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RESUM 
 

 
El present projecte té com a objectiu realitzar auditories energètiques a 
habitatges de Vilanova i la Geltrú on s’hi ha detectat pobresa energètica. El 
principal objectiu és de caràcter social, ja que s’intentarà ajudar a aquelles 
famílies vulnerables que es trobin en greus problemes. 
 
El treball previ serà fer un estudi de les causes principals de la pobresa 
energètica.  
 
El segon pas serà analitzar exhaustivament els tres subministraments de les 
llars: electricitat, gas i aigua. Es realitzarà un estudi per intentar esbrinar 
perquè hi ha hagut tants canvis de preus, tarifes, normatives...en els darrers 
anys. 
 
Un cop adquirit els coneixement i analitzades les causes, es passarà a 
realitzar les auditories en les llars. Es farà una recollida d’informació tan dels 
usuaris com de l’habitatge, per intentar analitzar el màxim possible les 
causes que han provocat que la família es trobi en pobresa energètica.  
 
Un cop analitzades les dades, es realitzarà un informe on s’aconsellarà els 
passos o canvis a realitzar per millorar la vida dels usuaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10): 
Pobresa energètica Vulnerabilitat PVPC Tarifa 

Hàbits Consum Electricitat Gas natural 

Aigua Consells   
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INTRODUCCIÓ 

El present projecte té com a objectiu la realització d’auditories energètiques als 
habitatges de Vilanova i la Geltrú on s’hi ha detectat pobresa energètica. 
 
La pobresa energètica està definida com la incapacitat que tenen els usuaris dels 
habitatges a mantenir una quantitat mínima de serveis d’energia per a les seves 
necessitats bàsiques, com mantenir l’habitatge en unes condicions adequades per la 
salut. 
 
L’objectiu principal és de caràcter social, ja que s’intentarà ajudar a una quantitat de 
famílies vulnerables a través d’auditories energètiques. En aquestes, es farà una 
recollida d’informació, s’analitzarà, s’avaluarà i s’aconsellarà mesures correctores en els 
factors tarifaris i sobretot en els hàbits de consum de l’energia, per intentar aconseguir 
una millora de vida en el dia a dia. 
 
Per arribar a l’objectiu i abans de realitzar les anomenades auditories energètiques, es 
realitzarà un treball previ. En aquest treball s’intentarà analitzar tots els factors que han 
provocat que aquestes famílies es trobin avui dia en estat de vulnerabilitat.  
 
El primer pas serà analitzar la raó per la qual la població espanyola ha patit aquest 
augment de pobresa energètica en els últims anys. 
 
A continuació, es realitzarà un estudi extens sobre els tres subministraments bàsics: 
electricitat, aigua i gas. L’estudi recorrerà  des d’on prové el subministrament fins al fet 
de conèixer els preus i el que apareix en les factures que els consumidors reben a les 
seves llars. 
 
Arribats a aquest punt, en les auditories s’avaluarà tant l’estat socioeconòmic de la unitat 
familiar, com l’estat de l’habitatge, i s’intentarà buscar una millora econòmica i medi 
ambiental a partir dels informes per aconseguir millorar la vida dels consumidors. 
 
A continuació es defineix breument l’estructura del projecte: 

1) Pobresa energètica: s’explicarà el concepte, com s’ha arribat i quines mesures 
legals existeixen. 

2) Auditoria energètica: es defineix com es realitza una auditoria energètica segons 
la llei, quins són els subministraments bàsics, com entendre el que apareix en 
una factura i es facilitaran consells d’estalvi. 

3) Auditories a Vilanova i la Geltrú: s’exposa els passos seguits per a la realització 
de l’auditoria energètica i quins resultats s’han obtingut. 

4) Conclusions: es mostren les conclusions arribades un cop avaluades totes les 
auditories i se suggereixen propostes de millora. 

5) Annexos: factures dels diferents subministraments i l’informe utilitzat per les 
auditories. 
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1. POBRESA ENERGÈTICA 

Actualment, hi ha moltes persones a Catalunya i a l’Estat Espanyol que no poden 
mantenir el seu habitatge a una temperatura (18 a l’hivern i 25º C a l’estiu) adequada 
pagant un preu just, o si ho intenten fer, moltes persones no poden fer front a les factures 
dels subministraments de llum, aigua i gas. Aquesta situació és l’anomenada pobresa 
energètica, concepte que es va començar a incentivar arran del gran problema econòmic 
que es viu des de fa uns anys. 
 
El terme pobresa energètica ha anat evolucionant. Originalment, va ser definida per 
Brenda Boardman l’any 1991 al Regne Unit com la “incapacitat d’un habitatge d’obtenir 
una quantitat adequada dels serveis de l’energia amb 10% de la renda disponible”. 
Aquesta definició t’exposa que una família es troba en aquesta situació quan destina 
més del 10% dels seus ingressos néts per pagar les factures dels serveis energètics. 
Més tard l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va afegir el fet que si una família no 
pot mantenir el seu habitatge a una temperatura superior de 18 ºC a l’hivern, aquesta 
família es trobarà en situació de pobresa energètica. Encara i els molts conceptes 
atorgats per definir aquesta pobresa, no hi ha una definició consensuada. 
 
Es podria afirmar que la pobresa energètica està ja en el llenguatge habitual de les 
administracions públiques, de periodistes, acadèmics i partits polítics. És a dir, ja existeix 
un reconeixement social i institucional. És tanta la importància que la majoria de les 
formacions polítiques, durant les eleccions municipals i autonòmiques, van incloure en 
els seus programes electorals diferents mesures per reduir la pobresa energètica. 
 
1.1 CAUSES DE LA POBRESA ENERGÈTICA 

Hi ha diverses causes que ens ha fet arribar a tal situació, però hi ha 3 principals que 
incideixen molt més en la pobresa energètica: edificació de baixa qualitat, la crisi 
econòmica i l’increment del preu de l’energia. 
 

 
Figura 1.1. Esquema causes de la pobresa energètica 
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• Edificació de baixa qualitat.  

Es podria dir que hem construït molt i malament. La baixa qualitat en els habitatges és 
un problema estructural que ha afectat gran part dels habitatges, ja que més del 50% 
dels habitatges van ser construïts abans d’aplicar qualsevol normativa de regulació 
tèrmica. I aquest fet té conseqüències per tota la població que viu en edificis amb 
aquestes característiques on la qualitat de la construcció fa que l’habitatge necessiti un 
augment en els recursos econòmics per garantir una temperatura òptima. I sobretot té 
unes greus conseqüències per les persones vulnerables i amb problemes de salut. 

 
• La crisi econòmica.  

Un fet que va començar com una “desacceleració” i va acabar amb l’actual crisi. Les 
persones que viuen en situació de pobresa energètica són aquelles que tenen un nivell 
d’ingressos molt baix, són aquelles que tenen un baix nivell de renda. Això es deu al fet 
que una família amb un nivell alt d’ingressos tindrà més facilitat per afrontar els nous 
costos de l’energia, i a la vegada,  tindrà una major facilitat per viure en una llar amb una 
alta eficiència, aspecte que abans ja he  comentat que és molt important. Altrament, els 
habitatges amb rendes més baixes no només tindran problemes per fer front als alts 
costos de l’energia, sinó que tindran menors facilitats per poder oferir un habitatge amb 
eficiència energètica. 
 
La font d’ingressos de les famílies espanyoles són els salaris, però a part hi ha les 
pensions i les prestacions per desocupació. Aquests dos termes depenen de les xifres 
del producte interior brut (PIB) i de l’atur. I són aquestes dues xifres on podrem veure 
com s’ha reduït el poder adquisitiu de les famílies a conseqüència de la crisi. 
 
El primer concepte és la taxa de creixement anual del PIB, com podem veure en el gràfic 
1. Segons les xifres extretes, hi ha dos períodes molts remarcats. Un període que va 
des de finals del 2008 (anys on es va oficialitzar la crisi a Europa) fins als inicis del 2010 
i un altre de més durada que va des d’inicis del 2011 fins a finals del 2013. 
 

 
Figura 1.2. Taxa de creixement anual del PIB a Espanya. Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi 

“Contabilidad Nacional trimestral” realitzat per INE 
 
Per altra banda, en el següent gràfic es pot observar la taxa d’atur segons l’Enquesta de 
Població Activa (EPA) realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística, que va 
experimentar una evolució molt semblant al PIB, amb dos augments, un a partir del 2008  
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i un altre l’any 2011, fins a arribar al punt més alt amb 26,94% en el primer trimestre del 
2013. 
 

Figura 1.3. Taxa d’atur i número d’ocupació. Font: Dades d’elaboració pròpia a partir de l’Enquesta 
de població activa (EPA), INE. 

 
Fins ara s’ha analitzat les xifres remarcant els valors més negatius per explicar la 
recessió econòmica viscuda per les famílies espanyoles. Segons les magnituds 
analitzades, el 2014 és el primer any on la tendència va començar a ser positiva i 
aquesta es reverteix clarament a partir del primer trimestre arribant fins al 3% al passat 
any 2015, valors del PIB semblants als anteriors a la crisi. També, la taxa d’atur va 
arribar al seu punt més àlcid a inicis del 2013. És llavors quan s’observa un descens 
durant el 2014 i el 2015 de forma més o menys continuada, arribant a finals de l’any 
passat a un 18,63%. 
 
És important destacar aquests últims valors per entendre com el país s’està recuperant 
a poc a poc, fet que no evoluciona d’igual manera que la pobresa energètica. Encara 
que el PIB i la taxa d’atur ens diu que ens estem recuperant, cada dia hi ha més famílies 
amb vulnerabilitat energètica. 
 

• L’evolució del preu de l’energia. 

El constant increment del preu de l’energia ha afectat, concretament, a aquelles famílies 
amb una renta baixa, perquè es troben amb molts més problemes per fer front a les 
factures. En l’última dècada, el preu de l’electricitat ha augmentat més d’un 50%, tot i 
que el nivell de vida ha anat a pitjor. Aquest fet ha provocat que les famílies amb una 
renta baixa utilitzin una gran part dels seus diners per pagar les factures de llum i gas 
per poder sobreviure. L’increment del preu es duplica respecte al de la mitja de la Unió 
Europea en el mateix període, situant a Espanya com el cinquè país europeu amb el 
rebut de la llum més car, únicament per darrere de països com Dinamarca, Alemanya, 
Irlanda i Itàlia. 
 
Entre el segon semestre de l’any 2008 i el segon semestre de l’any 2016, el preu de 
l’electricitat va pujar 73 €/MWh a Espanya, gairebé el doble que els 39 €/MWh de mitjana 
a la resta de la UE. Espanya ha passat d’ocupar el lloc 12 a l’any 2008, a ocupar el setè 
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amb un preu en el segon semestre de 228 €/MWh, davant dels 156 €/MWh que pagàvem 
l’any 2008. 

Figura 1.4. Increment del preu mig de l’electricitat en les llars entre el segon semestre del 2008 i el 
segon semestre del 2016. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat 

 

Figura 1.5. Evolució preu electricitat a Espanya. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat 
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Figura 1.6. Variació del preu de l’electricitat entre el segon semestre del 2008 i el segon semestre 

del 2016. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat 
 
L’alt increment del cost elèctric en l’àmbit espanyol està vinculat a costos aliens al 
subministrament elèctric (generació i distribució de llum) i que són carregats al rebut 
segons l’informe publicat al 2015 “Anàlisis de los precios de la electricidad en la Unión 
Europea y en Estados Unidos: una perspectiva espanyola” elaborat per l’expert David 
Robinson, que treballa a The Oxford Institute for Energy Studies. 
 
En el document remarca que el 73% de l’increment del preu s’ha produït pels impostos, 
gravàmens i costos vinculats amb les polítiques energètiques, el que els autors 
denominen “cuña gubernamental”, com el suport a les energies renovables, el cost del 
dèficit de tarifa, les ajudes a la gran indústria. Únicament aquesta càrrega pública, ja 
suposa el 46% del total de la factura. Si no tinguéssim en compte la “cuña 
gubernamental”, Espanya ocuparia el setè lloc actualment. 
 
