
LLUITEM CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 
PROPOSTA DE MESURES 

1. ATACAR LES CAUSES ESTRUCTURALS DE LA POBRESA
1.1. Elaborar el Pla Estratègic d’Acció Social de Granollers.

1.2. Crear una taula multidisciplinària que treballi transversalment tots els aspectes que afecten 
a les famílies afectades per la pobresa energètica.

2. FISCALITAT MÉS JUSTA
2.1. Estudiar mesures fiscals i nous ajuts:  subvencions al BRIE (altra servei),  recàrrec de l’IBI per habitatges 

de grans tenidors que presentin deficiències energètiques, etc.
2.2. Estudiar i posar en marxa un sistema municipal de tarifació social aplicat a taxes, impostos 

i preus públics de l’ajuntament.
2.3. En les ajudes i bonificacions municipals, a l’hora de calcular els ingressos màxims per poder 
accedir-hi, tenir en compte la renda disponible de les famílies en comptes dels ingressos bruts.

 3. CANVI DE RELACIONS ENTRE CIUTADANIA I EMPRESES SUBMINISTRADORES
3.1. Elaborar un circuit per l’inici de procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic 

que incompleixin la llei de pobresa energètica.
3.2. Exigir a les empreses que informin trimestralment a l’ajuntament del número de talls de serveis per impagament.

3.3. Publicar sistemàticament els incompliments per part de les empreses subministradores.
3.4. En la contractació de serveis energètics a empreses subministradores,  incorporar clàusules de drets socials 

vinculats a la pobresa energètica (per exemple, preu social).

4. MESURES PER LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
4.1. Dins del pla d’ajudes en matèria d’Habitatge, destinar una partida a subvencionar obres a edificis i llars per 

millorar l’eficiència energètica d’aquests, destinada a propietaris en situació de vulnerabilitat, propietaris de pisos 
adscrits a la Borsa de Lloguer Social o edificis de zones deprimides.

4.2. Crear una Oficina d’Assessorament Energètic per a les famílies per informar i empoderar les famílies 
envers els seus drets energètics.

4.3. Estudiar i aplicar deduccions fiscals per aquelles subjectes passius que inverteixin en millorar la qualitat 
energètica dels seus habitatges, en funció de la despesa en millora energètica.

5. FORMACIÓ I TREBALL TRANSVERSAL 
5.1. Programa de formació a educadors, personal sanitari dels serveis d’atenció primària, i treballadors socials per dotar-los 

de les eines necessàries per identificar casos amb la màxima antelació i poder prendre mesures per pal·liar-los. 
5.2. Elaborar un protocol per millorar i anticipar la detecció i la notificació de possibles casos de pobresa energètica amb la 

implicació de bombers, professionals sanitaris, personal de les escoles,  i equips d’intervenció en matèria d’habitatge. 

6. PACTE DE PAÍS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
6.1. Proposar i aprovar una moció de la Junta de Portaveus per reclamar un pacte de país per lluitar 

contra la pobresa energètica.


