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OBJECTIUS DEL PROJECTE

GENERALS

•Definir un nou perfil professional, el de l’Agent Energètic d’Edificis.

•Treballar en la requalificació dels treballadors/es en situació d’atur provinents del
sector de la construcció i activitats relacionades:especialment amb el subsector
d’instal·ladors/es per tal que puguin millorar la seva ocupabilitat i facilitar el seu
accés al mercat laboral.

ESPECÍFICS

• Dinamitzar  un mercat d’estalvi energètic que generi  ocupació

• Qualificar a treballadors/es en situació d’atur en el camp de l’eficiència i l’estalvi
energètic.

• Posar en contacte l’oferta i la demanda laboral d’un nou perfil professional .

• Dissenyar i validar una nova qualificació professional.
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ESQUEMA DEL  PROJECTE

Estudi oferta
demanda laboral

Definir el Perfil
professional

Disseny i impartició 
de les

Accions
formatives

Experiència pilot

”Treball pràctic”

Validació del nou perfil del AEE

Valoració de
l’acció  formativa  i
del treball pràctic

Transferència de
bones pràctiques

D
ifusio i com

unicació dels resultats
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ACTUACIONS

1.- Definir el perfil laboral i el model d’intervenció de AEE

Es definiran  les funcions i activitats que hauran de realitzar el AEE
Es determinaran les competències, habilitats i formació que  necessitaran els

futurs AEE
Està prevista una visita a Friburg ( Alemanya) per conèixer la seva experiència al

voltant de l’estalvi energètic.

CompetènciesHabilitats
Coneixements
professionals

Validació del perfil de AEE

MERCAT 
LABORALFIGURA

AEE
        Recorregut per definir el Perfil professional 

PROPOSTA
 CERTIFICACIÓ

ICQ
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ACTUACIONS

2.- Conèixer l’oferta i la demanda laboral

 

L’objecte d’aquesta actuació és la de determinar des d’un punt de vista
quantitatiu i qualitatiu quina és la demanda real i potencial de la nova figura
professional de l’Agent Energètic d’Edificis, quines són les característiques que avui
està demanant el mercat laboral i quines són les que s’espera que es demanin en
un futur pròxim. Així com el nombre d’ocupacions que pot arribar a generar.
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3.- Disposar de personal format

 Disseny del programa de formació.

Elaboració del materials didàctics del curs.
Impartició de 8 cursos de formació d’Agent Energètic d’Edificis.

Persones beneficiàries: 120
Col·lectiu: Treballadors/es en situació d’atur que provenen del sector de

la construcció especialment del subsector dels instal·ladors/es
Durada del curs: aprox. 200h

Impartició d’un curs de formació adreçat els/les tècnics/ques que treballaran

amb els AEE

Persones beneficiàries: 15
Durada del curs: 40h

 Proposta de certificació del programa formatiu a l’ICQP.

ACTUACIONS
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4.- Prova Pilot

Amb el projecte es dissenyarà el model dels plans de Treball que
realitzaran els AEE en els diferents municipis.

Es contractaran 23 AEE durant un període de 6 mesos.
Aquesta actuació és subvenciona  amb les accions de promoció de

l’ocupació 2011,  amb la subvenció atorgada per la realització d’accions per a
l’ocupació amb entitats locals pel Servei d’Ocupació de Catalunya dins el
marc del Projecte Impuls.

 

Aquests AEE es distribuiran entre els municipis:

15 AEE         Hospitalet (5) , Sabadell (5) i Terrassa (5)
 6  AEE         Rubí (3)i Vilanova i la Geltrú (3).
 2  AEE         Sant Just Desvern(2)

 S’avaluaran els resultats de la prova pilot

ACTUACIONS
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ON POT ACTUAR L’AEE

Edificis públics: En la
mesura que el consum
energètic dels edificis
gestionats per les diferents
administracions suposa una
despesa energètica
substantiva, una gestió més
acurada de la mateixa pot
suposar un estalvi
significatiu, tant en termes
econòmics com d’emissions
de CO2

Edificis d’oficines. Són
grans consumidors
d’energia i per tant són
també potencials
estalviadors. Com que
disposen d’una gestió
centralitzada, l’estalvi
econòmic pot ser
significatiu.

