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Una llar es troba en situació de pobresa 
energètica quan és incapaç de mantenir la 
garantia de serveis mínims d’energia, aigua i gas 
per satisfer les seves necessitats domèstiques i 
quan es veu obligada a destinar una part 
excessiva dels seus ingressos a pagar la factura 
energètica de la vivenda.

¿Què 
s’entén per 
pobresa 
energètica?

¿Quina llei 
garanteix 
els drets 
energètics? 

Luis Benavides

L
a incapacitat per sa-
tisfer els rebuts de la 
llum, l’aigua i el gas 
converteix en extraor-

dinaris gestos tan bàsics com 
posar una rentadora, dutxar-
se o encendre el foc per cuinar. 
Aquestes dificultats són una 
realitat quotidiana per a uns 
170.000 veïns i veïnes de la 
ciutat de Barcelona, segons 
l’última enquesta de condici-
ons de vida elaborada pel con-
sistori. Totes aquestes perso-
nes viuen en situació de po-
bresa energètica.
 La majoria dels experts co-
incideixen en la confluència de 
diferents elements estructu-
rals per explicar les causes 
d’aquesta precarietat energè-
tica, que té com a expressió 
més extrema el tall de submi-
nistrament. Els tres factors 
principals són l’augment dels 
preus de l’electricitat propiciat 
pel model de sistema energè-
tic espanyol, la disminució o 
falta de renda familiar i l’escas-
sa adequació de les vivendes 
per a l’eficiència energètica.
 L’electricitat espanyola per a 
les llars és la quarta més cara 
de tot Europa, només darrere 
de Dinamarca, Alemanya i 
Irlanda. Són dades de l’Euros-
tat, l’oficina estadística de la 
Comissió Europea. Oenagés 
com Facua-Consumidors en 
Acció han denunciat en repeti-
des ocasions la pujada any re-
re any del rebut de la llum sen-
se que s’abordin per part del 
Govern central mesures per 
combatre la situació de pobre-
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La ciutadania 
i els seus drets 
energètics

lat (PVPC), reducció de la po-
tència contractada, canvi a 
una tarifa amb discriminació 
horària, petició del bo social, 
petició d’exempció de la taxa 
de clavegueram i la supressió 
de serveis addicionals amb 
assegurances i  manten i-
ments. Els tècnics dels punts 
d’assessorament energètic 
ofereixen assessorament i to-
ta la informació necessària per 
posar en marxa aquestes cinc 
accions.

SERVEI UNIVERSAL
Els punts d’assessorament 
energètic estan oberts a qual-
sevol interessat a reduir la se-
va despesa energètica, en-
tendre millor les seves factu-
res, tramitar ajudes amb les 
companyies o millorar l’efici-
ència energètica de les seves 
vivendes. «Encara que un 
alt percentatge dels usua
ris es  troben en situació de 
vulnerabilitat, també re
bem consultes de per
sones interessades a mi
llorar l’eficiència energèti
ca dels seus edif ic is o 
informarse de temes com 
les plaques solars. Els PAE 
són un servei universal, al 
qual qualsevol persona es 
pot dirigir», puntualitza Nú-
ria Salas, una de les coordina-
dores dels PAE.
 En aquests punts d’asses-
sorament energètic es van 
atendre més de 23.000 per-
sones i es van aturar 5.000 
talls de subministraments el 
2017. «Es van detectar 61 
talls, dels quals el 20% cor
respon a contractes per a 

Algunes de les eines i serveis dels PAE.

sa energètica a què aboca la 
pujada de la factura. En con-
cret, l’associació detalla que la 
factura de la llum de l’usuari 
mitjà ha pujat el 10,8% res-
pecte del 2017 i que les elèc-
triques han encarit el 16% el 
preu de l’energia consumida 
respecte a l’any anterior.
 Una llar que destina una part 
excessiva dels ingressos a pa-
gar la factura energètica pot 
ser símptoma de vulnerabilitat 
energètica o risc d’exclusió 
residencial. Segons Entitats 
Catalanes d’Acció Socia l 
(ECAS), el 40% del pressu-
post de les famílies vulnera-
bles es destina a pagar els 
subministraments. 
 Per estalviar en la factura 
sense necessitat de grans sa-
crificis personals, que a més 
no es tradueixen en una re-
ducció equivalent a la factura 
perquè només afecten la part 
variable del cost energètic, els 
tècnics dels 11 punts d’as-
sessorament energètics (PAE) 
recomanen cinc accions: can-
vi a una tarifa de mercat regu-

Els PAE 
ofereixen 
recursos  
per reduir 
la despesa 
energètica 
de la vivenda

Punt d’assessorament energètic de Sant Martí.