En el cas del gas, els preus a Espanya (8,57 € per cada 100 kWh) només estan per 
darrere de Suècia (11,42 €). La mitja a la Unió Europea és de 6,36 €. En el gràfic podem 
observar que l’evolució dels preus del gas entre els països veïns els més destacat són 
Portugal i Espanya amb un 31% cadascun. 
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Figura 1.7. Evolució preu del gas natural entre el segon semestre del 2008 i el segon semestre del 

2016. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat 
 
El patró temporal de l’increment dels preus de l’energia, mostra que aquests augments 
van ocórrer quan l’econòmica espanyola va entrar en recessió, amb milions de famílies 
a l’atur o amb sous molts baixos. Tots aquests factors de primer ordre són fonamentals 
per entendre l’augment dels nivells de vulnerabilitat energètica de la població espanyola 
i l’evolució dels indicadors de pobresa energètica des de l’any 2008. 
 
1.2 MARC LEGAL 

L’energia està directament lligada al fet de viure una vida digna, és un dret bàsic. 
L’energia és necessària per cuinar, per il·luminar-nos, per conservar els aliments, per 
tenir aigua calenta, serveis bàsics que tot habitatge hauria de tenir coberts. No pot ser 
que l’energia sigui un privilegi per uns pocs, sinó un dret per tothom. El rol influenciador 
que ha tingut durant els segles XX i XXI la situa com una necessitat primordial del qual 
hauríem de garantir l’accés. 
 
Hi ha diferents instruments que fan referència a aquest dret humà: 

• La Declaració Universal dels Drets Humans (DHDH) reconeix que “tota persona 
té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar, i en 
especial l’alimentació, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials 
necessaris”. 

• La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents (DHDHE), diu “el dret 
de tot ésser humà de disposar d’aigua potable i sanejament, i d’energia” 

• El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) 
reconeix el dret a un habitatge adequat i el “dret a l’accés a energia per la 
cuina, la il·luminació i la calefacció” i defensa que “les despeses derivades de 
l’ús de la llar haurien de ser d’un nivell que no impedeixin ni comprometin la 
satisfacció d’altres necessitats bàsiques” 

La pobresa energètica ha de ser una prioritat social i eliminar-la des dels ordenaments 
jurídics, no només en l’àmbit de l’energia, també de la salut, l’habitatge i els 
consumidors. La Unió Europea està molt lluny d’adoptar mesures polítiques contra la 
pobresa energètica. Ni existeix, ni s’espera una regulació comunitària. Però sí que s’han 
realitzat vàries actuacions per intentar mitigar la pobresa energètica. 
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En informe del 2012 realitzat per la Unió Europea es feia referència en les directives 
europees 2009/72/CE del mercat interior de l’electricitat i el gas. Aquestes normes insten 
als Estats membres a desenvolupar mesures i accions nacionals per a combatre la 
pobresa energètica, ja que l’objectiu és minimitzar el nombre de persones que en 
l’actualitat pateixen aquesta situació. A la vegada, defineixen el concepte de client 
vulnerable e inclou la prohibició a desconnectar-los en els períodes més crítics. 
 
Altres normatives europees, com 2010/31/CE i 2012/27/CE, no estan centrades en la 
pobresa energètica, però anuncien una millora de l’eficiència energètica en els edificis, 
un dels grans factors causants de la situació. Encara que, aquestes dues directives 
causaran efecte a llarg termini i es centren fonamentalment en edificis nous, edificis no 
ocupats per famílies vulnerables. 
 
Un altre via de la UE és l’activitat del Consell Econòmic i Social Europeu (CESE), que 
va emetre un dictamen titulat “Por una acción europea coordinada para prevenir y 
combatir la pobreza energètica”.  
 
1.3. DECRET LLEI DE LA GENERALITAT 

La gran crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un efecte molt devastador sobre 
l’Estat Espanyol, i més concretament sobre Catalunya. Fa uns mesos, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenien tots els membres a l’atur, i 
95.000 d’aquestes llars no perceben cap ingrés. Catalunya és una de les comunitats 
autònomes amb més execucions hipotecàries i de desnonaments. Entre l’any 2008 i el 
2013 es van iniciar més de 98.000 procediments d’execucions hipotecàries, segons 
dades del Consell General del Poder Judicial. 
 
Ja han passat gairebé 10 anys des de l’explosió de l’anomenada bombolla immobiliària. 
I després d’aquests anys les necessitats socials han canviat. Moltes de les persones de 
l’estat espanyol s’han trobat amb problemes hipotecaris i sense habitatge. Tots aquests 
factors han anat evolucionant fins a tal punt que molts ciutadans s’ha trobat empesos a 
ocupar habitatges buits, ja que no tenien on viure. Aquests canvis han provocat que en 
la nostra terra les polítiques públiques intenten fer canvis en matèria d’habitatge social i 
lluitar contra a pobresa energètica. 
 
L’antic govern de Catalunya va crear el decret llei 6/2013 de 23 de desembre, modificant 
la llei 22/2010 de 20 de juliol del codi de consum a Catalunya. Aquest decret llei introduïa 
una modificació a l’article 11 en el qual es definia a les persones consumidores amb 
problemes de recursos econòmics. 
 
Alhora, modificava l’article 252 del codi de consum que regulava els talls de 
subministraments per part de les empreses de llum i gas a aquells ciutadans en situació 
de vulnerabilitat econòmica. Concretament el codi diu: “restaran protegides de tall de 
subministrament entre els mesos de novembre i març, ambdós inclosos”. També 
establia com ajornar el deute que les famílies acumulaven amb l’empresa i liquidar-ho 
entre els mesos d’abril i octubre. 
 
Davant d’aquests canvis, el govern espanyol va presentar un recurs al Tribunal 
Constitucional i aquest va sentenciar declarant el decret parcialment nul. 
 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i 
L’Observatori DESC, van promoure un nou decret llei que millorés l’anterior, ja que la 
llei és el principal instrument contra la pobresa energètica. Així va sorgir el decret llei 
24/2015 de 29 de Juliol, decret molt més important que l’anterior. 
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La Llei 24/2015 estableix una sèrie de mesures per garantir que les persones o unitats 
familiars puguin accedir als subministraments bàsics com l’aigua potable, llum i gas. Són 
diversos els punts que anomena aquesta llei: 

• Estableix mesures contra el sobreendeutament. 
• Estableix mecanismes per trobar solucions extrajudicials davant de situacions 

de persones o unitats familiars amb un sobreendeutament. 
• Estableix l’obligatorietat per part dels tenidors d’habitatges, d’oferir un lloguer 

social abans de qualsevol demanda judicial. 
• Fixa els llindars de les rendes que s’han d’aplicar en funció dels ingressos de la 

unitat familiar. 

La llei comprèn que les persones o unitats familiars es troben en situació de risc 
d’exclusió social si compleixen els següents punts: 

a) Ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si viuen soles. 
b) Ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si formen unitats de convivència. 
c) Ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, persones amb discapacitats o amb gran 

dependència. 
 
Si els ingressos són superiors a 1,5 vegades l’IRSC, serà necessari un informe de 
serveis socials que acrediti la situació. 
 
En definitiva, l’objectiu de la llei és protegir a les persones afectades per sobre dels 
interessos econòmics i incorporar mesures donant a les administracions públiques 
poders per impedir un tall de subministrament. 
 
El procediment davant de casos on la companyia comercialitzadora rep una factura 
impagada i avisa del tall de subministrament, és el següent: 

1) Avisar via factura de l’impagament d’aquesta i avis de tall 
2) La companyia s’adreça a serveis socials per demanar una certificació de risc 

d’exclusió residencial. 
3) Serveis socials contacten amb el consumidor per recaptar informació. 
4) Serveis socials realitzen l’informe. Si l’informe és positiu, el subministrament 

seguirà actiu, i inicia la sol·licitud d’ajut. Si l’informe és negatiu, el consumidor 
pot buscar altres organismes. 

5) Tramitació de sol·licitud d’ajut. 
 
Actualment, el Tribunal Constitucional manté la suspensió del decret llei fins que hi hagi 
una sentència definitiva, argumentant que  és perjudicial pel sistema financer del país. 
És a dir, és una qüestió econòmica, ni política ni judicial. 
 
1.4 QUÈ ES FA ALTRES PAÏSOS 

La lluita contra la pobresa energètica no ens afecta només a l’Estat Espanyol, des de la 
Unió Europea s’han pres mesures  a través de l’aprovació d’una sèrie de directrius 
comunitàries. En aquest apartat vull fer una breu al·lusió a l’experiència acumulada en 
altres Estats membres de la Unió Europea que han promogut polítiques públiques per 
tractar de pal·liar amb els efectes de la pobresa energètica. 
 
Concretament, jo parlaré dels 4 països amb més repercussió dins de la Comunitat 
Europea: Regne Unit, Alemanya, França e Itàlia. 
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Figura 1.8. Esquema quatre països analitzats 

 
• Regne Unit 

El Regne Unit és pioner en la lluita contra la pobresa energètica. L’any 2000 va aprovar 
la Warm Homes and Energy Conservation Act. L’estratègia d’aquest mandat és establir 
ajuts econòmics per determinats col·lectius i en períodes hivernals, programes de 
descomptes sobre les factures elèctriques, mesures d’eficiència energètica pels 
habitatges i altres serveis d’assessorament tècnic als consumidors per reduir els costos 
energètics i millorar l’eficiència. 
 
Altres mesures contra la pobresa energètica son: 

• Cold Weather Payment (CWP), s’activa quan hi ha baixades de temperatures 
per sota del zero graus i suposa una aportació de 30 € setmanals, que 
suplementen als beneficiaris dels programes d’ajuda social. 

• Warm Home Discount, orientada a les residències amb ingressos reduïts que 
es beneficien de descomptes en les seves factures de gas i electricitat d’entre 
un 40% i un 60%. 

• Warm Front Scheme, atorga ajudes a els llars vulnerables i col·laboren amb la 
millora de les instal·lacions de calefacció i l’aïllament dels habitatges. 

• A part, tenen en camí un programa per la millora de l’eficiència energètica, 
Green Deal, una eina financera que permetria fer front a la rehabilitació 
energètica a través del pagament del rebut de l’electricitat al llarg de 25 anys. 
 

• Alemanya 

Alemanya disposa de mesures dirigides a complementar la renta de les llars per sota 
del llindar de la pobresa. Aquesta mesura li diuen “Sozialgesetzbuch”. 
 
A part d’aquest mesura, aquest país fa temps que està transformant el sector elèctric 
fent una aposta molt forta per les energies renovables. Aquesta transició energètica 
alemanya se li va posar el nom de Energiewende. Aquesta paraula defineix el canvi en 
la política energètica del govern alemany, que projecta convertir al país amb una 
economia energèticament sostenible, substituint progressivament l’energia nuclear i els 

REGE UNIT ALEMANYA

FRANÇA ITÀLIA
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combustibles fòssils per fonts alternatives, millorant l’eficiència energètica i reduint al 
mínim les emissions de CO2.  
 
Alemanya té una radiació solar molt lluny dels registrats a Espanya. En canvi, una 
política molt sòlida recolzant el sector fotovoltaic durant els últims anys, ha donat els 
seus fruits i ara tenen un parc fotovoltaic nacional sense cap comparació a tota Europa. 
A finals de l’any 2015 tenia instal·lats 39,6 gigawats de potència fotovoltaica. Durant el 
2015, aquesta energia va generar el 7% de l’electricitat. Si ho comparéssim amb 
Espanya, a finals del 2015 teníem 4,42 gigawats, molt per sota dels resultats alemanys. 
 
Un últim aspecte molt interessant del model alemany és la creació d’instal·lacions de 
bateries al costat dels panels fotovoltaics. El Banc de Desenvolupament Alemany facilita 
crèdits de baix interès per la instal·lació d’aquest sistema d’emmagatzemat a tots aquells 
propietaris amb menys de 30 kW de potència. Aquí, a Espanya, el govern de Rajoy no 
només no impulsa aquest sistema, a part a inclòs un altre impost. 
 