Comerços i petits hotels. Es
tracta d’establiments que
consumeixen una quantitat
significativa d’energia però sobre
els que és difícil actuar
individualment degut a les seves
característiques de grandària i
distribució territorial. Es proposa
començar a actuar a través del
gremi.

Habitatges. Els habitatges
particulars representen el
major número d’edificis,
resulta molt difícil gestionar-
hi actuacions. En aquest
cas, es proposa, inicialment,
actuar  per la sensibilització
de la població a favor de
l’estalvi i la renovació
energètica

AEE
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ON ACTUAREM AMB EL PROJECTE 

•actuacions  directes

Edificis públics

•actuacions d’informació i sensibilització

Edificis d’oficines del territori.

Gremis de restauració. Comerços i petits hotels.

Habitatges.
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Comitè Directiu

Comitè Tècnic

Comissió 3
Avaluació quantitativa i

qualitativa

Comissió 2 
Prova Pilot

Comissió 4
Difusió i comunicació

difusió projecte
Comissió 1
Perfil professional

Definició de la formació

Estudi oferta i demanda

Secretaria
tècnica

ACTUACIONS

5.- Comissions Tècniques

Un element central de projecte és la participació dels tècnics/ques de les
diferents entitats sòcies i col·laboradores del projecte.

  Estructura de la Gestió del projecte:
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COMITÈ DIRECTIU

És l’encarregat de la visió estratègica del projecte. En aquest sentit, rep els
documents derivats del desenvolupament de les accions, participa en les accions de
comunicació del projecte i s’encarrega del lideratge polític de cadascuna de les
actuacions inscrites en el marc del projecte AEE. Al llarg de l’any que dura el projecte
estan previstes  tres reunions.

COMITÈ TÈCNIC

Està  format pel personal  tècnic de cada entitat sòcia  del projecte, es reuneix
mensualment i s’encarrega de pilotar, orientar i executar les accions del projecte. Les
funcions i activitats que el comitè du a terme són:

- El disseny i/o revisió del plantejament metodològic de les actuacions.
- Funcions relacionades amb la planificació i organització conjunta de l’execució
de les accions.
- Seguiment de totes les activitats que es derivin de l’execució del projecte.
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COMISSIONS TÈCNIQUES

Està  format per personal  tècnic especialitzat en determinades matèries de les
entitat sòcies i col·laboradores  del projecte, les comissions es reuniran
periòdicament en funció de les necessitats del treball a realitzar.

Es constituiran 4 comissions tècniques.

Comissió 1              Perfil professional. Disseny de la formació de l’AEE.

                                 Estudi de l’Oferta i la demanda laboral.

Comissió 2.  Experiència pilot.

Comissió 3.  Avaluació quantitativa i qualitativa del projecte.

Comissió 4.  Difusió del projecte.

Aquestes comissions s’encarregaran  de pilotar i orientar  les accions del projecte.
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ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL PROJECTE

Composada per una responsable tècnica i una
administrativa, que també compten  amb el suport d’un
assessorament tècnic extern.

S’encarrega d’assegurar la coordinació operativa de
totes les accions i facilitar la realització de les
planificacions operatives establertes pel Comitè Tècnic.
Les funcions i activitats que l’assistència tècnica  duu a
terme són:

La interlocució  amb el SOC per la correcte gestió
administrativa del projecte  Vetllar per una correcta
coordinació de les accions.

Elaborar informes de seguiment i avaluació del
projecte.

