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afrontar operacions bàsiques de man-
teniment als habitatges per manca de di-
ners.El preu de l’electricitat és un greu pro-
blema en tota aquesta situació. Segons Eu-
rostat, l’electricitat espanyola per a les llars 
és la quarta més cara de tot Europa, tan sols 
per darrere de Dinamarca, Alemanya i Ir-
landa. A més, el preu de l’electricitat a Es-
panya augmenta més que la mitjana eu-
ropea. Segons l’organització FACUA-Con-
sumidors en Acció, la factura de la llum 
de l’usuari mitjà ha pujat un 10,8% al ma-
teix temps que les elèctriques han encarit 
un 16% el preu de l’energia consumida el 
2017 respecte a l’any anterior.  

Això provoca situacions com les assen-
yalades per ECAS, Entitats Catalanes d’Ac-
ció Social, que estima que el 40% del 
pressupost de les famílies vulnerables es 
destina a pagar els subministraments. 
Aquesta xifra és més del que es destina a 
habitatge en els casos que es beneficien 
d’un lloguer social. D’altra banda, també 
destaca que més de la meitat de les llars 
catalanes en risc d’exclusió, concretament 
un 54,4%, tenen dificultats per pagar el 
rebut de la llum, i 3 de cada 10 s’han re-
tardat en el pagament de les factures d’elec-
tricitat, gas i aigua. 

Per lluitar contra aquesta realitat, l’Ajun-
tament de Barcelona disposa d’11 punts 
d’assessorament energètic, coneguts com 
a PAE. Al llarg del 2017 s’han atès al vol-
tant de 23.000 persones i s’han aturat més 
de 5.020 talls de subministrament. Es trac-
ta d’un servei municipal que té l’objectiu 
d’apoderar la ciutadania en matèria 
energètica oferint informació sobre els 
drets energètics i sobre les accions ne-
cessàries per poder exercir-los.  

Un altre servei important és l’assessora-
ment personal i, segons els casos concrets, 
destinat a reduir la despesa en llum, ai-
gua i gas. Finalment, detecten i interve-
nen davant de possibles situacions de 
pobresa energètica. ●

ANTONIO HERREROS  
A Barcelona hi ha aproximadament unes 
170.000 persones en situació de pobresa 
energètica. Per a aquests veïns, l’ame-
naça d’un tall de subministrament és una 
realitat quotidiana. Aquesta és l’expressió 
més extrema d’aquesta realitat, però hi 
ha moltes persones tenen endarreriments 
en les factures, que no poden mantenir una 
temperatura adequada a la llar o que duen 
a terme molts sacrificis per complir amb el 
pagament de l’aigua, la llum i el gas. Al-
gunes d’elles deixen de cobrir les neces-
sitats bàsiques d’alimentació o deixen 
d’usar l’aigua calenta o els fogons de casa 
amb l’objectiu de reduir la despesa 
energètica.  

Aquestes restriccions voluntàries del con-
sum comporta moltes vegades malalties 
físiques i psicològiques. A més, s’assu-
meixen comportaments de risc com utilit-
zar espelmes per il·luminar, o mètodes poc 
segurs d’escalfar la llar. El juliol de 2015, 
el Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat de tots els partits la Llei 24/2015 
de mesures urgents per afrontar l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.  

Aquesta norma legal prohibeix a les com-
panyies subministradores efectuar talls de 
subministrament si l’impagament es pro-
dueix per manca de recursos econòmics i 
les obliga a mantenir el servei de llum, 
gas i aigua mentre duri la situació de vulne-

rabilitat o de dificultat econòmica.  Insta 
a les companyies a contactar amb els ser-
veis socials municipals abans d’efectuar un 
tall de subministrament, i a informar els 
usuaris dels seus drets energètics en to-
tes les comunicacions relacionades amb 
impagaments o talls de subministra-
ment.Aquesta llei neix d’una realitat de po-
bresa energètica que és provocada per tres 
factors.  

En primer lloc, l’augment dels preus de 
l’electricitat propiciat pel model del siste-
ma energètic espanyol.  

