[Informació sobre el
programa de «Coneixement
del parc»]

Informació del programa
El programa de «Coneixement del parc» és un eix més dins del Programa d’Estalvi
Energètic i Pobresa Energètica que posa en marxa la Diputació de Girona des del
Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local per planificar i quantificar les accions
necessàries per incidir en els habitatges de les persones que pateixen pobresa
energètica.
La finalitat és tenir un coneixement més gran del parc d’habitatges en situació de
pobresa energètica per fer accions directes en el futur per millorar-ne l’eficiència.

Objectius del programa
1. Saber quin és l’està del parc d’habitatges en situació de pobresa energètica.
2. Obtenir informació sobre habitatges del parc privat.
3. Planificar accions directes a les llars més vulnerables.

Persones beneficiàries del programa
Vulnerable (A)
Risc de vulnerabilitat (B)
Pobresa invisible (C)
No vulnerable (D)
Els CC escolliran els habitatges objecte d’inspecció:
 Els habitatges que no compleixin els requisits mínims tot i que els usuaris
siguin usuaris potencials del programa (50 % dels habitatges exclosos).
 Els habitatges que les empreses auditin i que considerin que és necessari fer-hi
alguna intervenció futura amb un programa de rehabilitació (50 % de les llars
auditades).
 Els habitatges de les persones derivades des dels eixos de salut o educació
(100 % dels casos derivats).
 Els habitatges receptors d’electrodomèstics gratuïts (nombre no quantificat).
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On i quan
Els CC seleccionaran els usuaris i les inspeccions es planificaran al llarg de tot l’any de
contractació de l’empresa segons les diferents organitzacions dels serveis que les han
de fer.

Els casos derivats del programa de salut requeriran terminis més curts de compliment
segons el caràcter d’urgència i compliran els terminis establerts pels CC.
El tècnic municipal o comarcal es desplaçarà a l’habitatge amb l’empresa aprofitant
alguna de les visites per monitorar l’auditoria.

En què consisteix
Es durà a terme una recollida de dades en diferents àmbits i des d’òptiques també
diferents amb l’objectiu de saber com estan els habitatges de les persones vulnerables
que estan en risc de patir pobresa energètica.

Així doncs, obtindrem informació de diferents actors del territori que puguin treballar
amb aquests col·lectius mitjançant la recollida de dades superficials sobre el parc, però
sobretot es treballarà amb la recollida de dades tècniques per al coneixement
exhaustiu del parc.
Amb l’obtenció, el buidatge i el filtratge d’aquestes dades, se’n podrà fer una diagnosi
que permeti treballar en un programa per a la millora i el manteniment del parc
existent.

Com es farà
La recollida de dades es farà a través d’un formulari que es podrà emplenar amb les
tauletes electròniques facilitades per la Diputació i els ens locals disposaran de
càmeres termogràfiques gestionades pel CILMA.

Els tècnics (arquitectes o aparelladors) dels serveis tècnics dels ajuntaments o dels
consells comarcals competents hi faran les inspeccions tècniques.
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Accions derivades
La recollida d’informació serà a càrrec de la Diputació de Girona, tot i que els CC
podran participar en la diagnosi.

Segons la qualitat de la informació que es reculli, es pot plantejar la preparació de la
segona fase d’intervenció en el parc privat.
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