Donar suport a les actuacions previstes en el projecte.
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6.- Avaluació quantitativa i qualitativa

Es definiran dos plans de treball un per l'Observatori Energètic ( avaluació
quantitativa)i un altre per l’avaluació qualitativa del projecte.

Observatori Energètic:
Es definiran un conjunt d’indicadors d’aplicació general relacionats

amb l’estalvi energètic d’edificis, econòmics  i de CO2, en funció de
diferents variables.

Determinar quantitativament l’estalvi assolit amb les actuacions
realitzades.

 L’avaluació qualitativa:
Anàlisis del funcionament del projecte i de les diferents actuacions

realitzades.
L’avaluació ens permetrà, aplicar les mesures correctores, si es

necessari,  i/o validar les actuacions.

ACTUACIONS
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7.- Difusió

L’actuació compta amb un seguit  accions a desenvolupar a partir del mes de
febrer i que s’allargaran  fins el mes de desembre, treballant de forma transversal i
paral·lela amb la resta d’actuacions

Accions :
-  2 conferències (inicial i final programa.)
-  Dissenyar la imatge del projecte.
-  Realització d’un vídeo que constarà de tres mini produccions ( aprox. 3
minuts) a partir de la contractació d’una productora. Aniran dirigits a la
presentació de la figura de l’Agent Energètic i a les bones pràctiques
realitzades en el projecte.
- Creació d’un document  que reculli la filosofia i el conjunt de les propostes i
metodologies sorgides del projecte, “la Guia de l’Agent Energètic d’Edificis”.
S’explicarà de forma detallada que és i com s’implementa la figura del AEE.

ACTUACIONS

16



Aquest projecte està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors
d’acord amb l’Ordre TRE/293/2010 i està patrocinat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu

- Cel·lebració d’un mínim de  18  sessions informatives de divulgació i

sensibilització del nou perfil professional i dels  resultats globals de projecte.

Aquestes sessions informatives van adreçades a persones, entitats i

institucions interessades i/o relacionades en la temàtica energètica.

-Disseny i redacció d’un document executiu del projecte on s’explicaran els

objectius i els resultats destinats al públic en general.

ACTUACIONS
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PROJECTE

 Definir perfil professional i model
d’intervenció de l’AEE

PROMOCIÓ ECONOMICA DE
SABADELL

participa: Foment de Terrassa S.A.

Conèixer l’oferta il a demanda laboral

FESALC

participa: Foment de Terrassa S.A.

 

Disposar de personal format

CIMNE-UPC

participen: Foment de Terrassa S.A.,
Promoció Econòmica de Sabadell, Aj.

D’Hospitalet, Impes Rubi, i Aj. Vilanova

Proves pilot

L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT

participa: Foment de Terrassa S.A.,
Promoció Econòmica de Sabadell, Impes
Rubi, Ajt de Vilanova i Ajt. De Sant Just.Comissions tècniques

 FOMENT DE TERRASSA S.A.

hi participen tots els socis

Avaluació Quantitativa i qualitativa

CIMNE-UPC

participa : Foment de Terrassa S.A.

Difusió 

FOMENT DE TERRASSA S.A.

participen: tots els socis

QUI PARTICIPA EN LES ACTUACIONS 

ACTUACIONS
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TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS

Nom de l'actuació
Nov
'10

Des
'10

Gen
'11

Feb
'11

Mar
'11

Abr
'11

Mai
'11

Jun
'11

7 
J U
LI

Jul
'11

Ago
'11

Set
'11

Oct
'11

Nov
'11

Des
'11

DEFINIR EL PERFIL PROFESSIONAL I 
M ODEL D'INTERVENCIÓ DE L'AGENT 

ENERGÈTIC 

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Definició del perf il laboral

Intercanvi d'experiències

CONÈIXER L'OFERTA I LA DEM ANDA 
LABORAL 

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Realització estudi oferta i demanda laboral 

DISPOSAR DE PERSONAL FORM AT 

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Disseny programa i material formatiu dels 
cursos

