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DRETS ENERGÈTICS A BARCELONA

A vui, el 10% dels barcelonins
–unes 170.000 persones– no
pot portar a terme accions tan
habituals i pròpies del dia a dia

com dutxar-se amb aigua calenta, enge-
gar la calefacció, fer un estofat o peix al
forn, planxar una camisa o posar la ren-
tadora. “Les persones amb menys recur-
sos, que no poden fer front a la factura
dels subministraments bàsics, viuen amb
l’ai al cor i intenten gastar el mínim pos-
sible, fins a arribar a extrems que no són
lògics com treure bombetes per consumir
menys i viure gairebé a les fosques”, ex-
plica Cristina Ramos, coordinadora dels
punts d’assessorament energètic (PAE).

Per aquest motiu, en els onze punts
que hi ha repartits a la ciutat –el darrer
inaugurat recentment al Centre Pepita
Casanellas, a Sants-Montjuïc– informen
i assessoren les persones que no poden
mantenir la llar en unes condicions ener-
gètiques i de benestar adequades, o que
ja han rebut un avís d’impagament o de
tall per part de l’empresa subministrado-
ra. “A més, –apunta Ramos– tramitem els
informes d’exclusió residencial, els canvis
de tarifa i de potència, o de comercialit-
zadora. També fem les gestions necessà-
ries per eliminar els serveis extres que no
són necessaris, gestionem el butlletí, el
bo social i l’exempció de la taxa de cla-
vegueram, entre altres accions”.

La quarantena de professionals que
treballa en els diferents PAE –juntament

Durant el
primer any de
funcionament,

en els punts
d’assessorament

energètic s’han
atès més de

23.000 persones
vulnerables

i s’han evitat
5.020 talls de

subministraments

Passar fred a casa no és normal
BARCELONA COMPTA

AMB 11 PUNTS D’ASSESSORAMENT
ENERGÈTIC REPARTITS ENTRE ELS DEU

DISTRICTES DE LA CIUTAT. AB

cial (ECAS) estima que el 40% del pressu-
post de les famílies vulnerables es desti-
na a pagar els subministraments. “És més
del que destinen les famílies que viuen
en habitatges socials a pagar el lloguer”,
remarca Ramos. A més, el 54,4% de les
llars catalanes en risc d’exclusió social té
dificultats per pagar el rebut de la llum i
3 de cada 10 s’han retardat en el paga-
ment de les factures de l’electricitat, el
gas i l’aigua.

CONSEQÜÈNCIES
La pobresa energètica té conseqüènci-
es que afecten la salut; no només és el
patiment de no poder pagar els rebuts
o les malalties derivades de passar fred
en ple hivern, segons subratllen els in-
vestigadors de l’Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona, sinó també els casos
de persones que han mort per utilitzar
mètodes perillosos per escalfar-se, “o el
fet d’alimentar-se amb menjar precuinat
o de cocció ràpida per evitar la despe-
sa de gas i llum per cuinar”, explica la
coordinadora dels PAE. A la vegada, no
disposar d’una llar confortable té reper-
cussions negatives en el rendiment físic i
acadèmic, a més que comporta proble-
mes socials i relacionals, i la degradació
dels edificis per no poder-los mantenir ni
rehabilitar.

Davant aquesta realitat, des dels PAE
es treballa per arribar a tota la ciutada-
nia, i s’ofereixen tallers i documentació
amb consells perquè els veïns redueixin
el consum i la despesa energètica.

amb les 20 persones aturades de llarga
durada contractades durant vuit mesos
en col·laboració amb el programa Làbo-
ra– també s’encarreguen de detectar si
hi ha incompliment de la legislació vigent
per part de les subministradores, i asses-
soren els usuaris en la defensa dels seus
drets i en la denúncia dels incompliments.
“Per llei, les companyies estan obligades
a mantenir els subministraments a les
llars vulnerables”, remarca Ramos.

EVITAR 5.000 TALLS
Des que es van posar en marxa els pri-
mers punts d’assessorament energètic,
ara fa un any, s’han atès 23.000 persones

Com estalviar

Sis accions que pot fer el ciutadà per
estalviar en la part fixa de les factures
dels subministraments bàsics:

Canviar a tarifa de mercat regulat
(PVPC)
Reduir la potència contractada
Canviar a una tarifa de discriminació
horària
Petició del bo social
Demanar l’exempció de la taxa
de clavegueram
Suprimir serveis addicionals com
assegurances, manteniment, etc.

i s’ha aconseguit aturar el tall de 5.020
subministraments bàsics. No obstant
això, Ramos apunta que encara els cal
arribar a molts més barcelonins que pa-
teixen pobresa energètica. “El 42% dels
casos que hem atès ens han arribat de-
rivats de Serveis Socials, i ara treballem
per detectar les persones vulnerables
des dels centres de salut, les entitats de
barri, els bombers, etc.”.