• França 

A França, des de l’any 2005 existeixen les Tarifes Elèctriques per Necessitats Bàsiques 
(TPN) i des del 2008 les Tarifes Socials Solidàries de gas (TSS). A part, van crear un 
Fons Solidaris per a llars, amb aportacions tant públiques com privades, destinades a 
ajudar al pagament de les factures elèctriques d’aquelles famílies amb un habitatge 
vulnerable. 
 
Un altre mesura contra la pobresa energètica, és Habiter Mieux, que afronta mesures 
de rehabilitació energètica juntament amb altres de pedagogia social, destinades a 
millorar els hàbits de consum energètic. 
 
Però si hem de destacar alguna mesura important, és el fet que en el país del costat, 
està prohibit interrompre la llum per impagament durant els mesos de novembre a abril, 
cas semblant al decret llei de la generalitat i que el TC va anul·lar cautelarment. 
 

• Itàlia 

Itàlia ha afrontat la pobresa energètica amb un bo social orientat a les llars amb 
ingressos reduïts. Aquesta mesura tracta amb un descompte entre el 40% i el 60% en 
les factures de gas i electricitat. 
 
Segons la III Classificació Internacional d’Eficiència Energètica organitzada per 
American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), resultats que van publicar 
el 20 de juliol de 2016, Alemanya continua liderant la classificació mundial, Itàlia està 
empatada amb el Japó a la segona posició, França quart, Regne Unit cinquena i 
Espanya en setena posició. 
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2. PROJECTE SUMEM ENERGIES 

D’ençà que va explotar l’actual crisi econòmica, molts dels problemes van sorgir i la 
mancança de recursos per poder fer front a la pobresa energètica van provocar molts 
problemes per sobreviure amb unes necessitats bàsiques. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar un acord l’any 2009 on es comprometia a 
reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2010 i millorar l’eficiència energètica i l’ús 
de les energies renovables. 
 
En aquest municipi de 65.000 habitats aproximadament, hi ha unes 1.000 persones en 
situació de pobresa energètica. Un últim punt a destacar és l’increment en la demanda 
d’ajudes econòmiques als Serveis Socials. Des de l’any 2007 ha augmentat 
considerablement fins a arribar a les quasi 1.000 ajudes en l’any 2015. El passat any, a 
partir del nou decret llei, les companyies no fan talls de subministrament. 
 

Any 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nombre 
d’ajuts 

atorgats 
39 48 157 214 234 389 518 626 966 374 

Taula 2.1. Nombre d’ajuts atorgats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Dades facilitades per 
Serveis Socials 

 
Tots aquests factors van provocar la creació del projecte SUMEM ENERGIES. És un 
projecte amb l’objectiu d’ajudar aquelles famílies més desfavorides de la ciutat, s’adreça 
aquells ciutadans/nes que no poden fer-se càrrec del pagament dels seus 
subministraments bàsics d’electricitat i gas. El projecte facilita a les famílies eines per poder 
reduir la seva factura energètica. Mesura que contribueix a sensibilitzar medi 
ambientalment a la ciutadania, a reduir la despesa econòmica de propi usuari i a que 
l’ajuntament pugui assolir els objectius davant el canvi climàtic, signat amb els organismes 
europeus. 
 
El projecte preveu que mitjançant els barems establerts pel Departament de Serveis 
Socials, selecciona aquelles famílies que voluntàriament volen participar en aquest 
projecte. En l’àmbit energètic la coordinació la realitza l’Agència Local de l’Energia que és 
un Ens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que treballa els temes energètics. 
 
2.1 DEFINICIÓ 

Dins de totes les actuacions, la primera consisteix a ajudar a totes aquelles famílies 
vulnerables que es troben en dificultats de fer front a les despeses energètiques de la 
seva llar. 
 
Aquesta primera actuació ha estat impulsada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant l’Agència Local de L’Energia i la Regidoria de Serveis Socials amb la 
col·laboració d’empreses privades, entitats públiques, associacions i l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. 
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Figura 2.1. Esquema fases projecte Sumem Energies 

 
La primera actuació s’ha dividit en tres fases: 
 
 1ª fase: realitzar formacions en matèria energètica a l’administració, entitats i 

Serveis Socials per tal de poder fer una primera avaluació i intentar detectar 
quines famílies són candidates a rebre ajuda per fer front a la vulnerabilitat. 

 
 2ª fase: realitzar cent auditories a aquelles famílies detectades per pobresa 

energètica en la primera fase. Aquestes auditories seran realitzades per tècnics 
de l’Agència Local de l’Energia, per l’associació EVOL3 VNG, que a part de la 
col·laboració s’espera que algunes de les auditories realitzades per aquesta 
associació és retribuint per Turutes (la moneda social local). També seran 
realitzades per alumnes de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú, com és el cas. 

 
 3ª fase: intentar aconseguir la suma al projecte d’empreses i comerços perquè 

col·laborin amb descomptes o bonificacions, i altres accions que ajudin a millorar 
l’estalvi energètic i el benestar de les persones. 

 
2.2 AUDITORIA ENERGÈTICA 

2.2.1. DEFINICIÓ 

Si busqués una definició bàsica d’auditoria energètica, diria que és una eina que permet 
conèixer la situació respecte a l’ús d’energia i detectar amb quines accions poden 
millorar-la. Aquesta auditoria permet obtenir coneixements fiables del consum energètic, 
del seu cost econòmic i ambiental; identificar els factors que afecten al consum de 
l’energia i el més important, detectar i dissenyar un pla de millores per incrementar 
l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
Ens trobem en un moment on a poc a poc la població té consciència de la necessitat 
d’utilitzar de manera més responsable l’energia. L’energia és un bé comú que ha d’estar 
a la mà de tothom i en aquest sentit l’auditoria energètica permet analitzar el 
comportament energètic d’un edifici, els seus consums i els seus punts febles, passant 
a descobrir el potencial d’estalvi i la millora de l’eficiència energètica. 
 
El principal objectiu és la millora de l’eficiència energètica. En el cas d’un edifici, la idea 
és fer una anàlisi de l’estat actual fent una avaluació dels aspectes tècnics i econòmics 
que afecten directe o indirectament al consum de l’energia. Amb les dades obtingudes, 

1ª fase
• Formacions a les entitats 

socials

2ª fase
• Auditories energètiques

3ª fase
• Aconseguir col·laboració 

d'empreses i comerços
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s’estableixen unes propostes per intentar fer un ús més racional de l’energia sense que 
això afecti l’habitabilitat o la productivitat. En definitiva, el que busquem és establir una 
estratègia per estalviar econòmicament però sense perdre qualitat de vida. 
 
Tota auditoria energètica consta de dues grans fases fonamentals: 
 
1ª FASE. Anàlisis de la situació actual de l’edifici i de les seves instal·lacions des del punt de 
vista de la seva eficiència energètica. És un diagnòstic de les instal·lacions i el comportament 
energètic tenint en compte diversos factors com la climatització, l’orientació, els horaris, les 
prestacions tèrmiques, etc. 
 
2ª FASE. Proposta de millora amb mesures correctores viables, des del punt de vista tècnic i 
econòmic per créixer en l’eficiència energètica. Es tracta de realitzar vàries accions per 
aconseguir un menor cost energètic de l’edifici, i a la vegada millorar en la qualitat. 
 
Davant de qualsevol estudi on l’objectiu és analitzar i millorar, el protocol consta de vàries 
etapes. Hem vist que les auditories energètiques consta de dues grans fases que ara 
desenvoluparem en 6 etapes: 
 

1. Planificació de l’auditoria energètica. 
2. Recopilació de dades de tots els factors i elements involucrats: 

característiques de les instal·lacions, equips energètics, consums tèrmics, 
factures dels equips energètics, horaris, paràmetres tèrmics, potències 
contractades, etc. 

3. Anàlisis de les dades preses. 
4. Diagnòstic dels punts febles. 
5. Estudi i proposta de millora per elevar l’eficiència energètica tenint en 
compte els factors 
tècnics i econòmics. 
6. Informe final de l’auditoria energètica. 

 
Figura 2.2. Esquema fases auditoria energètica 

 
2.2.2. NORMATIVA 

La Unió Europea des dels seus inicis sempre ha tingut present l’energia. Però no va ser 
fins a la primera veritable crisi energètica del 1973, quan van començar a plantejar-se 
polítiques energètiques comuns. Aquest succés va provocar que el continent europeu se 

PLANIFICACIÓ RECOPILACIÓ 
DE DADES

ANÀLISIS DE 
LES DADES

DIAGNÒSTIC
ESUDI I 

PROPOSTA DE 
MILLORA

INFORME 
FINAL
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situés entre els primers en avanços tecnològics i estratègia en els sectors relacionats 
amb l’eficiència energètica. 
 
La Unió Europea va establir l’objectiu de reduir en un 20% l’energia primària per l’any 
2020, el que significaria reduir les emissions de CO2 en 780 milions de tones i estalviar 
100 mil milions d’euros en combustibles a l’any. 
 
Aquesta comissió van concloure que els edificis són responsables del 40% del consum 
de l’energia i per consegüent, serà un punt fonamental per aconseguir l’objectiu. També 
van interpretar que amb l’eficiència energètica es podrien aconseguir crear uns 2 milions 
de llocs de treball. 
 
Al març del 2011, la Comissió encarregada del Pla d’Eficiència Energètica, va transmetre 
un missatge d’alerta perquè entenien que l’objectiu d’eficiència energètica no 
s’aconseguiria. A causa d’aquest avís, el 25 d’octubre de 2012 el Parlament Europeu va 
aprovar la Directiva 2012/27/UE. Aquesta directiva modifica les directives 2009/125/CE 
(requisits de disseny ecològic aplicable a productes relacionats amb l’energia) i 
2010/30/UE (etiquetats d’aquests productes), i deroga les directives 2004/8/CE (foment 
de la cogeneració) i 2006/32/CE (eficiència de l'ús final de l'energia i serveis energètics). 
 
La nova directiva estableix un marc comú de mesures a fi de garantir que la UE prosperi 
en el seu objectiu. Els Estats membres estan obligats a establir els seus propis objectius 
en estret diàleg amb la Comissió i a presentar un pla d’acció nacional cada 3 anys.  
 
A Espanya es va impulsar l’Eficiència Energètica establint vàries normes polítiques 
(Reglament per la Certificació Energètica d’Edificis, Pla estatal d’Habitatges i 
Rehabilitació i més) i alhora impulsant polítiques d’estalvi. Però tot i els esforços, són 
insuficients per arribar a complir els objectius de consums d’energia primària establerts 
per la UE. 
 
El passat 22 d’octubre de 2015 Brussel·les va enviar procediments i accions legals per 
incompliment de les seves directives a diferents països de la UE, entre els quals es troba 
Espanya. El dictamen publicat demanava a Espanya la plena transposició de la Directiva 
2012/27/UE sobre eficiència energètica i recordava l’obligació d’emplenar sistemes 
d’eficiència energètica o mesures per la millora d’aquesta en els sectors dels habitatges, 
edificis industrials i els transports. Segons el document, si qualsevol dels Estats implicats 
no complia, la Comissió podria demanar que s’imposi una sanció econòmica. 
 
Davant les acciones legals per part de la Comissió de la UE, el 13 de febrer del 2016 es 
va publicar al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) el Reial Decret 56/2016 referent a auditories 
energètiques, pel qual es transposa parcialment la Directiva 2012/27/UE, en referència 
a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics, i 
promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. 
 
Aquest nou decret ha provocat dubtes d’interpretació de les obligacions, tant per part de 
les empreses del sector com per les empreses obligades segons el nou decret. 
 

 Quines empreses estan obligades a complir el RD? 
 
Estan obligades totes les grans empreses, independentment del sector, que compleixin 
els següents requisits: 

• Ocupen almenys 250 persones. 
• Sense complir l’anterior punt, comptin amb un volum de negoci major de 

50 milions d’euros i un balanç general anual que sobrepassi els 43 
milions d’euros. 
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I queden excloses les microempreses i les PYMEs (petita i mitjana empresa). 
 

 Termini per realitzar les auditories? 
 
Les grans empreses que entrin dintre dels requisits, disposen d’un termini de 9 mesos a 
partir de l’entrada en vigor, per presentar la primera auditoria energètica. És a dir, màxim 
el 15 de novembre del 2016. 
 
A part, segons un article del decret, es consideraran vàlides aquelles auditories 
realitzades des del 5 de desembre del 2012, data d’entrada en vigor de la directiva, 
sempre que compleixin els requisits. 
 
A partir de la primera auditoria, les empreses se sotmetran a una nova auditoria cada 4 
anys. 
 

 Com sap l’empresa que ha executat el RD? 
 
Si les empreses o grups socials obligats, volen justificar el compliment de les obligacions 
marcades pel Reial Decret, tenen dues alternatives: 

• Realitzar una auditoria energètica. 
• Aplicar un sistema de gestió energètic o mediambiental, certificat per un 

organisme independent segons les normes europees o internacionals 
com la ISO 50001. 

 
Si fos el cas que les empreses tenen un certificat d’eficiència energètica d’acord amb el 
RD235/2013, només garantiria la part d’edificació. 
 

 Com ha de ser una auditoria? 
 
Les auditores energètiques han de cobrir, almenys, el 85 € del consum total de l’energia 
final del conjunt d’instal·lacions ubicades al territori nacional, i que formin part de les 
activitats industrials, comercials i de serveis. 
 
Permetrà a les empreses, un cop determinat quines instal·lacions representen el 85% del 
consum tota, deixar sense auditar la resta de les instal·lacions. 
 
S’exigeix que les auditores es basin en dades operatives actualitzades, mesurades i 
verificables. 
 
Les auditores han de ser suficientment representatives per poder recrear una imatge 
fiable del rendiment energètic i així poder determinar les oportunitats de millora. 
 
Les empreses o grups de societats seran responsables d’actualitzar la informació de les 
seves auditories, per ser recollides en el Registre Administratiu d’Auditories 
Energètiques, el qual serà públic i gratuït. 
 
Les comunitats autònomes seran les encarregades de dictaminar qui pot realitzar les 
auditories i serà aquest qui les controlarà. 
 
Les empreses o grups de societats disposaran de tres mesos, després de la finalització 
de l’auditoria, per ser inspeccionada. 
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 Qui pot realitzar auditories? 
 
Les auditories energètiques seran realitzades per auditors energètics degudament 
qualificats. Existeixen dues vies per poder exercir com auditor: 
 

a) Disposar d’una titulació universitària o altres llicenciatures, Graus o Màster 
universitari on s’ensenyin coneixements en matèria energètica. 

b) Obtenir tots els coneixements teòrics i pràctics sobre auditories energètiques: 
i. Un títol de FP o certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg 

Nacional de Qualificacions Professionals on incloguin matèries 
relatives a l’energia. 

ii. Tenir reconegut una competència professional reconeguda per 
experiència, segons el RD 1224/2009. 

 
*En qualsevol dels dos casos, serà obligatori acreditar un curs de coneixements 
específics d’auditories energètiques. 

 
D’entre tots els coneixements, els auditors hauran de conèixer la normativa d’execució 
UNE-EN 16247, normativa que més endavant descriurem. 
 

 Quines sanciones existeixen davant l’incompliment? 
 
L’incompliment d’aquest Reial Decret pot suposar sancions conforme a la Llei 18/2014, 
del 15 d’octubre de 2014, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la 
competitivitat i l’eficiència. Els articles 80 i 81, estableixen, respectivament, el règim 
d’infraccions i sancions: 

 Molt greu: no realitzar l’auditoria -> fins a 60.000 €. 
 Greu: realitzar-la incorrectament -> fins a 10.000 €. 
 Lleu: no comunicar-la -> fins a 1.000 €. 

 
2.2.2.1. NORMA ISO 50001 I UNE-EN16247 

Les auditories energètiques es basaran segons la normativa UNE-EN 16247 i tots els 
auditors tenen l’obligació de conèixer-la. 
 
A part de les auditories, les empreses o grups de societats, poden aplicar un SGEn 
(Sistema de Gestió de l’Energia) per estar dins de les normes del Reial Decret. Per poder 
aplicar aquest últim, han de seguir la normativa ISO 50001, normativa utilitzada per la 
2012/27/UE, norma per la qual l’estat espanyol ha creat el Reial Decret. 
 
La ISO 50001 és una normativa estàndard internacional desenvolupada per ISO 
(Organització Internacional per l’Estandardització u Organització Internacional de 
Normalització). Aquesta norma es va fer oficial el 17 de juliol de 2011. 
 
La norma internacional té com a finalitat proporcionar a les organitzacions un ampli marc 
de treball per la integració de l’eficiència energètica en les seves pràctiques de gestió. 
La norma proporcionarà a les organitzacions del sector públic o privat estratègies de 
gestió per millorar i augmentar l’eficiència energètica i reduir els costos. 
 
La ISO 50001 es basa en la metodologia “Plan-Do-Check-Act” (Planificar-Fer-Verificar-
Actuar), també coneguda com a PDCA o Circuit de Deming. 
 

 Planificar: realitzar i establir un pla energètic en l’organització d’acord a una 
planificació que estableixi accions concretes i objectius per millorar la gestió de 
l’energia i la Política Energètica de l’organització. 
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 Fer: implementar les accions previstes a la planificació establerta per la direcció. 
 Verificar: monitorar els resultats establint els indicadors adequats que 

determinin el grua de compliment dels objectius i de la planificació establerta, 
de manera que es valorin correctament els resultats. 

 Actuar: fer una revisió dels resultats per prendre les accions de correcció i 
millorar que es creguin oportunes per millorar contínuament l’eficiència 
energètica i el SGEn. 

 
La norma UNE-EN 16247 va començar a ser d’interès arran de l’aparició del RD 56/2016 
i està formada per 5 normes. L’interès s’ha accentuat perquè el Reial Decret les nomena 
com a mètode i procediment per la realització de les auditories energètiques, tal com hem 
vist anteriorment. 
 
En el següent esquema podem veure la metodologia de la norma antecessora UNE 
216501 i observarem com no hi ha grans diferències. L’antiga norma tenia una visió molt 
general i no distingia si l’auditoria energètica estava destinada a un edifici, a un procés 
o a un transport. 
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Figura 2.3. Esquema metodologia UNE 216501 

 
 
Aquest últim punt és la gran diferència. La nova norma UNE-EN 16247 està composta 
per cinc parts: 
 UNE-EN 16247-1: aspectes generals de les auditories energètiques. 
 UNE-EN 16247-2: requisits específics de les auditories energètiques en els 

edificis. 
 UNE-EN 16247-3: requisits específics de les auditories energètiques en els 

processos. 
 UNE-EN 16247-4: requisits específics de les auditories energètiques en el 

transport. 
 UNE-EN 16247-5: competència dels auditors energètics. 

 
A continuació, una breu descripció dels aspectes més representatius de les cinc parts que 
formen la normativa: 
 
 

Preparació
•Abast tècnic
•Àmbit físic
•Canals de informació
•Programa de treball
•Planificació Campanya de mesures

Visita a Instal·lacions e 
Inspecció
•Estat de instal·lacions
•Anàlisis dels subministres 

energètics
•Criteris d’elecció i utilització

Recollida de dades
•Energia elèctrica, combustibles
•Autoproducció d’energia
•Altres fonts d’energia
•Procés d producció
•Tecnologies horitzontals i serveis
•Mesurament i recollida de dades

Comptabilitat Energètica
•Generació, consums energètics i costos anuals
•Balanç energètic dels consums per tipus de 

instal·lacions
•Perfil temporal del consum, preu mig
•Ràtio de generació, consum i/o consum específic
•Anàlisis de proposes de millora, 

desenvolupament de les millores
•Concatenació de millores
•Combustibles
•Recomanacions i bones pràctiques

Propostes de Millora
•Objecte i abast
•Metodologia, generalitats
•Estat de instal·lacions
•Comptabilitat energètica
•Anàlisis de propostes de
millora

Informe 
Final
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 UNE-EN 16247-Part 1. Requisits generals 
 
Aquesta part de la normativa va ser la primera a publicar-se al desembre del 2012 i 
posteriorment, va ser rectificada el 3 de desembre del 2014. En aquest es defineix els 
requisits, els atributs i la metodologia d’una auditoria energètica. La norma fa una 
inspecció i anàlisis sistemàtic de l’ús i consum de l’energia amb l’objectiu d’identificar el 
flux de l’energia i el potencial de millora de l’eficiència energètica. 
 
Aquesta norma s’aplica a organitzacions comercials, industrials, residencials i del sector 
públic, excloses els habitatges particulars individuals. Els requisits generals es 
completaran amb requisits específics amb altres parts d’aquesta norma dedicada 
específicament a les auditories energètiques per edificis, processos i transport. 
 
Fases de l’auditoria: 
 

 
Figura 2.4. Esquema de les fases de l’auditoria energètica UNE-EN 16247 

 
 UNE-EN 16247-Part 2. Edificis 

 
En aquest part de la normativa es concreta els aspectes d’una auditoria energètica en un 
edifici. Defineix els requisits, metodologia i resultats d’una auditoria energètica en un 
edifici o grup d’edificis, excloent els habitatges privats individuals o unifamiliars. Aquesta 
norma es complementa amb la part 1 i 5. 
 
Per altra banda, si l’auditoria energètica també inclogués processos, l’auditor energètic 
pot escollir aplicar la norma EN 16247-3. I si l’àmbit de l’auditoria energètica inclogués 
transport a un arranjament, l’auditor energètic podria escollir aplicar la norma EN 16247-
4. 
 
Alguns dels aspectes a considerar en realitzar una auditoria en un edifici són: 
 

o Fonts d’energia, actuals i disponibles. 
o Dades relacionades amb l’energia consumida. 
o Factors que afecti al consum. 
o Informació de canvis importants o millores. 
o Model de construcció. 

Contacte 
preliminar

Reunió 
inicial

Recopilar 
dades

Treball de 
camp Anàlisis Informe

Reunió 
final
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o Inventari d’equips que utilitzen energia. Les auditories energètiques en 
edificis poden incloure l’edifici sencer o parts de l’edifici, així com alguns 
sistemes o instal·lacions tècniques. L’ús i el funcionament dels edificis 
requereixen la provisió d’equips com per exemple: 

• Calefacció. 
• Refrigeració. 
• Ventilació. 
• Il·luminació. 
• Aigua calenta sanitària. 
• Sistemes de transport (ascensors, escales mecàniques i 

passadissos). 
 

 UNE-EN 16247-Part 3. Processos 
 
En aquesta part s’especifica els requisits, la metodologia i els informes a presentar d’una 
auditoria energètica dins d’un procés. Aquests consisteixen en: 
 

a) Organitzar i realitzar una auditoria energètica. 
b) Analitzar les dades de l’auditoria energètica. 
c) Informar de les conclusions de l’auditoria energètica i documentar-les. 

 
Aquesta part de la norma s’aplica a emplaçaments on l’ús de l’energia es deu al procés 
en una indústria, comerç o sector terciari. 
 
Un procés podria incloure una o més línies de producció, oficines, laboratoris, centres 
d’investigació, seccions d’embalatge i magatzems amb condicions operatives 
específiques i transport en l’emplaçament. Per altra banda, l’auditoria es pot realitzar 
per tot l’emplaçament o només part d’aquest. 
 