Un segon factor principal causant 
d’aquesta situació de pobresa energètica 
és la disminució o, fins i tot, manca de 
renda familiar per fer front a la despesa ge-
nerada. Finalment, l’escassa adequació 
dels habitatges per a l’eficiència energèti-
ca, situació que s’agreuja quan no es poden 
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INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT CONTRA  
LA POBRESA ENERGÈTICA

 ENTREVISTA .. 
Núria  
Salas 
 «Evitar talls  
és l’objectiu 
principal»

La gent és conscient que pot es-
talviar en la factura energètica?  
Abans hi havia una certa resignació, 
però ara que hi ha consciència de 
que hi ha un marge d’estalvi impor-
tant. El problema és que la gent no 
sap com, i les companyies tampoc 
informen massa. Per exemple, la 
majoria de la gent té una potència 
contractada més gran de la que ne-
cessita. Nosaltres fem aquesta tas-
ca de pedagogia, analitzem la fac-
tura i les necessitats de llar, i par-
tir d’aquí, fem un pla d’estalvi que 
no signifiqui renunciar a un mínim 
de confort.  
 
La gent coneix el bo social? A la 
gent li sona el concepte del bo so-
cial elèctric, però no acaba de sa-
ber si es poden acollir, si no es po-
den acollir, quins són els tràmits que 
requereix... Existeix un important 
desconeixement d’aquesta mesura 
de protecció, que d’altra banda, 
és molt important. Hi ha un gran 
nombre de persones que es podrien 
acollir perfectament i no l’han de-
manat mai. 
 
Amb aquestes mesures de pro-
tecció es poden evitar molts 
talls? És que fins i tot la gent no sap 
que no es poden fer talls de submi-
nistrament si està acreditada una si-
tuació de vulnerabilitat. És molt im-
portant informar d’aquests drets 
per evitar talls, que és el nostre pri-
mer objectiu. ●  
A. H. 
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#SMS 
(Sabràs Més Segur)  

En 2017 es van aturar 
5.020 talls de 
subministrament 
Pots enviar el teu missatge per 
correu a:  
zona20barcelona@20minutos.es

Coordinadora de Punts 
 d’Assesorament Energètic 
 de l’Ajuntament de Barcelona

Resultats  
de la pobresa 
energètica 
 La pobresa energètica comporta 
una sèrie de conseqüències en dife-
rents àmbits. La salut de les perso-
nes és la principal perjudicada amb 
aquesta situació, ja que no s’assolei-
xen nivells de confort mínims als ha-
bitatges. Altres conseqüències són 
la disminució del rendiment físic i 
acadèmic.A l’àmbit social hi sorgei-
xen problemes relacionals tant dins 
de la família com amb les persones 
de fora de l’habitatge. Finalment, 
també provoca degradació als edifi-
cis, increment de les emissions de 
CO2 i deute excessiu.

20M.ES/BARCELONA 
Pots conèixer aquesta i altres notícies 
de l’Ajuntament de Barcelona a 
20minutos.es
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ANTONIO HERREROS 
Un dels tràmits més importants a fer a un 
dels 11 punts d’assessorament energètic de 
l’Ajuntament de Barcelona és la renova-
ció del bo social i l’exempció de la taxa 
de clavegueram. Les persones que ja dispo-
sen de bo social, han d’aportar la nova do-
cumentació requerida abans de l’11 d’abril 
de 2018, d’acord amb els nous requisits fixats 
pel Ministeri aprovats al Reial Decret 
897/2017, que regula la figura del consumi-
dor vulnerable, el bo social y unes altres me-
sures de protecció per als consumidors 
domèstics d’energia elèctrica. En cas de 
no complir amb els nous requisits, s’aplicarà 
la tarifa regulada, coneguda com a PVPC. 

 
DOCUMENTACIÓ 
TRES VIES DE PRESENTACIÓ. La presen-
tació de la documentació es pot fer per 
tres vies. La primera, personalment, és a dir, 
omplir la sol·licitud, disposar de tota la do-
cumentació requerida i presentar-la a l’ofi-
cina més propera. Una segona via de pre-
sentació de la documentació per a la re-
novació o primera petició del bo social és per 
fax o per correu electrònic, enviant la sol·li-
citud emplenada i tota la documentació al 
número de fax o a l’adreça de correu elec-
trònic de l’empresa. La tercera via és per co-
rreu postal, i es tracta d’omplir la sol·lici-
tud i enviar-la a l’adreça de correu postal 
de l’empresa, juntament amb la documen-
tació requerida. Els Punts d’Assessorament 
Energètic de l’Ajuntament de Barcelona in-
formen sobre què és el bo social, qui té 
dret a demanar-lo i ajuden a la seva sol·li-
citud i tramitació.  