PRECARIETAT ENERGÈTICA
La pobresa energètica és la dificultat o
incapacitat de mantenir l’habitatge en
les condicions adequades per raons eco-
nòmiques. Les persones que la pateixen
no poden disposar de calefacció ni dels
mínims d’aigua potable (100 litres per
persona i dia), acumulen impagaments
en les factures i pateixen talls de submi-
nistrament elèctric, d’aigua o gas.

Les causes que generen aquesta po-
bresa energètica són diverses, encara
que destaquen uns ingressos insuficients
fruit de la precarietat laboral i l’elevada
taxa d’atur actual, una mala conserva-
ció dels habitatges i els elevats preus de
l’energia i de l’aigua, entre altres factors.

Segons l’Eurostat, l’electricitat espa-
nyola que es distribueix per a les llars
és la quarta més cara d’Europa, i Facua-
Consumidors en Acció apunta que la fac-
tura de la llum de l’usuari mitjà ha pujat
un 10,8% el 2017 i les elèctriques han
encarit un 16% el preu de l’energia con-
sumida respecte de l’any anterior.

Alhora, Entitats Catalanes d’Acció So-
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Barcelona compta amb 11 punts
d'assessorament energètic mu-
nicipals on informen i assesso-
ren personalment els ciutadans
perquè puguin reduir la despesa
en llum, aigua i gas; fan les in-
tervencions necessàries perquè
els veïns puguin exercir els seus
drets energètics, i detecten i in-
tervenen davant de possibles si-
tuacions de pobresa energètica.

CIUTAT VELLA
Oficina de l'Habitatge

de Ciutat Vella
Pl. Salvador Seguí, 13

EIXAMPLE
Oficina de l'Habitatge

de l'Eixample
C/ Alí Bei, 13-15

SANTS-MONTJUÏC
Oficina de l'Habitatge

de Sants
C/ Antoni de Capmany, 23

Centre Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185

LES CORTS
I SARRIÀ-SANT GERVASI

Oficina de l'Habitatge
de les Corts
C/ Remei, 9

GRÀCIA
Oficina de l'Habitatge

de Gràcia
C/ Francisco Giner, 14

HORTA-GUINARDÓ
Espai Llobregós

C/ Llobregós, 107

NOU BARRIS
Centre Cívic Zona Nord

C/ Vallcivera, 14
Casal de Barri Verdum

C/ Luz Casanova, 4

SANT ANDREU
Oficina de l'Habitatge

de Sant Andreu
c/ Joan Torras, 49

SANT MARTÍ
Oficina de l'Habitatge

de Sant Martí
Rambla del Poblenou, 154

PAE

El bo social és un descompte que pot
anar del 25 al 40% en la factura de l’elec-
tricitat (sense incloure els impostos) que
s’aplica sobre la tarifa regulada PVPC (fi-
xada per l’Estat per als clients del mercat
regulat) sempre que la potència contrac-
tada no superi els 10 kW. Té una durada
de dos anys i hi poden accedir aquelles
persones que es trobin en situació de
vulnerabilitat, o sigui que cobrin com a
màxim 7.519,59 euros anuals en 14 pa-

gues. Els barcelonins que compleixen els
requisits poden demanar hora al PAE on
se’ls ajudarà a recopilar la documentació
necessària i a tramitar el bo social.

EXEMPCIÓ TAXA CLAVEGUERAM
Des del mes d’octubre de 2017, les perso-
nes que estiguin en situació d’exclusió re-
sidencial i siguin titulars de contractes de
subministrament d’aigua poden sol·licitar
l’exempció de pagar la taxa de clavegue-
ram. Aquesta s’inclou a la factura de l’ai-
gua per la prestació de diferents serveis:
neteja, explotació, conservació i desenvo-
lupament de la xarxa municipal de clave-
gueram. Els barcelonins poden demanar
al 010 o als punts d’assessorament ener-
gètic la tramitació de l’informe que acre-
diti la seva situació de vulnerabilitat.

Noves eines per reduir els
rebuts de la llum i de l’aigua
En els 11 punts d’assessorament energètic també es tramiten
el bo social i l’exempció de la taxa de clavegueram

La pobresa energètica, per districtes
Dades en percentatges

El bo social permet reduir la
factura de la llum fins a un
40%, si la potència contractada
no supera els 10 kW

Punts
d’assessorament
energètic

21,1 15,6 13,6 10,8

CIUTAT VELLA
NOU BARRIS HORTA-GUINARDÓ

EIXAMPLE

SANTS-
MONTJUÏC SANT MARTÍSANT ANDREU GRÀCIA SARRIÀ-

SANT GERVASI LES
CORTS

9,3 9,3 9,2 8,6 4,1 22,99
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L’ELECTRICITAT ESPANYOLA PER A LES LLARS ÉS LA QUARTA MÉS CARA D’EUROPA. AC


