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QUÈ ÉS L'OFICINA DE L'ENERGIA?

L'Oficina de l'Energia és gestionada per la Fundació València Clima i Energia de
l'Ajuntament de València,

València Clima i Energia és una fundació municipal de l'Ajuntament de València,
que depén de la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Energètica. A més
de l'Oficina de l'Energia i l'Observatori del Canvi Climàtic municipals gestiona
també bona part dels projectes europeus relacionats amb la lluita contra el canvi
climàtic i la transició energètica en els quals participa l'Ajuntament.

Els eixos fonamentals del seu treball són la informació i formació sobre canvi
climàtic, així com la transformació de la ciutat en una urbs resilient i capaç
d'afrontar els reptes del calfament global.

L'Oficina de l'Energia és una finestreta única per a impulsar la transició
energètica a la ciutat de València. Un espai obert a qualsevol persona,

Ofereix un servei públic i gratuït d'assessorament personalitzat, tallers i activitats
per a resoldre qualsevol dubte relacionat amb l'energia i especialment l'eficiència
energètica i les energies renovables.

L'Oficina de l'Energia proposa un ventall ampli de serveis per a tota la ciutadania,
tant per a les persones que no poden pagar la seua factura, com per a les que
volen ser pioneres de la transició energètica.

ON ESTÀ?

La primera Oficina de l'Energia va obrir les seues portes en 2019. Es troba en el
barri d'Ayora de València, al carrer José María Haro, 9. L'Oficina del Parc de l'Oest
suposa la segona seu d'aquest servei i pròximament s'obrirà una tercera seu en el
barri de Torrefiel, dins de les instal·lacions del mercat municipal. A més s'habilitarà
una quarta oficina mòbil per a donar servei a la resta de barris i pobles de València
gràcies a un vehicle itinerant.

L'Oficina de l'Energia de Parc de l'Oest comparteix espai amb la Federació
d’Associacions Veïnals de València. Està situada en el xalet del Parc de l'Oest, en el
districte de l’Olivereta, que ha sigut habilitat amb criteris d'eficiència energètica i
de sostenibilitat ambiental per a servir de demostrador. Les instal·lacions han
rebut la major certificació energètica seguint criteris d'economia circular i
utilitzant materials reciclats i reciclables.
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Es tracta d'una edificació aïllada de dues plantes construïda en 1950. L'edifici està
construït sobre els terrenys de l'antiga caserna de l'Exèrcit de l'aire i el seu ús inicial
va ser el d'habitatge unifamiliar per a donar servei als membres de l'exèrcit. En
1995 les instal·lacions es van convertir en un parc d'accés públic.

La superfície construïda de l'antic xalet és de 218 m² que es distribueix en tres
grans àrees:

● Àrea de recepció compartida amb la FAAVV.
● Àrea d'atenció al públic
● Àrea de cursos, xarrades i tallers.

QUI?

L'equip de l'Oficina de l'Energia del Parc de l’Oest té un clar enfocament
interdisciplinari. Es compon de dos agents energètics, un agent educatiu i un
agent social.

PER A QUI?

El projecte d'Oficina de l'Energia consisteix a impulsar una dinàmica de barri en
transició per a acompanyar a la ciutadania en el seu camí cap a un nou model
energètic més net, just i democràtic.

El treball de l'Oficina de l'Energia es desenvolupa en quatre línies d'actuació:

● Garantir el Dret a l'Energia.
● Promoure l'Eficiència Energètica.
● Fomentar les Energies Renovables.
● Impulsar una Cultura de Transició.

A més d'organitzar tallers a la demanda per a organitzacions i grups interessats,
cada mes l'Oficina ofereix un itinerari formatiu compost de diversos tallers per a
acompanyar als seus usuaris pas a pas en la seua transició, des de l'estalvi en la
seua factura fins a formar part d'una comunitat energètica o rehabilitar el seu
habitatge.
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Els tallers oferits per l'oficina són els següents:

● Energia per a totes, gestions per a garantir el dret a l'energia de les
persones vulnerables

● Entén la teua factura d'electricitat, passos a seguir per a pagar menys.
● Entén la teua factura del gas, consells per a pagar només el just.
● Estalvia energia en la teua llar, gasta menys i viu millor.
● Rehabilitació energètica, renova la teua casa amb bona energia.
● Connecta't al Sol, com autoproduir l'energia que necessites.
● Genera energia en el teu barri, forma part d'una comunitat energètica.

A més, es resolen dubtes i s'acompanya a les persones que ho sol·liciten en els
seus projectes via un servei de cites individuals. En el cas de les llars en situació de
pobresa energètica, orientats cap a l'oficina gràcies a un conveni signat amb els
serveis socials municipals, s'ofereix a més la possibilitat de beneficiar-se d'una
auditoria soci-energètica. Aquesta intervenció integral compta amb un diagnòstic
soci-energètic personalitzat, i el lliurament d'un kit per a implementar micro
mesures d'estalvi energètic a casa.

De manera complementària, s'impulsen iniciatives per a millorar l'eficiència
energètica en els centres educatius de la zona (#MiCentroEnTransición).

La iniciativa #MiCentroEnTransición ha desenvolupat una metodologia flexible i
participativa per a superar els límits de les convencionals intervencions de
sensibilització puntuals i aconseguir una dinàmica interanual de foment l'estalvi
energètic en els centres educatius del barri. El propi alumnat duu a terme una
diagnosi energètica del centre. En aquesta es detecten problemes energètics
relacionats amb l'espai i els hàbits i es busquen solucions conjuntes per a l'espai
d'ús comú. En el procés i amb l'objectiu que les mesures proposades tinguen el
major impacte possible, s'involucra progressivament a les diferents parts de la
comunitat educativa amb tallers informatius.

Donat l'èxit dels primers anys, s'està oferint aquesta metodologia a nous centres
educatius i entitats clau del barri (Universitats Populars, Poliesportius, etc.) per a
sumar al procés de Barri en Transició.

També, l'Oficina ha servit d'enllaç per a impulsar les dues primeres comunitats
energètiques de la ciutat, actuant de facilitador i de punt de trobada per a
impulsar els processos participatius previs a la constitució de les dues primeres
comunitats a Castellar-l’Oliveral i Ayora.
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OBJECTIUS

a) Informar i assessorar a totes les persones consumidores sobre les seues
factures.

b) Empoderar a les llars en situació de vulnerabilitat energètica de la ciutat per a
fer realitat el dret a l'energia.

c) Impulsar l'estalvi energètic mitjançant la millora dels hàbits dels usuaris així
com promoure la rehabilitació energètica dels habitatges i edificis.

d) Acompanyar a les persones i comunitats que volen produir i consumir energies
renovables a la ciutat de manera individual o col·lectiva.

e) Promoure una nova cultura de transició energètica i projectes de barris en
transició cap a un canvi de model energètic.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Comunicació:

Josep Grau

josep.grau@climaienergia.com
comunicacio@climaienergia.com
Tel. 649 514 353

Fundació València Clima i Energia
Tel. 96 106 15 82
oficinaenergia@climaienergia.com

https://climaienergia.com/oficina-de-l-energia/que-es-loficina/
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