34 6 DE FEBRER DEL 2018
DIMARTS

d El 6 d’octubre del 2017, 
l’Ajuntament de Barcelona 
va aprovar la modificació 
d’una ordenança que su-
posa una exempció de la 
taxa de clavegueram per a 
les llars més vulnerables. 
En la pràctica, les perso-
nes que es trobin en situa-
ció de vulnerabilitat reco-
neguda pels serveis soci-
als municipals –sempre 
que siguin titulars dels 
contractes de subminis-
trament de xarxes domici-

Exempció de la taxa de clavegueram

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA

liàries d’aigua– no hauran de 
pagar la taxa inclosa a la 
factura de l’aigua en con-
cepte de vigilància, neteja, 
explotació i conservació de 
la xarxa municipal de clave-
gueram. 

d El tràmit per acollir-se a 
aquesta mesura és total-
ment gratuït. «Encara que 
depèn dels metres cúbics, el 
nombre de persones que 
conviuen a la llar i els trams,  
aquesta exempció pot su-

posar uns 15 euros a l’any», 
calcula Núria Salas, una de 
les coordinadores dels 
punts d’assessorament 
energètic de la ciutat. 

d Les persones interessa-
des a rebre més informació 
i acollir-se a l’exempció de 
la taxa de clavegueram po-
den trucar al telèfon gra-
tuït 010 o dirigir-se als dife-
rents punts d’assessora-
ment energètic repartits 
per la ciutat.

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
 



La llei 24/2015, en vigor des de l’agost del 2015, 
estableix mesures per facilitar l’accés a una 
vivenda digna i als subministraments bàsics a 
persones en risc d’exclusió social. La norma 
obliga l’empresa subministradora a contactar amb 
els serveis socials del municipi abans de fer 
qualsevol tall de subministrament.

Els punts d’assessorament energètic (PAE) 
garanteixen l’equitat d’informació i la cobertura 
legal de la ciutadania davant les empreses 
subministradores. També ofereixen consells per 
reduir els consums i les famílies en situació de 
pobresa energètica reben informació sobre les 
ajudes a què tenen dret.

¿Què 
ofereixen els 
assessors 
energètics?

@bcn_ajuntament Barcelona.cat habitatge.barcelona/dretsenergetics
Pàgines d’informació de la ciutat realitzades amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

CÉSAR CID

usos no domèstics, com 
bars i botigues, i un altre 
21% es tractava de llars 
vulnerables en què els titu-
lars del subministrament 
són terceres persones», ex-
plica la coordinadora. «En 
aquests casos –continua– 
els ajudem a canviar la titu-
laritat i així poder acollir-se 
a les tarifes per a col·lectius 
en risc».

BO SOCIAL
La tramitació del bo social i 
l’exempció de la taxa de clave-
gueram són dos nous serveis 
dels punts d’assessorament 
energètic. El primer està defi-
nit al reial decret 897/2017 del 
Ministeri d’Energia, Turisme i 
Agenda Digital, en què es re-
gula la figura del consumidor 

vulnerable i altres mesures de 
protecció per als consumidors 
domèstics d’energia elèctrica. 
El bo social fa referència als 
descomptes (entre el 25% i el 
40% de l’import de la potència 
i el consum) que han de fer les 
empreses comercialitzadores 
als consumidors vulnerables. 
 Les persones que ja tinguin 
bo social han d’aportar la nova 
documentac ió  requer ida 
abans de l’11 d’abril del 2018, 
seguint els nous requisits fi-
xats pel ministeri. Els tècnics 
dels punts d’assessorament 
energètic poden ajudar a re-
copilar la documentació ne-
cessària de les persones inte-
ressades.
 El bo social, amb una reduc-
ció que s’aplicarà sempre que 
la potència contractada no si-
gui superior als 10kW, té una 

durada de dos anys, sempre 
que durant aquest període se 
segueixin complint els criteris 
d’accés. Per accedir al bo so-
cial, la referència és l’indicador 
públic de renda d’efectes múl-
tiples de l’estat (IPREM), fixat 
actualment en 7.519,59 euros 
anuals (en 14 pagues).
 En cas de no complir amb 
els nous requisits, ja que l’Ins-
titut Municipal de Serveis So-
cials de Barcelona estima que 
un 43% de les llars assistides 
pel consistori no es podran 
acollir al nou bo social elèctric, 
s’aplicarà la tarifa regulada 
PVPC (preu voluntari per al 
pe t i t  consum ido r ) .  Amb 
aquest sistema, el preu de 
l’electricitat el calcula la Red 
Eléctrica de España (REE) de 
manera diària en funció dels 
preus per hora de l’energia en 
el mercat. És a dir, l’import de 
la factura dependrà de factors 
com el clima o la demanda de 
l’energia. W