Impartició del Curs del Comandaments Tècnics

Impartició del curs d'Agent Energètic d'Edif icis

PROVA PILOT

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Disseny de la prova pilot

Realització prova pilot
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Nom de l'acció
Nov
'10

Des
'10

Gen
'11

Feb
'11

Mar
'11

Abr
'11

Mai
'11

Jun
'11

7 
J U
LI

Jul
'11

Ago
'11

Set
'11

Oct
'11

Nov
'11

Des
'11

COM ISSIONS TÈCNIQUES 

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Assitència a la reunions tècniques

AVALUACIÓ QUANTITATIVA I 
QUALITATIVA

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Observatori Energètic

Avaluació qualitativa

DIFUSIÓ

Preparació, seguiment i control de l'actuació

Conferència Inicial del projecte

Conferència final del projecte

Realització de 3 vídeos

Guia de l'Agent Energètic

"Layman project"

Sessions informatives

Sessions informatives

Sessions informatives

Sessions informatives

Sessions informatives

Sessions informatives

Sessions informatives

Sessions informatives

TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
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RESULTATS ESPERATS DEL PROJECTE

Definició de  l’ itinerari professional  i el  perfil laboral de  l’Agent   Energètic

d’Edificis.

Realització d’un estudi per conèixer la demanda i l’oferta  del mercat laboral.

Intercanvi d’experiències amb Friburg.

Disseny   del programa de formació específic pels AEE.

Proposta de certificació ICQ del nou perfil professional.

Qualificació professional de 120 treballadors/es que es troben en situació

d’atur a través de la impartició de 8 cursos d’AEE

Impartició d’un curs per a  formar a 15 tècnics/ques.

Contractació  a 23 Agents energètics d’edificis  durant 6 mesos per la

realització de l’experiència pilot en edificis públics.

Es disposarà d’indicadors quantitatius de l’estalvi energètic i econòmic.
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Elaboració d’un document  referent a l’avaluació i validació de les actuacions

realitzades. Amb la incorporació de les mesures correctives si es necessari.

Celebració de dues conferències.

Realització d’un vídeo divulgatiu.

Edició i difusió de la Guia de l’Agent energètic d’Edificis.

Disseny i redacció d’un document executiu del projecte on s’explicaran els

objectius i els resultats destinats al públic en general

 Sessions informatives del projecte per arribar a un mínim de 582 persones.

Difusió del projecte al mitjans de comunicació .

RESULTATS ESPERATS DEL PROJECTE
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PRESSUPOST DEL PROJECTE PER ENTITATS

ENTITAT PARTICIPANT COST TOTAL SUBVENCIÓ COFINANÇAMENT

Foment de Terrassa, S A 252.834,01 189.625,51 63.208,50

Ajuntament de l'Hospitalet 86.325,07 64.743,80 21.581,27

Prom.Ecònomica de Sabadell 62.447,09 46.835,32 15.611,77

Impes Rubi 26.983,46 20.237,59 6.745,86

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 27.007,02 20.255,26 6.751,75

Ajuntament de Sant just Desvern 10.090,38 7.567,79 2.522,60

CIMNE-UPC 62.182,64 46.636,98 15.545,66

FESALC 32.579,40 24.434,55 8144,85

TOTAL 560.449 420.336,80 140.112,26
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PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 

Entitat Promotora del projecte: Foment de Terrassa S.A.

Socis participants:

Promoció Econòmica de Sabadell
Impes de Rubi

Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Ajuntament de Sant Just Desvern
Fesalc (federació de societats laborals de Catalunya)
CIMNE-UPC

Entitats col·laboradores:
ICAEN
DIBA
CC OO
UGT
OFICINA DEL CANVI CLIMÀTIC

24



Aquest projecte està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors
d’acord amb l’Ordre TRE/293/2010 i està patrocinat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu

Projecte promogut per:

Socis participants:

Entitats i organitzacions
col·laboradores:
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