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Línies estratègiques 
• Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats 

• Impulsar actuacions per a reduir els efectes de la pobresa energètica a les llars 

Actuacions en l’àmbit Pobresa Energètica 
• Estudi “La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona” 

• Programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica 

• Formació als i les professionals dels serveis socials 

• Documents de suport a la gestió des dels serveis socials 

• Suport a les taules de coordinació de necessitats bàsiques  (Treball en xarxa) 

• Participació en projectes pilot d’àmbit europeu 



Programa Auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica 

 

 Actuar des de la prevenció 

 Acció transversal:  Benestar Social, Habitatge i Medi Ambient 

 Abast: 1600 llars vulnerables a l’any 

 Pressupost: 512.000 euros anuals 
 

 Objectius de la intervenció a les llars 

 Reduir costos de subministraments (optimització contractes, bo social...) 

 Millorar l’eficiència energètica de la llar (instal·lació elements i millora hàbits) 

 Adoptar elements per al diagnòstic social i de salut respecte a la vulnerabilitat energètica 
 



2017, el primer any de la intervenció 
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• 1.540 auditories energètiques a 212 municipis  
• 18.000 elements instal·lats per l’eficiència energètica 
• 5.218 actuacions per optimitzar contractes  
• 18% estalvi mitjà previst en les factures d’electricitat 
• 1,5 milions kWh anuals d’estalvi global 

• 72% famílies amb ingressos bruts anuals < 9.000 euros 
• 85% llars arriben a fi de mes amb dificultat / molta dificultat.  
• 69% persones referents de les llars són dones 
• 13% són famílies monoparentals  
• 35% són famílies nombroses 

 



2018, el segon any de la intervenció 
• Intervenció en 1600 noves llars en situació vulnerable 
• Implementació de l’Enerhub: eina de gestió, seguiment i informació 

- Plataforma multidispositiu 
- Repositori únic amb LOPD 
- Gestió i informació en temps real 



Reptes 
 
- Continuïtat i millora del programa d’Auditories a les llars vulnerables 

 
- Suport als professionals de Serveis Socials Bàsics en la gestió de la Pobresa 

Energètica (formació i eines de suport) 
 

- Implementació d’accions per a la millora de l’eficiència energètica, amb la 
renovació d’equipaments bàsics i la rehabilitació dels habitatges 
 

- Participació i impuls del treball en xarxa, i la coordinació dels recursos existents 
d’atenció a les persones 



 
 
 
 
          Moltes gràcies per la vostra atenció.  
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