 
DESCOMPTES 
REDUCCIÓ DEL 25% O EL 40%. El bo so-
cial és un descompte del 25% o del 40% 
en la factura de l’electricitat. Aquest des-
compte no s’aplica als impostos. La reduc-
ció s’aplicarà sobre la tarifa regulada PVPC, 
que és la fixada per l’Estat per als clients 
del mercat regulat, i la potència contrac-
tada no pot ser superior als 10kW. El bo so-
cial té una durada de dos anys, sempre que 
durant aquest període se segueixin complint 
els criteris d’accés. La possibilitat d’accedir 
a la concessió del bo social depèn dels in-
gressos econòmics que determinin que 
s’està en situació de vulnerabilitat. La referèn-
cia per confirmar aquesta situació és l’Indi-
cador Públic de Renda d’Efectes Múltiples de 
l’estat, IPREM. Aquest indicador romandrà 
congelat al menys durant l’inici de l’any 2018. 

Llavors, els valors fixats per al 2018 són 537,84 
euros/mes, o bé, 6.454,03 euros/any 12 pa-
gues; 7.519,59 euros/any 14 pagues. 

 
EL REBUT 
DE L’AIGUA 
TAXES INCLOSES A LA FACTURA. Un 
altre estalvi que es pot aconseguir és 
l’exempció de la taxa de clavegueram, un 
dels molts conceptes que inclou la factu-
ra de l’aigua, juntament amb el cànon de 
l’aigua i la Taxa Metropolitana de Tracta-
ment de Residus Urbans, TMTR. El cànon 
de l’aigua és un impost amb finalitat 
ecològica sobre l’ús que es fa de l’aigua, a 
través del qual els usuaris contribueixen als 
costos dels serveis del cicle de l’aigua.  

La TMTR és una taxa que contribueix a 
la correcta gestió i tractament dels re-
sidus municipals mitjançant les diferents 
instal·lacions i sistemes metropolitans de 
reciclatge i valorització. 

 
CLAVEGUERAM 
LA TAXA DE CLAVEGUERAM. La taxa de 
clavegueram es paga per la prestació dels 
serveis com activitat de vigilància espe-
cial i de neteja, explotació, conservació i de-
senvolupament de la xarxa municipal de 
clavegueram. L’exempció de la taxa de cla-
vegueram ve d’una resolució de l’Ajunta-
ment de Barcelona, que va aprovar en el 
Plenari del Consell Municipal del 6 d’octu-
bre de 2017, una modificació de l‘ordenança 
fiscal número 3.5 de taxes de clavegueram.  

Aquesta modificació estableix una 
exempció de la taxa per als titulars de con-
tractes de subministrament d’aigua en si-
tuació d’exclusió residencial. La modi-
ficació va entrar en vigor amb la publica-
ció al Butlletí Oficial de la Província de 

L’ONZE D’ABRIL  
ÉS LA DATA LIMIT  
PER RENOVAR  
EL BO SOCIAL

Mapa de Punts d’Assessorament Energètic (PAES)

Sancions a les 
energètiques 
L’Ajuntament va anunciar el passat 
mes de desembre cinc sancions a 
Endesa per incomplir la llei de po-
bresa energètica perquè no va de-
manar l’informe d’exclusió residen-
cial  als Serveis Socials municipals 
abans de procedir a tallar el submi-
nistrament d’electricitat. La situa-
ció va ser detectada per  un Punt 
d’Assessorament Energètic, PAE. Es 
tracta de les primeres cinc sancions, 
de 70.000 euros cadascuna fins a un 
total de 350.000 euros.

NOU BARRIS

SANT ANDREU

Centre Cívic Zona Nord
C/ de Vallcivera, 14

Casal de Barri Verdum
C/ de Luz Casanova, 4

Oficina de l’habitatge
de Sant Andreu
C/ de Francisco Giner, 14

SANT MARTÍ

Oficina de l’habitatge de Sant Martí
Rambla del Poblenou, 154

CIUTAT VELLA

Oficina de l’habitatge de Ciutat Vella
Plaça de Salvador Seguí, 13

L’EIXAMPLE

Oficina de l’habitatge de l’Eixample
C/ D’Alí Bei, 13-15

SANTS-MONTJUÏC

Oficina de l’habitatge de Sants
C/ d’Antoni de Capmany, 23

Sala Pepita Casanellas
(Centre Cívic Casa del Rellotge)
Passeig de la Zona Franca 185-219

