
 

Adaptació del Programa al SARS-CoV-2 

 
Per motius de seguretat i segons les recomanacions sanitàries i del Departament de Salut, no es 

realitzaran actuacions directes amb la ciutadania en municipis amb un risc de rebrot elevat. 

 

Així doncs, el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica s’adapta a la situació inicial de 

la manera següent: 

 

Eix 1: auditories 

No es faran auditories ni formacions presencials en municipis amb un risc de rebrot superior a 

800 punts. 

Quan pel perfil dels usuaris sigui possible adaptar les auditories a formats en línia o per via 

telefònica, se seguirà amb el Programa.  

En cas de llars vulnerables vinculades al Programa de salut, gent gran i infància (eix 3 el 

Programa) o derivades Programa d’educació (eix 5 del Programa), es podrà valorar la continuïtat 

de les activitats presencials, extremant les mesures de protecció recomanades pel Departament 

de Salut. 

 

Eix 2: coneixement del parc 

No es realitzaran inspeccions en municipis amb un risc de rebrot superior a 100 punts. 

 

Eix 3: salut 

S’adapta tot l’eix al format en línia i no hi haurà cap activitat presencial. 

 

Eix 4: programes a la ciutadania 

S’anul·laran les activitats presencials en municipis amb un risc de rebrot superior a 1.000 punts 

i no se’n programaran de noves. 

Pel que fa a les activitats programades, es valorarà la possibilitat de posposar-les en municipis 

amb un risc de rebrot superior a 500 punts. 

El programa «Parlem-ne al carrer» s’adaptarà al format en línia i es realitzaran el màxim 

d’actuacions per poder reduir la fissura digital. 

 

Eix 5: educació 

S’adapta tot l’eix al format en línia i no hi haurà cap activitat presencial. 

 

En tots els casos d’atenció presencial es mantindran les mesures de protecció recomanades.  

 

Atesa la rapidesa d’expansió dels contagis, us  fem arribar aquesta informació per tal d’adaptar 

el Programa al més ràpidament possible i ens posem a la vostra disposició per donar-vos el 

màxim suport en la difusió. 

 

Aquesta informació s’anirà actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia. 

 



 
 

 

 

Les fonts que s’utilitzaran són les següents: 

https://dadescovid.cat/mapes?drop_mapa=municipi&tipus_territori=aga&id_html=ambit_5&t

ipus=regio&codi=13 
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