Obre la
porta a
l’estalvi
energètic
Programa
d’assessorament a les
comunitats de veïns

» Envia un correu a infosostenible@paeria.cat i

indica-hi les teves dades de contacte o truca al telèfon
973700455.

» El servei és gratuït.
» Places limitades. Inscripcions per ordre d’arribada.

lleidaenverd.cat

Jo faig una Lleida més sostenible
Beneficia’t del programa d’assessorament a les
comunitats de veïns. 220 famílies de Lleida ja ho han fet.
La teva comunitat pot ser la següent!

Obre la
porta a
l’estalvi
energètic
- El programa forma part de les mesures del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Lleida, que té
l’objectiu de reduir les emissions de CO2 un 20% en l’horitzó del 2020 per contribuir a mitigar el canvi
climàtic*
- Al seu torn, el programa permet reduir la “factura energètica” de la comunitat i dels veïns si es duen
a terme les mesures d’estalvi.
*Els habitatges són la principal font d’emissió de CO2 de la ciutat.

L’assessorament consisteix a:
• Diagnosi bàsica per part d’un tècnic qualificat,
tant de la comunitat com a títol individual (per a
aquells veïns interessats).
• Proposició de mesures i bones pràctiques
d’acord amb els resultats de la diagnosi.
• Proposta de canvis en la contractació de
l’electricitat per aconseguir un estalvi econòmic
periòdic, el qual es pot reinvertir en les mesures
d’eficiència energètica que es proposen.
• Seguiment i mesura de la reducció de consums
per a aquelles famílies interessades a través del
préstec d’un aparell de mesura de consums.

A les famílies
vulnerables:

• Facilitar elements d’estalvi
segons les necessitats de cada
habitatge.
• Assessorar com estalviar
energia segons el tipus
d’habitatge.
• Informar sobre el contracte
energètic més econòmic per a
cada família.
• Seguiment.

El programa és gratuït per tal d’impulsar les mesures del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de
Lleida (té com a objectiu reduir les emissions de CO2 un 20% en l’horitzó del 2020).
El programa es finança a través dels ingressos que produeixen les diferents plantes fotovoltaiques
municipals.

Com m’hi puc inscriure?
Envia un correu electrònic a infosostenible@paeria.cat indicant, facilitant les teves dades de
contacte o truca al telèfon 973 700 455. S’atendran les demandes per ordre d’arribada. Tindran
prioritat les comunitats amb servei de calefacció comunitària. Hi ha límit de places.

Més info: lleidaenverd.cat