Hi ha diversos sectors amb importants diferències en processos i portadors d’energia. En 
general, l’energia s’utilitza: 
 

o Ús directe en un procés: forns, assecadors per combustió directa, etc. 
o Ús indirecte en un procés: intercanvi de calor, destil·lació, extrusió, etc. 
o Ús en condicions específiques de producció: posada en marxa, apagat, 

canvi de producte, neteja, manteniment, transferència de laboratori i de 
producte. 

o Processos per proporcionar el portador d’energia: sistemes impulsats per 
motors (ex: ventiladors, bombes, motors, compressors, ...), vapor, aigua 
calenta. 

o Altres processos: esterilització d’hospitals campanes de fums, laboratoris, 
etc. Alguns dels aspectes que estudia les auditories en processos són: 
 Mesures per reduir i recuperar les pèrdues d’energia. 
 Substitució, modificació o addició d’equips. 
 Operació més eficient i optimització continua. 
 Optimització i millora del manteniment. 
 Desenvolupament d’un programa de canvi de comportament. 
 Millora de la gestió de l’energia. 

 
 UNE-EN 16247-Part 4. Transport 

 
Aquesta part de la norma s’utilitza per auditar energèticament models de transport mòbils 
com vehicles, ferrocarrils, bucs marins, avions, i plantes mòbils en àmbits locals o de 
llarga distància per transportar bàsicament materials, béns i persones. 
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Especifica els requisits, la metodologia i els informes en tota situació on es realitzi un 
desplaçament, sense importar qui és l’operari (una companyia pública o privada i l’operari 
es dedica exclusivament al transport). En definitiva, s’encarrega d’harmonitzar els 
procediments per l’auditoria dels sistemes de transport. 
 
Per altra banda, els actius mòbils per carretera són molts, similars i es substitueixen 
freqüentment, en canvi, els actius pels transports marítims o aeris són grans i de llarga 
duració. A la final de la norma, hi ha una secció específica per cadascun. 
 
La norma assessora sobre l’optimització de l’energia en cada mode de transport i com 
seleccionar el millor mode de transport en cada situació. Les conclusions extretes per 
l’auditoria energètica poden influenciar en la presa de decisions sobre infraestructures o 
inversions a realitzar, com per exemple, en teleconferències o en reunions a través de 
la xarxa. Aquesta part de la norma no inclou la infraestructura que subministra energia, 
com per exemple, la generació d’electricitat de l’energia per a ferrocarrils. 
 

 UNE-EN 16247-Part 5. Competència de l’auditor energètic 
 
La part 5 de la norma determina la formació, habilitats i experiència necessària requerida 
per la figura de l’auditor energètic o equip d’auditors que aportin la qualitat necessària 
adequada als serveis d’una auditoria energètica. Aquest part de la norma serveix per 
identificar els atributs necessaris de l’auditor energètic en l’àmbit nacional, i a la vegada 
la designació d’un auditor energètic que formi part d’una entitat determinada. 
 
Dins dels seus coneixements, segons la norma, un auditor ha de ser capaç de 
comprendre i poder aplicar els principis i la metodologia d’una auditoria energètica 
descrita a les normes anteriors. 
 
Aquesta part defineix els coneixements i habilitats específiques d’un auditor energètic: 
 

o Marc de referència reglamentari i normatiu: coneixements adequats de 
lleis, polítiques, regles i normes del país relacionat. 

o Tècnics: coneixements físics de l’energia, elaboració de mesures, equips 
de mesura. 

o Fonts d’energia i subministrament: disponibilitat de fonts d’energia, 
processos de producció i distribució de l’energia, factors de conversió, 
unitats d’energia, factors d’emissió de gasos, tarifes del mercat energètic. 

o Mètodes d’anàlisis: coneixements i habilitats en mètodes d’anàlisis, 
presentació e informes de resultats (Ex: anàlisis Pinch, diagrama de 
Sankey, anàlisis de regressió...). 

o Acompliment energètic: quantificar i analitzar el consum i ús de l’energia, 
calcular l’estalvi energètic i millores de l’eficiència energètica, estimar les 
oportunitats de millora, proposar i calcular indicadors d’acompliment 
energètic. 

o Avaluació econòmica: capacitat per realitzar una avaluació econòmica 
adequada a les oportunitats de millora (Ex: anàlisis de cost del cicle de 
vida, període d’amortització, taxa de rendiment de la inversió...). 

 
Entra a definir quines qualitats necessita un auditor energètic: 

 
o Una formació inicial que contribueixi al desenvolupament de 

coneixements i habilitats tècniques i atributs personals necessàries per 
satisfer els requisits de competència de l’auditor energètic. 

o Experiència laboral en un lloc tècnic, de gestió o professional que impliqui 
la presa de decisions, la resolució de problemes i la comunicació amb 
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diferents professionals, companys, gerents, clients o altres parts 
interessades. Demostrar l’experiència recent, credencials professionals i 
habilitats demostrables. 

o Formació o experiència en auditories energètiques adquirides sota la 
supervisió d’un auditor energètic amb les habilitats adequades del sector. 

o Manteniment i millora dels coneixements, habilitats, experiència i la 
perícia adequada que sigui reconeguda per formacions professionals, 
seminaris, publicacions tècniques o pràctiques. 

 
També defineix els atributs o habilitats personals que un auditor ha de tenir: comunicació, 
moderació i presentació, capacitat d’observació, mesura, anàlisis i síntesi, aptitud per 
articular conceptes e idees, aptitud per adaptar-se a les situacions, aptituds per realitzar 
propostes de millora, habilitats per la gestió de projectes i la metodologia, i el més 
important capacitat d’actuar de manera imparcial i objectiva. 
 
En resum, la part 5 de la norma defineix la combinació entre la formació inicial, 
experiència laboral i formació continua que necessita un auditor energètic. 
 
2.2.3. ELETRICITAT 

2.2.3.1 QUÈ HEM DE SABER 

2.2.3.1.1 EL RECORREGUT DE L’ENERGIA 

L’energia és imprescindible en el nostre planeta i encara que no la veiem, és a tot arreu. 
Quan encenem la llum de casa, quan utilitzem el transport públic o quan posem en marxa 
un aparell elèctric. 
 
Però l’energia no es produeix en els endolls de casa. Quan connectem algun aparell es 
posa en funcionament un sofisticat sistema que comença a les centrals de producció, on 
es genera l’energia elèctrica. Posteriorment, aquesta energia que és transformada en 
alta tensió, es transporta a   través de les instal·lacions elèctriques fins als centres de 
distribució. I finalment, de nou transformada al nivell de tensió necessari per a cada tipus 
de consum (residencial, industrial o serveis) es realitza la distribució final als 
consumidors. 
 
Independentment de la manera en què s’ha obtingut, l’electricitat és enviada a una 
extensa xarxa de fils elèctrics per distribuir-la entre els consumidors que n’han de fer ús. 
Aquestes línies uneixen permanentment els centres de producció i els punts de consum, 
de tal manera que donen servei a quasi tota la població. Hi ha excepcions, els quals 
l’habitatge i la indústria es troba molt allunyada de la xarxa principal. En aquests casos, 
és més pràctic produir l’electricitat amb altres mètodes que no necessitin una connexió 
constant. 
 
La xarxa de transport es diferencia en tres tipus segons la tensió que suporta: 
 

• Línies d’alta tensió (AT): són aquelles que transporten l’energia elèctrica a una 
tensió molt elevada – des de 400.000 fins a 30.000- a fi de reduir les pèrdues 
d’energia en el transport d’electricitat en distàncies llargues. 

• Línies de mitja tensió (MT): són les línies elèctriques que transporten el corrent 
elèctric a una tensió d’entre 30.000 i 1.000 Volts. 

• Línies de baixa tensió (BT): són les que porten l’energia fins al consumidor. La 
tensió és inferior a 1.000 Volts, ja que els equips domèstics i industrials funcionen 
amb un voltatge d’uns 400 o 230 V. 
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Les xarxes de distribució estan dissenyades per rebre energia procedent d’un altre centre 
de producció, en el cas que la xarxa fos interrompuda en el subministrament. 
 
Perquè tot aquest procés funcioni i l’electricitat arribi a les nostres cases, la REE (“Red 
Eléctrica Española”) opera el sistema en temps real, cada dia de l’any, les 24 hores del 
dia, mantenint un equilibri entre la generació i el consum. Això succeeix perquè l’energia 
elèctrica no pot ser emmagatzemada en grans quantitats -sí en petites quantitats 
mitjançant les piles, bateries i els acumuladors-, i ha de produir-se en cada moment 
perquè puguin ser ateses totes les demandes. 
 
La REE, com a operador del sistema, preveu el consum elèctric que es demanarà al llarg 
del dia en tot el país. Amb aquesta informació, les centrals elèctriques preparen l’oferta 
de producció per a cada una de les hores del dia i així disposa de l’energia necessària 
per atendre la demanda. 
 
Seguidament, REE, via del seu centre de control elèctric (Cecoel), s’encarrega de 
mantenir l’equilibri entre la producció programada i el consum demanat en cada instant. 
Segons variï la demanda, el centre de control envia les ordres pertinents a les centrals 
per ajustar la seva producció, augmentant o disminuint la generació d’energia. Gràcies a 
aquest centre, és més fàcil garantir el correcte funcionament del sistema elèctric. 
 
La distribució de l’energia elèctrica s’encarrega la companyia distribuïdora. Aquesta se 
centra a construir, mantenir i operar les instal·lacions destinades a posar l’energia en els 
punts dels consumidors. També, s’encarrega de la instal·lació, la lectura i la reparació 
dels comptadors, i sobretot de garantir una qualitat en tota la línia. 
 
Anteriorment, el consumidor contractava el servei elèctric amb la distribuïdora; ara ho farà 
amb una companyia comercialitzadora. 
 
La comercialitzadora té la funció principal de posar a la venta l’energia elèctrica. El tracte 
directe amb l’usuari serà a partir de l’empresa contractada, sent aquesta l’encarregada 
de negociar i gestionar els contractes. 
 

 
 
2.2.3.1.2 FONTS D’ENERGIA 

L’energia de la qual disposem en l’actualitat està obtinguda bàsicament a partir de fonts 
fòssils (petroli, gas i carbó) i nuclears. La utilització d’aquests recursos no és inofensiu i 
genera diversos problemes ambientals i són perillosos per la salut. Poden provocar 
contaminació atmosfèrica, pluja àcida, accidents i residus radioactius, etc. 
 
Els combustibles fòssils són el carbó, el petroli i el gas. Quan aquests fòssils entren en 
combustió o quema, s’emet diòxid de carboni (CO2), gas que en si mateix no és 
contaminant, però la seva concentració excessiva a l’atmosfera incrementa, junt amb 
altres components, a l’efecte hivernacle. 
 
Per altra banda, els combustibles nuclears emeten radiació que és letal pels éssers 
humans i persisteix durant milers d’anys. 
 

La distribuïdora es l’encarregada de fer efectives les altes i baixes, així com 
gestionar els canvis de titular, potència o tarifa. Els usuaris que vulguin gestionar 
qualsevol de les accions esmentades, ha d’acudir a la comercialitzadora. 
 
Els usuaris poden escollir la comercialitzadora que desitgin però mai la distribuïdora. 
Aquesta última, es reparteixen el territori espanyol geogràficament. 
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Un estudi diu que en l’any 2025, la Terra estarà poblada per 9.000 milions de persones, i 
si volem aconseguir un model més just i sostenible, serà necessari proporcionar una 
energia néta, segura i millor repartida. És un repte complicat. 
 
Les energies renovables. Aquestes utilitzen el Sol com a forma d’energia, tan de forma 
directa (energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, sistemes passius) com indirecta 
(energia eòlica, energia hidràulica, biomassa). Totes tenen un impacte mediambiental 
en major o menor grau que les no renovables. 
 
Amb tot això, és important remarcar que l’energia que menys contamina és aquella que 
no s’utilitza. Una planificació energètica que serveixi per protegir el medi ambient, 
preservar els recursos i compartir proporcionalment, començaria per reduir el consum i 
evitar aquest balafiament en el qual hem arribat. 
 
 Ambientals Salut 
 

Energia 
nuclear 

 
Alliberació de radiació a l’atmosfera, a 
l’aigua o al subsòl. Fugues 
accidentals. Els residus segueixen 
radioactius milers d’anys. 

 
Càncers per exposició a la radiació, 
encara que sigui a baix nivell. 
Problemes per la reproducció. 

 
Gas 

 
Efecte hivernacle. Destrucció 
d’hàbitats naturals en la 
construcció de gasoductes. 