Accions per aconseguir un estalvi econòmic
� Canvi a tarifa de mercat regulat (PVPC)
� Reducció de la potència contractada
� Canvi a una tarifa amb discriminació horària
� Petició del bo social
� Petició d’exempció de la taxa de clavagueram
� Supressió de serveis addicionals com assegurances, manteniment

LES CORTS I SARRIÀ-SANT GERVASI

Oficina de l’habitatge de les Corts
C/ del Remei, 9

GRÀCIA

Oficina de l’habitatge de Gràcia
C/ de Francisco Giner, 14

HORTA-GUINARDÓ

Espai Llobregós
C/ del Llobregós, 107

#EN CONNEXIÓ 
 
Vulnerabilitat. El bo social en vigor és una modificació de l’anterior 
establert a l’article 45 de la Llei 24/2013. Una de les principals novetats és la 
definició de diferents graus de vulnerabilitat. Així el nou bo social regulat al 
Reial Decret 897/2017 estableix les figures de consumidor vulnerable, 
consumidor vulnerable sever i el consumidor en risc d’exclusió social. Segons 
el decret, a aquest últim tipus de consumidor no se li podrà tallar el 
subministrament d’electricitat en cas d’impagament. 
Graus de protecció. Cada grau de vulnerabilitat comporta un grau de 
protecció diferenciat i bonificacions específiques sobre els termes d’energia i 
potència de la factura. Per establir la tipologia concreta de cada cas, la renda 
anual del consumidor o de la unitat familiar és el concepte fonamental. 
Segons el tipus de consumidor els descomptes sobre energia i potència 
varien. En el cas del consumidor variable, la bonificació és del 25%, mentre 
que en el cas dels consumidors vulnerables severs, el descompte sobre els 
termes d’energia i potència arriben fins al 40%. La figura del consumidor en 
risc d’exclusió Social disposa d’una protecció complementària, ja que, a 
banda d’una reducció del 40% de l’import en energia i potencia, el 50% està 
pagat pels Serveis Socials.  
Topalls. El bo social que surt de l’aplicació del Reial Decret 897/2017 
incorpora també novetats respecte al consum. Concretament, defineix uns 
límits màxims al consum bonificat per evitar el malbaratament d’energia i 
recursos. Aquests topalls són anuals i s’apliquen a la factura de forma 
proporcional als dies del període de facturació. És a dir, a la pràctica és un 
límit diari, sense tenir en compte la variabilitat del consum segons l’època de 
l’any, ni el tipus d’energia utilitzat per a calefacció, aigua calenta i cuina.  
Límits. Els límits de renda anual que donen accés al bo social s’indexen a 
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, que 
actualment se situa en 7.519,59 €/any. En el terme d’energia, el descompte 
aplica fins al límit màxim de consum del període de facturació.
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Barcelona el 19 d’octubre de 2017 i s’em-
para en la Llei 24/2015, o en la situació 
de vulnerabilitat notificada pels serveis so-
cials municipals. 

  
 REQUISITS 
QUINS SÓN ELS REQUISITS NECESSA-
RIS? Els tràmits per aconseguir l’exempció 
de la taxa de clavegueram s’inicien amb la 
consecució d’un informe d’exclusió residen-
cial o de vulnerabilitat de la persona a la 
llar. Una vegada els serveis municipals com-
petents emetin els informes que acreditin 
aquesta situació d’emergència, aquesta infor-
mació es trasllada a l’empresa subministra-
dora del servei per tal que apliqui direc-
tament l’exempció. Aquesta exempció tindrà 
efectes des de la data dels informes esmen-
tats i es perllongarà fins al moment en què dei-
xi de tenir efectes la situació acreditada. El 
tràmit és gratuït, i per obtenir més infor-
mació i ajuda a la tramitació, els interessats 
poden anar a un Punt d’Assessorament 
Energètic o trucar al 010. 

Les persones que tenen dret a l’exempció 
de la taxa de clavegueram són totes aquelles 
que es trobin en situació d’exclusió residen-
cial o en situació de vulnerabilitat recone-
guda pels serveis socials municipals i que 
siguin titulars de contractes de subminis-
trament de xarxes domiciliàries d’aigua.�


