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Pobresa Energètica de la 
Demarcació de Girona ] 

[Per a una gestió integral i transversal de les polítiques d’habitatge relacionades amb l’estalvi 
energètic i la pobresa energètica] 
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0. INTRODUCCIÓ 

 

Com a Administració pública, i amb l’objectiu de donar suport a les polítiques d’accés i 

manteniment d’un habitatge digne, la Diputació de Girona impulsa el Programa 

d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona. 

 

La Diputació de Girona, en el Ple del 28 de desembre passat, va acordar una moció 

per obrir línies d’ajut social per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència 

habitacional. Seguidament, des de l’organisme autònom Dipsalut, en coordinació amb 

el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona, es va decidir articular una actuació 

conjunta per donar resposta a la moció aprovada. 

 

L’objectiu del present programa és treballar conjuntament i transversal la problemàtica 

de la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en 

diferents aspectes: disminuir l’esforç econòmic de les famílies, afavorir el consum 

sostenible i disminuir la despesa energètica i les emissions de CO2 a l’atmosfera en 

relació amb l’energia necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de confort 

adient. 

 

Així doncs, el programa presenta sis àmbits diferents amb l’objectiu de sensibilitzar la 

població sobre la despesa energètica i abordar els problemes relacionats amb la 

pobresa energètica i l’estalvi energètic, i seran els ajuntaments i els consells comarcals 

els que el podran sol·licitar.  

1. OBJECTE 

 

El Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona 

consisteix a donar eines i recursos als ajuntaments i els consells comarcals de la 

demarcació de Girona per impulsar actuacions directes per sensibilitzar la població 

sobre la despesa i l’eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa 

energètica a les llars més vulnerables. 

 

Els objectius generals del programa són: 

1. Sensibilitzar la població sobre la despesa energètica de les llars. 

2. Millorar l’eficiència energètica de les llars. 
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3. Millorar les condicions de confort i salubritat. 

4. Reduir els costos dels subministraments. 

5. Acompanyar les persones més vulnerables i apoderar els usuaris en general. 

2. DESTINATARIS 

 

Són destinataris del programa els ajuntaments i els consells comarcals de la 

demarcació de Girona.  

3. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

 

Les convocatòries de les sol·licituds determinaran els terminis per presentar-les i el 

nombre màxim d’actuacions que es podrà sol·licitar en cada àmbit. L’ordre de la 

relació de cada sol·licitud determinarà la prioritat de l’atorgament. 

 

Els ajuntaments de més de vint mil habitants podran sol·licitar directament ser 

destinataris del programa; la resta d’ajuntaments ho hauran de canalitzar a través dels 

consells comarcals. Es podrà optar a actuacions en els diferents àmbits mitjançant la 

presentació del model estandarditzat de sol·licitud que es podrà trobar al web 

www.ddgi.cat.  

4. ÀMBITS I POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

 

Els beneficiaris finals seran diferents depenent dels àmbits del programa escollits per 

l’ajuntament o el consell comarcal.  

4.1. Pobresa energètica. Auditories en llars vulnerables 

 

Les actuacions consisteixen en: 

— Auditories en llars vulnerables. 

— Sessions de formació i assessorament tarifari.  

— Accions directes que no afectin l’envolvent de l’habitatge (no es duen a terme 

obres de millora). Aquestes accions inclouen des del canvi de bombetes per 

leds fins a l’ajut per comprar electrodomèstics i disminuir el consum energètic. 

 

http://www.ddgi.cat/
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Els beneficiaris d’aquest àmbit d’actuació són persones vulnerables que compleixen 

uns barems definits prèviament, que es troben en situació de pobresa energètica i que 

són identificades i derivades pels centres coordinadors. 

 

4.2. Programes de coneixement del parc 

 

Les actuacions en aquest àmbit consisteixen a reunir informació tècnica per poder 

actualitzar les dades del parc d’habitatges, dimensionar les actuacions que s’han de 

dur a terme per millorar el parc i planificar accions directes en llars vulnerables. 

L’objectiu és poder planificar i dimensionar actuacions futures per millorar les llars que 

pateixen pobresa energètica i programar polítiques de rehabilitació i manteniment del 

parc en general.  

