
 

 

 

Multiplicant aliances per a la lluita contra la pobresa 
energètica 

Aquesta Jornada té com a objectiu definir solucions i respostes per a la millora de 
l’eficiència energètica de les llars i fer front a la vulnerabilitat energètica que pateixen 
moltes persones a Catalunya. Un objectiu que volem assolir a través d’un diàleg que abordi 
els reptes actuals i busqui solucions de futur compartides.  

Una de les particularitats del fenomen de la pobresa energètica a Catalunya ha estat la seva 
ràpida intensificació, en directa associació amb la crisi econòmica i l'increment dels preus de 
l'energia. Des de 2008, la proporció de llars que es troben en situació de pobresa energètica 
ha augmentat, i especialment en la població econòmicament més desafavorida. Tanmateix 
és previsible que pugui aguditzar-se en un futur, tenint en compte aspectes com la 
persistència de les dificultats econòmiques a les llars, l'augment de les desigualtats, la 
precarietat d’aïllament en els habitatges i l’augment exponencial del seu preu així com un 
probable increment del cost de l'energia. 

Per aquest motiu la Jornada apel·la a la participació d’entitats socials, empreses i 
administracions públiques com a actors cabdals en les diferents estratègies d’abordatge 
de la pobresa energètica. Tot i els avenços realitzats, l’anàlisi de la situació actual requereix 
d’espais de diàleg que promocionin la coordinació entre els actors, el consens en 
estratègies compartides i la recerca de solucions conjuntes. 

Per tal d’oferir un espai de treball conjunt, hem definit els grans reptes als quals ens 
enfrontem a través de tres àmbits d’intervenció que poden estructurar l’interès i les 
aportacions de tots i totes les assistents:  

 Tècnics: Reptes que aborden l’objectiu d’assegurar que el 
parc d’habitatges, especialment l’existent sigui eficient energèticament i 
garanteixi la protecció de la salut, mitjançant la definició d’obligacions 
relatives a la protecció, a la rehabilitació i a l’autoconsum o amb 
l’establiment d’estàndards mínims d'eficiència. 

 Ètics i de Gestió: Reptes que aborden l’objectiu 
d’assegurar el dret a l’energia, un subministrament energètic òptim, 
assequible i protegit per als col·lectius vulnerables, amb l’aplicació d’uns 
procediments de gestió eficients, de qualitat i èticament responsables.  

Professionals: Reptes que aborden la creació 
d’oportunitats de treball dels nous perfils professionals. S’aprofundirà en el 
seu itinerari formatiu i competencial amb l’objectiu de garantir una 
intervenció especialitzada i de qualitat a les llars que pateixen vulnerabilitat 
o pobresa energètica així com millorar l’eficiència dels habitatges. 

Les Taules han estat pensades per poder donar veu a empreses, administracions, entitats i 
moviments socials i recollir aportacions als reptes que es plantejaran en cada una d’elles. El 
recull de les propostes que es treballin en cada Taula seran desenvolupades de forma 
conjunta en noves trobades, a fi de concretar solucions i accions futures que assegurin, 
des de l’aliança, el Dret a l’Energia.  

  



 

 

 

 

 

 

- Millorar l'eficiència energètica de les llars, la seva sostenibilitat i la qualitat de 
vida de les persones: programes de prevenció de la salut, estratègies 
d’intervenció coordinada entre consultors i els nous agents energètics, etc. 

- Impulsar un increment de la cultura sobre la conservació i manteniment de 
l'edifici: mesures relatives a la rehabilitació, estratègies d’autoconsum, 
incentius fiscals per a la rehabilitació energètica d’edificis, etc. 

- Millora de les estratègies de protecció de les situacions de vulnerabilitat: 
aplicació llei, exempcions, condonacions, i establiment d’estàndards mínims 
d'eficiència energètica. 

 
 

 

- Protecció dels col·lectius vulnerables per les seves condicions de salut, 
habitatge o renda: identificació precoç de la població vulnerable, mesures 
disponibles, estratègies comercials i de màrqueting, etc. 

- Simplificació dels tràmits dirigits a la protecció del col·lectiu de persones 
vulnerables: gestió del bo social, transparència de la informació, etc. 

- Gestió de la informació enviada als Centres de Serveis Socials sobre 
impagaments i la capacitat de les empreses de sostenir o gestionar la bossa 
de deute. 

 
 

 
 

- Definició de perfils professionals per a l’abordatge de la pobresa energètica: 
definició d’itinerari formatiu i competències, qualificacions professionals, etc. 

- Millorar les estratègies d’activació de l’ocupació en l’àmbit de l’eficiència 
energètica: plans d’ocupació, disseny d’itineraris, etc. 

- Identificació de nínxols d’ocupació en l’àmbit de l’empresa energètica: 
definició de competències i qualificacions equiparables, responsabilitat social, 
etc. 

 

 

Pots inscriure’t aquí. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCmejkPnw_FgXxBUuKb_8aMYXcdomvXmBwQBTnz-nIV5MbIg/viewform

