
Resultats del Programa de mesures per combatre 
la pobresa energètica a Granollers 

 

Abril- Maig 2016 



Febrer 2016…  
 
L’Ajuntament implanta la Marató de l'Estalgia a diversos edificis municipals, i 
aconsegueix un estalvi de 16.000 euros.  
  
Un dels compromisos és destinar l’estalvi a mesures per combatre la pobresa 
energètica en habitatges de Granollers, segons els criteris de vulnerabilitat i 
selecció dels serveis socials municipals.  
 
 
A partir de març 2016…  
 
1. L’Àrea d’Acció Comunitària i Benestar i l’Àrea de Territori i Ciutat han definit un 

Programa de mesures per combatre la pobresa energètica.   
 
2. Es crea una partida pressupostària específica on s’ingressen els 16.000 euros i es 

comença a desenvolupar el programa.  



El Programa ha comprès diverses actuacions en els àmbits següents:  
 
 
1. AVALUACIÓ ENERGÈTICA I APLICACIÓ DE MILLORES (finalitzat) 

 
2. ASSESSORAMENT EN CONTRACTACIÓ ENERGÈTICA (en curs) 

 
3. FORMACIÓ I INFORMACIÓ (en curs) 
 



1. AVALUACIÓ ENERGÈTICA i  
APLICACIÓ DE MESURES DE MILLORA (finalitzat) 
 
Serveis Socials ha seleccionat 15 habitatges en situació  
o risc de patir pobresa energètica.  
 
L'Escola Municipal del Treball ha col·laborat en les visites 
d’avaluació energètica als habitatges:   
 

Cicle Formatiu de Grau Mig d’Instal·lacions 
Elèctriques i Automàtiques : 
- 4 professors  
-26 alumnes  

 
Primera visita (del 15/04 al 15/05)  

 
 S’ha fet la valoració de la situació energètica de les 

llars a partir d’un model de formulari sobre 
vulnerabilitat energètica. 
 

 S’hi ha instal·lat equips per mesurar els consums, si 
la instal·lació elèctrica de la llar ho permetia.  

 
 
 



Model de formulari sobre 
vulnerabilitat energètica 



Equips per mesurar els consums 



1. AVALUACIÓ ENERGÈTICA I  
APLICACIÓ DE MESURES DE MILLORA (finalitzat) 
 
S’han elaborat informes d’estat per acada llar amb conclusions i proposta 
d’intervencions de millora, que s’han tramès als serveis tècnics de l’Ajuntament per 
procedir a l’adquisició de materials i valorar altres millores energètiques.  





1. AVALUACIÓ ENERGÈTICA I  APLICACIÓ DE MESURES DE 
MILLORA (finalitzat) 

 
Segona visita (del 3/05 al 30/05)  
Uns 15 dies després de la primera visita, el professional col·legiat ha fet una 
segona visita a les llars per tal de: 

  
Comprovar que s’han dut a terme tasques de manteniment d’alguns equips, 
proposades durant la primera visita.  

 

Procedir a fer petites intervencions:  
  

- 145 bombetes, fluorescents i altres lluminàries substituïdes per 
elements d’il·luminació eficient. Reducció entre un 80-90% del consum elèctric 
actual.  
- 5 programadors en equips de producció d’ACS.  
- 5 aixetes substituïdes per equips més eficients.   
 

També s’ha valorat tècnica i econòmicament la possibilitat de fer intervencions de 
major dimensió relatives a la millora de les instal·lacions elèctriques i de 
gas en 7 dels habitatges visitats.   











2. ASSESSORAMENT EN CONTRACTACIÓ 
ENERGÈTICA (en curs) 
 
A partir de les factures dels usuaris durant les visites, el 
professional col·legiat:  
 
o Analitza la despesa energètica dels subministraments  

de la llar (gas, electricitat, aigua).  
 

o Proposa la modificació de la contractació dels 
subministraments (bo social, DH o reducció potència 
contractada), per tal d’obtenir un estalvi anual de 
la factura energètica. 

 
o Acompanya els usuaris o s’ocupa directament la gestió 

d’aquestes modificacions davant la companyia 
comercialitzadora.  

 
Estalvi econòmic mitjà previst: 100-300 euros/llar-any  

 
  



3. FORMACIÓ I INFORMACIÓ  
 
S’ha fet diverses sessions de formació 

adreçades a:  
 
Estudiants de l’EMT, 1 sessió sobre estalvi 

energètic a les llars a càrrec del 
CAATEEB-VO i 2 sobre l’edificació i la 
seva implicació al canvi climàtic, a 
càrrec del COAC.   

 
Personal de serveis socials municipals, 

sobre prevenció de la pobresa 
energètica.  

 
Usuaris de les llars, sobre hàbits per 

prevenir la pobresa energètica durant 
les visites.  



3. FORMACIÓ I INFORMACIÓ  
 
S’ha creat un apartat a la web municipal sobre 
“Prevenció de la pobresa energètica”  
amb consells sobre:  
 

- Com evitar un tall de subministrament 
- Com beneficiar-se d’ajuts o descomptes 
- Com reduir la despesa energètica a casa 
- Electrodomèstics eficients  
- El programa municipal d’estalvi 
- Altres webs i referències 

 
 
 
 
http://www.granollers.cat/pobresaenergètica 
 

http://www.granollers.cat/pobresaenergètica�
http://www.granollers.cat/pobresaenergètica�
http://www.granollers.cat/pobresaenergètica�
http://www.granollers.cat/pobresaenergètica�
http://www.granollers.cat/pobresaenergètica�
http://www.granollers.cat/pobresaenerg%C3%A8tica�


https://youtu.be/VTBRDMQV1zY�


 
MOLTES GRÀCIES  

 
Qualsevol qüestió no dubteu a adreçar-la a:  

 
Medi Ambient i Espais Verds 

Ajuntament de Granollers 
Tel. 93 860 32 06 

 
 

mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat 
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