Les persones 
que ja tinguin      
el bo social 
hauran de 
tramitar la seva 
renovació abans 
de l’11 d’abril 

«Em van ajudar a reduir 
l’import de les factures»

Marylin V. A. (Bolívia, 1981), 
mare soltera i amb una feina 
precària, de 48 hores mensu-
als, forma part dels 170.000 
barcelonins amb problemes 
per mantenir casa seva a una 
temperatura adequada du-
rant els mesos de més fred o 
que tenen endarreriments en 
el pagament dels rebuts de 
l’aigua, l’electricitat i el gas. 

–¿Quan comencen els 
seus problemes per pagar 
els subministraments?
–Fa més de 10 anys que visc 
a Barcelona i sempre havia 
pogut anar pagant, més o 
menys, alguna vegada amb 
retard, però el 2016 em van 
arribar avisos anunciant el tall 
de la llum. Llavors un treballa-
dor social em va derivar al 
punt d’assessorament ener-
gètic de Nou Barris.

–¿Quina mena d’ajuda li 
van oferir?
–Allà em van tramitar el bo 
social i em van ajudar a redu-
ir l’import de les factures i així 
no acumular tant deute. Ho 
recomano a totes les perso-
nes i famílies que tinguin pro-
blemes per pagar les factu-
res. Allà em van explicar com 
podia gastar menys reduint 
la potència contractada i 
canviant a una tarifa elèctrica 
amb discriminació horària.

–¿En què consisteix la ta-
rifa amb discriminació?
–Van analitzar les meves ne-
cessitats energètiques i van 
establir la tarifa que s’hi ajus-
tava més bé. Ara tinc una ta-
rifa més barata de les deu de 
la nit fins al migdia, i és quan 
aprofito per, per exemple, 
posar la rentadora. La resta 
del dia, quan l’electricitat és 

MARYLIN, amb problemes per pagar els subministraments, troba recursos 
i acompanyament al punt d’assessorament energètic del seu districte 

«No sabia que 
existien conceptes 
com ‘pobresa 
energètica’, però 
sabia que hi havia 
molta gent amb 
dificultats com jo»

de família vulnerable, però enca-
ra no havia arribat. Me’n vaig re-
cordar molt d’aquella dona gran 
que va morir a Reus.

–Sí, li van tallar la llum i va 
morir a causa d’un incendi 
provocat per una espelma. 
–Em preocupava arribar a 
aquest extrem, sobretot per la 
meva filla, de 6 anys, que té una 
malaltia rara. La seva discapaci-
tat és física, sensorial i visual.

–Aquell cas va marcar un 
abans i un després perquè la 
problemàtica de la pobresa 
energètica es va fer visible. 
–No sabia que existien concep-
tes com pobresa energètica, 
però sabia que hi havia molta 
gent amb dificultats com jo, per-
què ho veig. Rebo aliments a 
Càritas i soc voluntària del Banc 
dels Aliments. 

–¿Sabia que els drets ener-
gètics estan garantits a la llei 
24/2015?
–Vaig sentir a parlar dels drets 
energètics per primera vegada 
al punt d’assessorament. Allà 
em van explicar que les com-
panyies no podien tallar els 
subministraments a les famílies 
vulnerables.

–Ara està estudiant en una 
fundació dedicada a la rein-
serció de dones. 
–Sí, un certificat de professiona-
litat d’Atenció Sociosanitària a 
persones dependents. Al meu 
país vaig estudiar Administració 
i Direcció d’Empreses, però no 
la vaig poder acabar i aquí va ser 
impossible convalidar assigna-
tures. Arran de la problemàtica 
de la meva filla, em vaig comen-
çar a interessar pel sector de 
l’atenció a les persones grans o 
amb discapacitat. W

molt més cara, gairebé no en-
cenc els llums.

–¿I es nota a la factura?
–Bastant. Vaig passar de pagar 
uns 80 euros al mes de llum ca-
da dos mesos a pagar uns 13 
euros al mes. Això sí, igualment 
procuro consumir el mínim 
possible. 

–Mai li han arribat a tallar la 
llum ni l’aigua.
–No, afortunadament no m’han 
tallat mai cap subministrament. 
Però ho he passat molt mala-
ment, encara que m’he sentit re-
colzada i acompanyada. Quan 
em va arribar el tercer i últim avís 
de la companyia de la llum no 
vaig poder evitar plorar. Al punt 
d’assessorament energètic ja 
havien tramitat el meu certificat 
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