Servei de
reducció del
cost i consum
d’electricitat
Creus que pagues massa en les
factures de llum de la teva llar?
Tens dificultats per pagar-ne
els rebuts?
Al servei municipal Rubí Brilla
t’assessorem de forma personalitzada
sobre com ajustar les factures perquè
paguis només pel que necessites.

Altres serveis:

Cercador d’empreses
de serveis energètics.
Utilitza’l per demanar pressupostos
a empreses de proximitat.

rubi.cat/empresesenergia

Rubicleta.
Aparca la bicicleta de forma gratuïta
i segura.

rubi.cat/rubicleta

Rubí Brilla,
serveis a la
ciutadania
Serveis gratuïts per
garantir l’accés a l’energia
neta i assequible
* Reducció del cost i del consum d’electricitat
* Autoconsum solar
* Rehabilitació energètica
* Mobilitat elèctrica i/o compartida
* Cerca de proveïdors energètics

Sol·licita’ns l’informe en línia:

rubi.cat/estalvifacturaelectrica
O bé, vine a un dels tallers de factures que fem
periòdicament. Consulta’n el calendari i porta
la teva factura:

rubi.cat/tallersenergia

rubi_brilla@ajrubi.cat
93 588 70 00 ext. #6791
@RubiBrilla
rubi.cat/rubibrilla

Servei
d’assessorament
d’autoconsum
solar individual
o col·lectiu

Servei
d’assessorament
de rehabilitació
energètica

Mobilitat
elèctrica i/o
compartida

Vols estalviar produint la teva pròpia
energia i no saps per on començar?

Passes fred o calor a casa i vols que
t’ajudem a millorar-ne el confort?

Tens una oferta per posar una
instal·lació fotovoltaica però no saps
si és adequada?

Necessiteu rehabilitar la comunitat
veïnal i vols saber quines ajudes hi
ha disponibles?

La mobilitat representa més del
30 % de les emissions contaminants
de Rubí. El vehicle elèctric és l’opció
més sostenible sempre que no et
puguis desplaçar a peu, en bicicleta
o en transport públic.

Al servei municipal Rubí Brilla et fem
un informe tècnic i econòmic, basat en
les teves dades de consum reals, perquè
coneguis la instal·lació solar que més
s’adequa a les teves necessitats i a la
teulada del teu habitatge o comunitat
veïnal.

Al servei municipal Rubí Brilla t’orientem sobre
possibles actuacions al teu habitatge o comunitat
veïnal per millorar-ne la sostenibilitat i reduir-ne
les despeses. Identifiquem l’estalvi potencial i el
període d’amortització d’aquestes actuacions, a
més d’acompanyar-te en la cerca de proveïdors, la
gestió dels tràmits i la sol·licitud de subvencions i
bonificacions.

T’oferim:
Cinc hores gratuïtes per usar el vehicle elèctric
compartit de la cooperativa Som Mobilitat.
Demana’ns-en un val per correu electrònic o passa’l
a buscar a l’edifici Rubí Forma.
També t’informem sobre les bonificacions
de l’IVTM i altres ajudes disponibles:

rubi.cat/mobilitatsostenible

Sol·licita’ns l’informe en línia:

Més informació a:

rubi.cat/informeautomaticautoconsum

rubi.cat/rehabilitacioenergetica

Xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics:
Fotolinera de Rubí Forma (rambleta de Joan Miró, s/n)
Càrrega ràpida i semiràpida, 24 hores

També t’informem sobre els tràmits que has
de fer i la bonificació en l’IBI, l’ICIO i altres
ajudes de les que et pots beneficiar.

PdR del pàrquing posterior de Rubí Forma

Més informació a:

PdR de Can Rosés (carrer del Futbol, 4)

rubi.cat/fotovoltaica

(rambleta de Joan Miró, s/n)
Càrrega semiràpida, 24 hores

Càrrega semiràpida, 24 hores

PdR Masia Can Serra (carrer de Can Serra, 3)
Càrrega semiràpida, de dilluns a divendres de 8 a 15 h