 

L’anàlisi del parc es farà a través del buidatge de la informació obtinguda de les fitxes 

de coneixement del parc, realitzades tant pel personal d’empreses contractades 

expressament pels tècnics municipals o comarcals en les visites que es programin en 

el marc del programa d’auditories a les llars com per treballadors d’altres àrees en les 

quals es treballa transversalment: serveis socials, teleassistència, entitats sense ànim 

de lucre, etc. 

 

4.3. Programes de salut, gent gran i infància 

 

Aquests programes consisteixen en una formació als equips sanitaris dels centres 

d’atenció primària (CAP) que hi participin, amb l’objectiu de detectar persones que 

pateixin una situació de pobresa energètica que els afecti la salut, quantificar i avaluar 

els casos i establir els mecanismes de derivació corresponents per atendre millor les 

persones més vulnerables.  

 

Aquestes persones seran incorporades al programa d’auditories a les llars i podran 

rebre un suport addicional per pal·liar la pobresa energètica i, consegüentment, 

millorar efectivament la seva salut. 
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4.4. Programes per a la ciutadania  

 

Es destinen a tota la població en general amb l’objectiu de fomentar la participació en 

el coneixement de la despesa energètica generada per l’habitatge, millorar els hàbits 

de consum per disminuir la despesa, millorar l’eficiència energètica i reduir les 

emissions de CO2. 

4.4.1. «Anem al mercat» 

 

«Anem al mercat» vol simbolitzar la parada de mercat que coneixem des de fa anys, 

però que ofereix consells sobre l’ús eficient de l’energia en cada casa. 

 

Hi haurà una oficina itinerant que es desplaçarà als mercats dels municipis sol·licitants 

per fer difusió de la campanya de sensibilització energètica. 

 

La parada tindrà diversos espais: cuina, electricitat, climatització i manteniment de la 

llar, i els visitants podran obtenir diferents consells d’ús de cada un dels elements de 

casa seva. 

4.4.2. «Parlem-ne al carrer» 

 

«Parlem-ne al carrer» és un programa format per diverses accions, acompanyades de 

sessions formatives, que pretén ser un altaveu de la sensibilització energètica. 

 

S’iniciarà amb un treball sobre la gestió energètica i els consums en un barri o en un 

poble concret per conscienciar i sensibilitzar el barri o la ciutadania. 

 

4.4.3. Formacions complementàries 

 

Són sessions formatives que tenen l’objectiu de promoure el canvi d’hàbits per reduir 

el consum a les llars i detectar casos de persones vulnerables o en risc de ser-ho.  

 

Es podran organitzar: 
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— A conseqüència de les activitats de conscienciació («Anem al mercat» o 

«Parlem-ne al carrer»), segons casos detectats o segons demandes de la 

població. 

— Com a sessions formatives i/o informatives destinades a la ciutadania en 

general. 

— Com a formació de treballadors municipals o comarcals que puguin estar 

relacionats amb el programa. 

— Com a informació a les AMPA en cas que hi hagi programes educatius.  

 

4.5. Programes d’educació 

 

Els programes educatius que s’oferiran són: 

a) A primària: «Com les nostres accions afecten el medi ambient?». Té l’objectiu 

de sensibilitzar els alumnes sobre els hàbits de consum a casa i la disminució 

de les emissions de CO2 tant des del punt de vista econòmic com sostenible.  

b) A secundària: «Com funciona l’edifici o l’habitatge on vivim?». És un taller 

tecnològic per conèixer els materials de la construcció, la qualitat edificatòria de 

les diferents llars, l’afectació de patologies o agents externs en el correcte 

manteniment de la temperatura a l’interior dels habitatges i les conseqüències 

de la situació dels aparells de calefacció en el manteniment de la temperatura a 

l’interior de casa nostra i en la despesa energètica. 

c) A secundària: «Fabriquem un mesurador del consum elèctric». Es tracta d’una 

activitat de robòtica per fabricar un aparell de mesura i control d’energia. 

 

Aquests programes ofereixen a les escoles interessades el material pedagògic 

necessari per portar a terme les sessions.  

 

4.6. Formació dels plans d’ocupació 

 

Les actuacions d’aquest àmbit consisteixen en la formació i la coordinació de les 

persones incloses en plans d’ocupació relacionats amb els àmbits del programa 

sol·licitats pels ens locals. Els plans d’ocupació els demanen ens locals a través de les 

convocatòries oficials de la Generalitat de Catalunya. 
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 

 

La Diputació de Girona seleccionarà les sol·licituds presentades a cada convocatòria i 

seguidament informarà els ens locals dels diferents programes a què els ajuntaments i 

els consells comarcals optaran. 

 

Els ens locals hauran d’acceptar aquesta assignació (o presentar una proposta 

alternativa) en un termini màxim de deu dies hàbils.  

 

La Diputació de Girona efectuarà la selecció final i iniciarà el procés de contractació de 

les empreses que desenvoluparan el programa i lliurarà als beneficiaris la 

documentació de les accions per als diferents àmbits. 

6. CONTROL I AVALUACIÓ 

 

Per controlar i avaluar el programa, les empreses contractistes hauran d’elaborar 

informes de cada actuació segons les indicacions proporcionades per la Diputació de 

Girona. 

 

Les empreses contractades també hauran de presentar: 

— Informes agregats per cada municipi i de cada àrea, comarca i/o lot.  

— L’informe final dels resultats globals de tota la informació generada durant el 

programa. 

 

La Diputació de Girona o l’empresa avaluadora es reserva el dret de fer els controls, 

els seguiments i les supervisions de les intervencions que considerin oportuns. Així 

mateix, els ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals, també podran fer els 

controls, els seguiments i les supervisions que considerin oportuns. 

7. GESTIÓ DEL PROGRAMA 

 

El programa serà prestat a cada ens local per una empresa o empreses que 

s’encarregaran de la realització de totes les activitats associades dels diferents àmbits. 

Aquesta empresa o empreses seran contractades per la Diputació de Girona 

mitjançant el procediment de contractació obert corresponent. 
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Corresponen als ens locals les tasques següents segons els diferents àmbits: 

 

 Presentar la sol·licitud al Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la 

Demarcació de Girona d’acord amb el model proposat. 

 Facilitar un espai que reuneixi les característiques adients per impartir la formació 

grupal a les persones. 

 Coordinar el programa i fer-ne el seguiment en el territori conjuntament amb la 

persona que designi la Diputació de Girona i la que designi l’empresa contractista. 

 Informar l’empresa i la Diputació de Girona o l’empresa avaluadora de totes les 

incidències que es produeixin. 

 Notificar a l’empresa contractista les altes i baixes d’expedients que es produeixin 

mitjançant el canal i la documentació de gestió que es proposin. 

 Derivar els casos de les llars vulnerables mitjançant un informe de derivació dels 

serveis socials a l’empresa contractada. 

 

Corresponen a la Diputació de Girona les tasques següents: 

 Assignar el nombre màxim d’intervencions als ens locals demandants del 

programa, segons criteris tècnics i poblacionals. 

 Contractar l’empresa o les empreses, segons lots territorials, que han de dur a 

terme les activitats previstes en el programa i les empreses avaluadores del 

programa. 

 Comunicar als ajuntaments i als consells comarcals les dades de l’empresa o 

empreses contractades segons la sol·licitud d’adhesió. 

 Finançar el programa. 

 Designar un referent tècnic de la Diputació o l’empresa avaluadora per seguir i 

executar el programa per a cada lot, i notificar-ho als ens locals i a les 

empreses contractistes i avaluadores.  

 Avaluar i validar les modificacions que hi pugui haver dels diferents àmbits. 

 Dur a terme les accions de seguiment i control que es considerin oportunes per 

assegurar la correcta execució del programa. 

 Responsabilitzar-se de la comunicació del programa en l’àmbit corporatiu i 

municipal, així com dels resultats i del material de difusió externa resultant. 
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8. FINANÇAMENT DEL PROGRAMA 

 

El finançament serà íntegrament a càrrec de la Diputació de Girona. 

9. EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT 

 

Del desenvolupament i la concreció de les previsions efectuades en aquest programa 

se’n farà càrrec el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona. 

 

L’adopció dels acords necessaris per executar el programa correspondrà al diputat 

president de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació, llevat dels acords que, per la 

seva naturalesa o característiques, corresponguin a altres òrgans de la mateixa 

Diputació. 

 


