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Requisits d’accés al programa d’auditories a 

llars vulnerables 

 

 

Requisits de l’habitatge per a accedir al programa 

 

 Estar connectat a la xarxa de manera legal i no té el comptador manipulat. 

 No es trobar-se en una situació constructiva molt deficient, com ara tenir finestres trencades o 

forats a la paret que donin a l’exterior. 

 Si l’habitatge és de lloguer, el contracte de lloguer ha de tenir una vigència mínima d’un any des de 

la participació al programa. 

 

Règim jurídic de l’habitatge 

 

Parc públic 

1. Propietat municipal 

2. Cedit 

3. Borsa de mediació 

4. Cessió 

 

Persona física - règim de tinença: 

1. Propietat 

2. Arrendament 

3. Cessió d’ús / Altres 

 

 

a accedir al programa 

Habitatges propietat municipal o gestionats per l'ajuntament

Persones vulnerables segons els requisits del programa

Derivacions d'altres eixos del programa 

Usuaris de auditories anteriors o als quals se'ls ha subministrament electrodomèstics
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Requisits de la persona o unitat de convivència per a accedir al programa 

 

- Ha rebut ajudes d’urgència social per efectuar el pagament de subministraments bàsics en el 

darrer any 

o Es troba en situació de tall o avís de tall dels subministraments bàsics. 

o Té factures d’aigua, electricitat o gas elevades, o un desajust entre el que  diu que 

consumeix i les factures que paga. 

o Es troba en situació de vulnerabilitat energètica tenint en compte les necessitats 

personals:  

  

- Es troba en situació de risc d’exclusió residencial, definit per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 

mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 

com persones que tenen: 

o ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, 

o ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència, 

o ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran 

dependència. 

 

- Acredita una despesa energètica mínima a valorar per serveis socials o serveis tècnics conforme 

l’habitatge no es pot mantenir en les condicions tèrmiques adequades o no es poden 

desenvoluparà les activitat diàries bàsiques. 

 

- Usuaris objecte de talls energètics aliens a la seva situació de pagament d’arrendaments. 

 

- Usuaris derivats d’altres eixos del programa detectats per l’empresa que realitza les auditories. 

 