 
 

Explosions, accidents. 

 
Petroli 

 
 
Efecte hivernacle, pluja àcida, 
abocaments. 

 
Accidents de complexos 
petroquímics. Episodis de 
contaminació atmosfèrica. Additius 
amb metalls pesants. 

Taula 2.2. Riscos dels combustibles fòssils i nuclears 
 
2.2.3.1.3 CONSUM ELÈCTRIC 

L’energia elèctrica es mesura en quilowatts hora (kWh). Cal remarcar la importància de 
saber de què consta aquesta unitat: la primera part és el terme de potència (kW) que per 
a entendre-ho, és la quantitat d’energia absorbida per un aparell. El segon terme és el 
temps d’ús (h). 
 
 
 
Un consum on connectem poca potència durant molt de temps és el mateix que un 
consum de molta potència en poc temps. 
 
La manera més senzilla que tenim de conèixer el nostre consum elèctric és a través de 
les factures que rebem de les nostres companyies. Si volem estalviar diners i energia 
serà necessari modificar els nostres hàbits de consum. A part d’estalviar diners i energia, 
també contribuirem a disminuir les emissions de CO2 i parar l’efecte hivernacle. 
 
A l’Estat Espanyol, la generació d’energia elèctrica es fa en gran part a partir de 
combustibles fòssils, i les emissions associades es calculen segons el Butlletí 
d’indicadors elèctrics de desembre del 2016 realitzat per la CNMC: 
 
1 kWh = 302 g de CO2 

Consum (kWh) = Potència (kW) x temps d’ús 
(h) 
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2.2.3.1.4 DEMANDA ELÈCTRICA 

A cada instant hi ha una demanda d’electricitat per produir béns a les fàbriques, 
desenvolupar el funcionament dels comerços i serveis i també per alimentar els 
habitatges. La demanda d’energia varia segons l’hora del dia. 
 
La corba de la demanda elèctrica va canviant al llarg del dia a causa que l’energia 
elèctrica no es pot emmagatzema, tal com ja hem comentat anteriorment. L’inici de la 
jornada laboral o l’ocupació més grossa dels habitatges al final del dia. Aquests són alguns 
dels exemples què expliquen la variació de la corba durant el dia. 
 
Durant les hores nocturnes es produeix la demanda mínima diària. A aquestes hores, 
únicament la demanda industrial manté un consum important. Això succeeix perquè les 
grans fàbriques consumeixen durant les 24 h del dia, aprofitant inclòs les hores 
nocturnes, ja que l’energia és més barata. En aquestes hores, altres serves també es 
mantenen actius: hospitals, enllumenat públic, etc. 
 
En el gràfic següent podem observar que a les 6.00 h del matí es comença a produir un 
ascens en la demanda elèctrica, coincidint amb l’inici de la jornada laboral. 
 
Posteriorment, de 11 a 12 h, a l’hivern, s’arriba a un valor màxim de demanda, ja que en 
aquesta franja l’activitat en les empreses és màxima i a part és el moment que en les llars 
es comença a utilitzar els forns i cuines. 
 
I encara ens trobem amb un altre valor màxim, entre les 19 i 20 h a l’hivern. Coincideix 
amb la finalització de la jornada en els comerços i l’augment d’ocupació de les llars. 
 

 
Figura 2.5. Corba demanda elèctrica diària 

 
En general, la nostra societat demanda més energia en certs moments del dia. A aquests 
punts s’anomenen hores punta. Durant aquestes hores, produir electricitat és més 
costós perquè es necessari el funcionament de les centrals de producció més cares, que 
són a la vegada les que més contaminen amb les emissions de CO2. A l’hivern les hores 
punta es produeixen al matí i a la tarda/nit. En canvi, a l’estiu les hores punta es 
produeixen al migdia, coincidint amb les hores més caloroses. 
 
A les hores de menor consum són les anomenades hores vall i es corresponen amb les 
hores nocturnes, coincidint amb la menor activitat de tots els sectors de consum. 
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Figura 2.6. Corba demanda elèctrica amb hores punta i vall 

 
Ara bé, la demanda del sector residencial ha anat en augment en els últims anys i 
representa aproximadament el 25% del consum elèctric total del nostre país. La quantitat 
d’energia consumida per una llar varia de manera considerable segons la seva mida, 
ubicació, tipus d’habitatge i nombre d’ocupants. 
 

 
Figura 2.7. Gràfic consum elèctric Espanya 

 
El consum d’energia elèctrica a les llars és més elevat als mesos d’hivern, com a 
conseqüència de l’ús de la calefacció i un major ús de l’enllumenat, i als mesos d’estiu 
per la utilització dels equips d’aire condicionat. 
 
La quantitat d’electricitat que demana una llar no és constant durant tot el dia. A l’hivern 
la demanda més gran es produeix al vespre, de 21 a 22 h, coincidint amb una elevada 
ocupació i l’ús intensiu de les llums, la calefacció i la televisió. 
 
En canvi a l’estiu, a part de la punta de la tarda/nit, es produeix un altra màxim a les hores  
centrals del dia, de 14 a 16 h, com a conseqüència de l’ús de la cuina, el rentaplats i la 
televisió, als quals s’han d’afegir els equips d’aire condicionat. 
 

25%

30%

45%
Residencial
Serveis
Industria
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2.2.3.1.5 EL CONSUM DELS APARELLS A LA LLAR 

El consum d’energia elèctrica a la llar pot varia en funció dels aparells instal·lats, de si es 
disposa d’aire condicionat, de si la calefacció és elèctrica o de gas, etc. En general, els 
grans consumidors de les llars són l’enllumenat, la calefacció, el frigorífic i la televisió. 
 
Si fos el cas que l’únic subministrament energètic de la llar fos l’electricitat, el repartiment 
del consum seria de la següent manera: 
 

 
Figura 2.8. Distribució consum aparells elèctrics a la llar 

 
2.2.3.1.5.1 ENLLUMENAT 

Dins la despesa d’energia elèctrica d’una llar, les necessitats de l’enllumenat representa 
fins a un 18% del consum anual. 
 
Abans de conèixer els diferents tipus d’enllumenat, és important saber els aspectes a 
tenir en compte en el moment d’escollir la més adequada: 
 

1) L’eficiència: són els watts (W) que consumeixen. 
2) La vida útil: el temps que perdura cada tipus de llum. 
3) El color: la llum que emetrà serà groga o blanca en funció del tipus de bombetes. 
4) Els cicles: cada bombeta té establert les vegades aproximades que es podran 

encendre i apagar. 
 
Han passat 138 anys des que Thomas Alva Edison patentarà la primera llum elèctrica. 
Avui en dia el mercat ens ofereix més opcions per escollir: 
 

1) Bombetes INCANDESCENTS: són les més conegudes i amb les que tots hem 
crescut. Emeten llum quan el corrent elèctric passa per un filament del focus fins 
que brilla. Aquestes bombetes solen consumir molta energia, fet que es veu 
reflectit a la factura de la llum. A poc a poc, des de l’any 2009, s’ha anat produint 
la retirada del mercat, fins al punt que l’any 2012 es va prohibir la seva 
producció. Amb aquest fet, han fet pas a una nova generació, amb un cost més 

Enllumenat 18%

Frigorífic 18%

Calefacció 15%
Televisió 10%

Cuina elèctrica
9%

Rentadora 8%

Petits 
electrodomèstics

7%

Forn elèctric 4%
Aigua calenta 3%

Microones 2%
Assecadora 2%

Rentaplats 2% Ordinador 1% Aire condicionat
1%
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reduït, emeten la mateixa lluminositat. 
 

A part, aquestes bombetes s’escalfen tant que podrien iniciar un incendi o fondre 
una manta. 

 
2) Tubs FLUORESCENTS: es crea una descàrrega de gasos (vapor de mercuri a 

baixa pressió i una petita quantitat de gas inert) dins d’un tub que emet radiació 
ultraviolada de baixa intensitat. La radiació impacta sobre un revestiment de 
fòsfor provocant la visibilitat de la llum ultraviolat. Aquestes llums no s’encenen 
instantàniament i pateixen amb cada cop que s’encenen. 

 
3) Llums HALÒGENES: en el seu interior disposen d’un gas halogen (iode o brom) 

que evita que el filament es desgasti i amb una menor energia generar més llum. 
La llum que desprenen aquest tipus de bombetes és especialment natural i 
s’encenen de forma instantània. 

 
Important: el passat 1 de setembre, la UE va emetre un comunicat on deia que 
aquest tipus de llum es deixarien de vendre, exceptuant l’estoc que els comerços 
tinguessin en el seu poder. 

 
4) Llums FLUORESCENTS COMPACTES o de BAIX CONSUM: a l’interior 

disposen d’un gas activat en un tub LFC que emet fotons ultraviolats que en 
reaccionar amb el recobriment del focus emeten llum visible. Aquest tipus de 
llums no és recomanable utilitzar-la en zones de pas, ja que solen trigar uns 
segons a oferir tota la potència d’il·luminació. 

 
5) Llums LED: són les sigles de “Light Emitting Diode”. Un focus de LED conté 

varis semiconductors i cada un emet llum quan se li aplica electricitat. Són les 
llums més conseqüents amb el medi ambient, ja que suposen una opció 
ecològica i eficient alhora. Això, és a causa que no emeten tan CO2 com altre 
tipus de llum, i a més no presenten ni tungstè ni mercuri. 

 
L’evolució d’estalvi entre una bombeta incandescent de tota la vida i una de LED, l’última 
més actual, és quasi d’un 80%. Amb una bombeta incandescent de 100 W fas la mateixa 
llum que una de 20 W de baix consum, de 5 vegades menys potència. 
 
Exemple pràctic d’estalvi: 
 
Imaginem que a la nostra llar tenim una bombeta incandescent de 60 W i l’utilitzem durant 
4 hores els 365 dies de l’any. Si el preu és de 0,2 €/kWh: 
 
 

• Quants diners consumiré al final de l’any? 
 
Incandescent:      60 𝑊𝑊 𝑥𝑥 1 𝑘𝑘𝑘𝑘

1000 𝑘𝑘
 𝑥𝑥 4 ℎ

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
 𝑥𝑥 365 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
 𝑥𝑥 0,2 €

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 € 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�  

 
• Quants diners consumirien les altres llums i quin seria l’estalvi? 

 
Halògena:     43 𝑊𝑊 𝑥𝑥 1 𝑘𝑘𝑘𝑘

1000 𝑘𝑘
 𝑥𝑥 4 ℎ

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
 𝑥𝑥 365 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
 𝑥𝑥 0,2 €

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
 = 𝟏𝟏𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓 € 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�  

 
Baix consum: 13 𝑊𝑊 𝑥𝑥 1 𝑘𝑘𝑘𝑘

1000 𝑘𝑘
 𝑥𝑥 4 ℎ

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
 𝑥𝑥 365 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
 𝑥𝑥 0,2 €

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
 = 𝟑𝟑,𝟖𝟖𝟖𝟖 € 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�  
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LED: 10 𝑊𝑊 𝑥𝑥 1 𝑘𝑘𝑘𝑘
1000 𝑘𝑘

 𝑥𝑥 4 ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

 𝑥𝑥 365 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎

 𝑥𝑥 0,2 €
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

 = 𝟓𝟓,𝟗𝟗𝟓𝟓 € 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�  
 
Amb una llum halògena aconseguim un estalvi del 30% 
 
Amb una llum de baix consum aconseguim un estalvi del 78% 
 
Amb una llum LED aconseguim un estalvi del 84% 
 
Tot aquest estalvi és quan parlem de l’eficiència amb els watts que consumeixen. Si 
mirem en la imatge l’altre punt fort, la vida útil, podem observar com una llum de baix 
consum durarà 8 o 10 cops que una incandescent. Exemple: 
 
Si considerem utilitzar una llum incandescent a l’any, és a dir, unes 1.000 hores a l’any, 
amb les mateixes condicions anteriors, quan estalviaríem amb una de baix consum: 
 
Incandescent: 17,52 € 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�  𝑥𝑥 8 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟖𝟖,𝟏𝟏𝟓𝟓 € 
 
Baix consum: 3,8 € en 8 anys 
 
Aconseguim un estalvi de 136 € sense contar les 7 llums incandescents de més que 
s’haurien de comprar. 
 
A l’hora d’escollir quin tipus de llums necessitem per la nostra casa hem de mirar: 
 

a) L’eficiència de watts, o la potència necessària per activar la llum. 
b) La vida útil de cada tipus de llum, o les hores que dura. 
c) El temps necessari per aconseguir la màxima llum, és a dir, la rapidesa en què la 

llum s’encén. 
d) La potència lumínica, de tal manera que amb més lúmens més quantitat de llum. 

 
2.2.3.1.5.2 CLIMATITZACIÓ 

La climatització l’entenem com el control i gestió de la temperatura de la nostra llar, tant 
si es tracta d’escalfar-la quan fa fred o refredar-la quan fa calor: 
 

a) La calefacció representa un 15% del consum d’energia elèctrica. S’utilitza 
bàsicament a l’hivern, amb una demanda més elevada a les hores més properes 
a la tarda/nit. Hi ha molts tipus de calefacció: 

a. Bomba de calor. 
b. Terra radiant. 
c. Radiadors elèctrics. 
d. Acumuladors elèctrics. 
e. Gas. 
f. Emissors termoelèctrics o radiadors d’oli. 
g. Termoelèctric. 

 
I el tipus de calefacció a escollir dependrà molt del tipus d’habitatge i la seva grandària. 
 

b) L’aigua calenta representa un 3% del consum total de l’energia elèctrica. 
c) L’aire condicionat representa l’1% del consum total de l’energia elèctrica i 

s’utilitza fonamentalment a l’estiu, amb una demanda més elevada a les hores 
de més calor durant el dia. 

 
Tot l’ús de la calefacció i de l’aire condicionat suposarà un consum més o menys elevat 
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depenen de la zona geogràfica, si és més o menys càlida. 
 
2.2.3.1.5.3 ELS ELECTRODOMÈSTICS 

2.2.3.1.5.3.1 ETIQUETA ENERGÈTICA 

Des de l’any 1995 tots els electrodomèstics de línia blanca (neveres, rentavaixelles, 
rentadores, congeladors, assecadors, entre d’altres) porten associada una etiqueta 
energètica segons la normativa de la Unió Europea. 
 
L’etiqueta energètica informa del consum d’energia de l’aparell, poden comparar dos 
models diferents i possibilitar la compra més adient pel consumidor. En l’actualitat les 
etiquetes tenen una part comuna que fa referència a la marca, denominació de l’aparell 
i classe d’eficiència energètica. I una altra part que depèn del tipus d’electrodomèstic i 
que fa referència a les seves característiques. 
 
El tipus d’electrodomèstics que tenen obligació d’etiquetar-se energèticament són: 
frigorífics i congeladors, rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores-
assecadores, font de llum domèstics, forns elèctrics i aparelles d’aire condicionar. És 
obligatori exhibir l’etiqueta en tot electrodomèstic que estigui a la venda. 
 
En funció de l’electricitat que consumeix i de les característiques, a cada electrodomèstic 
se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació es fa 
amb una escala alfabètica amb 7 nivells que van des de la lletra A+++, la més eficient, 
fins a la G, la menys eficient. És a dir, els electrodomèstics amb una lletra A+++ són els 
que menys energia consumeixen i els que porten la lletra G, són els que més. Passa el 
mateix amb els colors. Color verd pels més eficients i vermell pels menys eficients. Ara 
bé, a l’inici les lletres anaven de la A fins a la G. A partir de l’any 2003 es van crear la A+ 
i A++ perquè s’havien assolit electrodomèstics més eficients. Avui dia, hem arribat a 
A+++. Gràcies a una campanya molt forta, des de l’any 2005, els electrodomèstics 
menys eficients, amb etiqueta G a C, s’han deixat de fabricar. Ara com ara, els 7 nivells 
d’etiquetatge van del A+++ fins a la lletra D. En les següents imatges es pot veure 
l’evolució de l’etiquetat energètic, en aquest cas d’una rentadora: 
 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 32 

 
Figura 2.9. L’etiquetatge energètic dels electrodomèstics 

 
A l’hora de classificar un aparell amb una lletra o una altra, el fabricant segueix un procés 
i unes condicions normalitzades mesurant l’energia que consumeix el seu model. La 
normativa europea marca quin nivell d’eficiència o lletra li corresponen depenen de les 
característiques de l’aparell. 
 
És important que el consumidor valori bé la compra d’un electrodomèstic més eficient. 
Amb la compra d’un electrodomèstic més eficient es redueix el consum elèctric durant 
tota la vida de l’aparell, la factura elèctrica disminuirà i serà més beneficiós pel medi 
ambient. 
 
A les etiquetes energètiques consta el consum d’energia anual de cada aparell, el temps 
d’amortització i l’estalvi energètic. En la següent taula podem veure la diferència 
econòmica que suposa tenir una classe d’aparell o un altre. L’estalvi econòmic és 
evident. 
 
 

Classe 
Desviació 
sobre el 
consum 

mitjà 

Consum 
energia anual 

[kWh] 

Cost 
econòmic 

energia en 15 
anys [€] 

 

Cost adquisició 

Estalvi 
substituir 

per un 
A++ [€] 

A++ <30% 170 255 693 - 
A+ <42% 241 361 660 73 
A <55% 324 486 453 9 
B 55-75% 436 654 430 136 
C 75-90% 532 798 409 259 
D 90-100% 636 954 388 394 
E 100-110% 704 1.056 369 477 
F 110-125% 788 1.182 351 585 
G >125 838 1.257 333 642 

Taula 2.3. Taula de l’estalvi econòmic dels diferents classes d’electrodomèstics (Cost considerat 
per kWh: 0,1 €) 
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De forma general, les normatives que defineixen els criteris seguits en l’etiquetatge dels 
electrodomèstics es recullen a la Directiva 92/75/CEE del Consell del 22 de setembre de 
1992 i al Reial Decret 124/1994 del 29 de gener, relatius a la indicació del consum 
d’energia i d’altres recursos dels aparells electrodomèstics mitjançant l’etiquetatge i 
d’una informació uniforme dels productes. 
 
Consums del electrodomèstics 
 
 

ELECTRODOMÈSTICS 
 

POTÈNCIA [W] 
 

CONSUM [kWh] 

Frigorífic 250 - 600 0,25 - 0,6 
Microones 900 - 1500 0,9 - 1,5 
Rentadora 1500 - 2200 1,5 - 2,2 

Forn 1000 - 2200 1 - 2,2 
Cuina elèctrica 900 - 2200 0,9 - 2,2 

Televisió 50 - 400 0,05 - 0.4 
Ordinador 200 - 400 0,2 - 0,4 
Assecadora 250 - 2500 0,25 -2,5 
Rentaplats 1500 - 2500 1,5 - 2,5 

Aire condicionat 900 - 2000 0,9 - 2 
Calefacció elèctrica 1000 - 2500 1 - 2,5 

Taula 2.4. Taula consums electrodomèstics 
 
2.2.3.1.5.3.2 EL FRIGORÍFIC I EL CONGELADOR 

Tot i que aquest electrodomèstic no té un consum gaire elevat, està al voltant dels 300 
W, el fet que estigui connectat permanentment les 24 hores del dia fa que tingui 
importància a l’hora de parlar de la demanda final d’electricitat de la llar. Amb gairebé un 
18%, és l’electrodomèstic que més consumeix a la llar. 
 
El consum del frigorífic depèn del lloc on s’ubiqui. És important permetre la circulació 
d’aire per la part posterior de l’aparell i allunyar-lo dels focus de calor o de la radiació 
solar directa. La part posterior ha d’estar néta i ventilada. En condicions dolentes 
d’ubicació aquests aparells poden arribar a consumir un 15% més. 
 
La formació de gel i/o gebre actua com aïllant, i no deixa refredar l’interior, consumint 
energia inútilment. Els models “no-frost” o sense gebre, disposen d’una circulació 
contínua d’aire a l’interior evitant-ne la formació. 
 
En el moment d’etiquetar els aparells de refrigeració d’aliments, es tenen en compte 
diferents paràmetres: la tipologia i el volum de cada compartiment són els principals. La 
nova etiqueta inclou 3 noves classes d’eficiència: 
 

• La A+ amb un consum inferior al 42%. 
• La A++ amb un consum inferior al 30%. 
• La A+++ amb un consum per sota del 24%. 

 
2.2.3.1.5.3.3 LA RENTADORA 

Aquest electrodomèstic té una potència elèctrica important, normalment d’uns 2.000 W. 
Si tenim en compte el fet que la majoria de llars disposen d’una potència contractada de 
3.300-4.400 W, quan s’utilitzi la rentadora amb un programa d’aigua calenta, cal prendre 
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mesures i no emprar simultàniament gaire electrodomèstics més, ja que podrien saltar 
els ploms (l’ICP). 
 
La rentadora és el tercer o quart electrodomèstic que més consumeix en una llar. Per 
norma general, una llar posa de 3 a 5 rentadores a la setmana. El 90% de l’energia que 
utilitza és per escalfar l’aigua, és a dir, amb un programa de 90 ºC consumeix 4 vegades 
més energia que amb un programa de 40 ºC. 
 

 
Figura 2.10. Gràfic cicle del consum d’una rentadora. Font: IDAE 

 
Existeixen unes rentadores anomenades termoeficients (amb dues entrades d’aigua, una 
per l’aigua calenta i l’altra per la freda) que permeten estalviar energia, ja que en entrar 
l’aigua calenta a la rentadora les resistències treballen menys i s’aconsegueix reduir el 
temps d’escalfament de l’aigua. 
 
En l’etiqueta energètica de les rentadores apareix la següent informació: 
 

• Nivells d’eficiència del rentatge. 
• Eficiència del centrifugat i l’assecat per separat (en rentadores combi). 
• Consum d’aigua. 
• Soroll de centrifugació i de rentatge. 
• Velocitat de centrifugació. 
• Consum energia per cicle. 

 
2.2.3.1.5.3.4 EL RENTAVAIXELLES 

L’ús d’aquest electrodomèstic és més econòmic (en aigua i energia) que el rentatge a mà 
tradicional. Rentar a mà amb aigua calenta pot suposar fins a un 60% més car. 
 
El 90% del consum energètic dels rentavaixelles es produeix en l’escalfament de l’aigua 
en els programes de rentatge, els quals tenen una potència aproximada de 2.500 W. 
Tanmateix, les darreres millores tecnològiques permeten disposar de models que 
seleccionen la temperatura de l’aigua i de programes econòmics que permeten reduir el 
consum energètic. 
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Figura 2.11. Gràfic cicle del consum del rentatge d’un rentavaixelles. Font: IDAE 

 
A l’etiquetatge energètic apareix la següent informació: 
 

• Eficiència de rentatge. 
• L’assecat. 
• El consum d’aigua i energia en el programa econòmic. 

 
A l’igual que s’ha comentat en el cas de les rentadores, existeixen rentavaixelles 
anomenats pretèrmics o termoeficients. Són equips disposats amb una doble opció per 
la presa d’aigua, és a dir, connexió directa amb el circuit d’aigua calenta sanitària. Amb 
això el que s’afavoreix és reduir el treball de les resistències de l’aparell, ja que aprofita 
el sistema d’escalfament de l’aigua calenta de la llar. 
 
2.2.3.1.5.3.5 EL FORN 

El forn és un gran consumidor d’energia en generar calor a altes temperatures en un 
període breu de temps. Podria ser un dels majors consumidors però el seu ús en la llar 
no és alt, ja que s’utilitza amb menys freqüència que altres electrodomèstics. 
 
Segons la font d’energia existeixen dos tipus de forns: 
 

• Forn a gas: menys freqüents encara que més eficients. 
• Forn elèctric: són els més freqüents en les llars espanyoles i presenten millors 

prestacions en neteja. 
 
En l’etiquetatge energètic dels forns només apareix el consum unitari i la tipologia segons 
el volum del forn: gran, mitjà i petit. 
 
Els forns de convecció afavoreixen la distribució uniforme de la calor i per tant escuren el 
temps de cocció i poden consumir un 15% menys. 
 
2.2.3.1.5.3.6 L’ASSECADORA 

L’assecadora és un dels electrodomèstics que més energia consumeix, ja que les 
resistències treballen al voltant del 2.500 W i el temps normal d’un programa és de 60 
minuts. Per aquest motiu, per evitar que saltin els ploms, és convenient evitar connectar 
molts aparells en el moment que connectem aquest aparell. 
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La millora de l’eficàcia energètica en una assecadora es produeix en la manera d’eliminar 
la humitat o en la reutilització de la calor. Sempre influirà el tipus d’assecat i el control 
electrònic del procés. Segons el seu assecat existeixen dues tipologies: 

• Extracció: l’aire calent s’expulsa per eliminar la humitat a través d’un conducte. 
(ineficient) 

• Condensació: l’aire calent d’assecat circula per un circuit de condensació i la 
humitat es recull en una safata que després cal buidar. (eficient) 

 
A part, segons el control del procés d’assecat pot ser: 
 

• Sensor d’humitat: un sistema intel·ligent que atura el procés a la humitat desitjada 
per l’usuari. 

• (eficient) 
• Temporitzador: el procés s’atura en finalitzar el temps previst del programa. 

(ineficient) 
 
En l’etiquetatge energètic de les assecadores informen del consum energètic, la capacitat 
de càrrega, la tipologia (extracció o condensació) i el nivell de soroll. 
 
Actualment existeixen assecadores amb un menor consum: les de tecnologia de bomba 
de calor, la versió a gas i les que inclouen cicles de refredament progressiu, que 
permeten acabar d’assecar la roba amb la calor residual de l’assecadora. 
 
2.2.3.1.5.3.7 STAND BY 

Els consums en espera o en “stand by” són aquells que es produeixen quan un aparell 
està permanentment connectat a la xarxa encara que no s’utilitzi, és a dir, que el tornem 
a fer a funcionar simplement polsant un botó, sense haver d’endollar-lo ni encendre’l 
des del mode “on”. 
 
Totes les llars disposen d’aparell amb un consum en “stand by”. La televisió la poses en 
aquest estat apagant-la des del comandament a distància perquè la pròxima vegada la 
puguis encendre sols polsant un canal. El típic carregador de telèfon mòbil que sempre 
està endollat a la xarxa a l’espera de connectar el dispositiu. O inclòs aparells que no 
disposen la possibilitat de desconnexió. 
 
Aquest consum d’energia és important al llarg de l’any i es calcula que pot arribar a ser 
d’entre un 7% i un 20% del consum de la llar. Segons un estudi realitzat per l’Institut per 
la Diversificació i Estalvi d’energia (IDAE) aquest percentatge rondaria entre el 7% i l’11% 
i de mitja el cost seria entre 32 i 58 euros a l’any en consum en “stand by”. Altres estudis 
diuen que podrien arribar fins als 70 euros l’any, depenen dels aparells a la llar. 
 
Ens podrem trobar aquest consum en multitud d’aparells. Aquests aparells es poden 
classificar en dos tipus: 

• Els que formen part de l’immobiliari i que no es poden desendollar. Per exemple 
alguns forns i microones, vitroceràmiques, aires condicionats, porters electrònics 
o alarmes. 

• Els que s’endollen. És el cas, per exemple de la televisió, TDT, equips de música, 
neveres, rentadores, rentaplats, telèfons sense fil, ordinadors, impressores, etc. 

 
Tots els aparells elèctrics disposen d’un transformador que adapta el voltatge de la xarxa 
a la qual necessiti el dispositiu. Aquest procés el realitza a partir de dues bobines, una 
d’elles (la primària) sempre està connectada a la xarxa elèctrica, produint un consum 
constant. 
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Per altra banda, molts dels aparells electrònics disposen d’un indicador, un pilot o una 
petita pantalla que sempre està encesa, o un rellotge. Un aparell en “stand by” consumeix 
de mitja uns 5 W, encara que depèn de la tipologia, mode, e inclòs de la marca. 
 
 Potència 

en espera 
[W] 

Hores 
sense ús 
al dia [h] 

Hores 
sense ús 
al mes [h] 

Consum 
anual 
[kWh] 

Cost anual 
[€]* 

Descodificador digital 5 18 547,2 32,8 4,6 

Descodificador satèl·lit 7 18 547,2 46 6,4 

Ordinador 5 16 486,4 29,2 4,1 

Ordinador portàtil 4 16 486,4 23,3 3,3 

Router 8 16 486,4 46,7 6,5 

Microones 4 23 699,2 33,6 4,7 

DVD 4 22 668,8 32,1 4,5 

Pantalla LCD 1 21 638,4 7,7 1,1 

Consola videojocs 4 22 668,8 32,1 4,5 

Impressora 8 22 668,8 64,2 9 

Telèfon sense fil 4 23 699,2 33,6 4,7 

TV CRT 32” 6 18 547,2 39,4 5,5 

TV LCD 37” 2 18 547,2 13,1 1,8 

TV plasma 42” 3 18 547,2 19,7 2,8 

Vídeo 8 22 668,8 64,2 9 
Taula 2.5. Taula de consum en stand by (*Preu: 0,14€/kWh) 

 
I encara que pugui semblar que un únic aparell està consumint poc i un cost econòmic 
petit, el gran problema és la suma de tots els aparells en “stand by” i/o amb pilots més 
els carregadors dels dispositius. Inclòs, deixant connectat l’aparell no estàs consumint i 
gastant més, també s’està consumint la vida útil dels dispositius. 
 
2.2.3.2 FACTURACIÓ 

2.2.3.2.1 LA POTÈNCIA ELÈCTRICA 

En funció de la potència contractada a la llar, una part de la factura serà més o menys 
grossa. Per això, és important saber quina potència necessitarà la llar. Abans d’entrar en 
matèria seria convenient entendre el concepte de potència elèctrica. 
 
La potència elèctrica és la velocitat a la qual es consumeix energia. En una llar, és la 
potència necessària a contractar en funció del número d’aparells elèctrics instal·lats, com 
s’utilitzaran, quantes persones hi viuen i sobretot quants aparells a la vegada es 
connectaran. Quan més aparells elèctrics o major ús es faci d’ells, més potència 
elèctrica, i per tant, més despesa econòmica en la factura de la llum. 
 
Abans de saber a quina potència connectar la llar, presentarem dues possibles 
situacions: si ja hi ha subministrament elèctric o si encara no està donada d’alta. 
 
 
 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 38 

 Si encara no hi ha subministrament elèctric 
 
En la situació en que la llar no estigués donada d’alta, el primer pas seria consultar el 
butlletí elèctric del habitatge. El butlletí elèctric és un document oficial emès per un 
instal·lador elèctric autoritzat que acredita que la instal·lació es troba en bon estat, quin 
tipus d’instal·lació (monofàsica o trifàsica), la potència recomanada i la potència màxima. 
 
En l’actualitat, les noves construccions, és el promotor, propietari o usuari de l’edifici el 
que pot fixar la potència amb la companyia subministradora, no sent menor a 5,75 kW. 
Per aquesta raó, molts consumidors tenen més potència contractada de la que realment 
necessiten. 
 
 Si ja hi ha un subministrament elèctric 

 
Si la potència contractada és superior a 15 kW, el maxímetre del comptador ens informarà 
de la demanda màxima cada mes. Amb aquesta informació, els usuaris de l’habitatge 
sabent el consum podran canviar o no de contracte. Per altra banda, si la potència a 
contractar fos inferior a 15 kW, existeixen dos aspectes a tenir en compte: 
 

o Saber quin tipus de subministrament hi ha a la llar, monofàsic o trifàsic. Amb 
un trifàsic la potència total del consum es concentra en tres fases. Al  
contrari, en un monofàsic el consum va per una única fase. És a dir, amb la 
mateixa potència, la intensitat en un trifàsic serà menor que en un monofàsic. 
En la majoria de llars hi ha instal·lacions monofàsiques. 

o Saber la quantitat d’electrodomèstics que hi ha a la llar i quants d’ells actuen 
simultàniament. En una taula realitzada anteriorment, es pot apreciar les 
potències en què es mouen la gran majoria dels electrodomèstics. Si a la llar 
hi ha vitroceràmica, assecadores o termos elèctrics, la potència a contractar 
serà major, ja que són dels electrodomèstics amb més consum. Si es vol 
saber exactament el consum de cada electrodomèstic es pot anar provant i 
observant en comptadors digitals. Si no es disposés de comptador digital, 
l’altra opció, seria connectar diversos aparells i observar quan salta l’ICP. 

 
La potència elèctrica mínima que es pot contractar en una llar és de 2,3 kW i la màxima 
de 10 kW. A continuació es plantejaran les diferents potències i les característiques a 
complir per poder contractar- les: 
 

• Potència elèctrica de 2,3 kW: per poder contractar aquesta potència, la casa ha 
de disposar de molts pocs electrodomèstics. Es recomana per a parelles que 
visquin en habitatges d’uns 50 metres quadrats, amb els electrodomèstics bàsics 
i sense calefacció. 

• Potència elèctrica de 3,45 kW: està enfocada per un habitatge de un grandària 
mitja on es disposi de petits electrodomèstics com frigorífics, planxa i forn. 

• Potència elèctrica de 4,6 kW: també està enfocada per habitatges de grandària 
mitja. Si la casa disposa d’aire condicionat o calefacció elèctrica però no es 
connecten simultàniament amb altres electrodomèstics, aquesta és la potència. 

• Potència elèctrica de 5,75 kW: habitatge de grandària mig-gran o habitatge amb 
molts electrodomèstics funcionant a la vegada. 

• Potència elèctrica de 6,9 kW: habitatge de grandària mig-gran amb climatització 
i un ús important dels electrodomèstics. 
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Potència elèctrica Grandària habitatge Electrodomèstics 

2,3kW Petita Molt pocs electrodomèstics 

3,45 kW Mig Ús mig d’il·luminació i petits electrodomèstics 

4,6 kW Mig Aire condicionat o calefacció no simultàniament 
amb altres electrodomèstics 

5,75 kW Mig-gran Molts electrodomèstics al mateix temps 

6,9 kW Mig-gran Climatització i ús important dels electrodomèstics 

Taula 2.6. Taula resum amb les potències a contractar 
 
2.2.3.2.2 ICP 

L’Interruptor de Control de Potència o ICP és un dispositiu amb la finalitat de controlar 
que la demanda de la potència dels aparells connectats a la instal·lació, no superi la 
potència contractada. És un mecanisme automàtic de seguretat que salta, deixant la 
instal·lació sense xarxa, quan la suma de les potències dels aparells connectats supera 
la potència contractada. 
 
L’ICP es pot trobar en una caixa normalitzada, col·locada a la paret, propera a la porta 
d’entrada de l’habitatge o local i immediatament abans del quadre general del 
comandament i protecció. 
 

 
Figura 2.12. Quadre de comandament i protecció 

 
En el quadre de comandament i protecció ens podem trobar: 

• IGA (Interruptor General Automàtic): és l’encarregat de protegir de 
sobrecàrregues i curtcircuits la instal·lació completa. 

• ID (Interruptor Diferencial): serveix per desconnectar la instal·lació elèctrica 
ràpidament quan existeix fugues a terra, protegint als usuaris contra les 
descàrregues elèctriques. 

• PIA’s (Petits Interruptors Automàtics): protecció contra els incidents produïts 
per curtcircuits i sobrecàrregues en cadascun dels circuits (il·luminació, 
electrodomèstics, etc.). 
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En l’actualitat, les distribuïdores estan canviant els comptadors analògics per digitals, que 
ja tenen l’ICP incorporat. El sistema de seguretat no es troba en el quadre de 
comandament, sinó en el mateix comptador. Abans del 31 de desembre de 2018 tots els 
comptadors han de ser canviats. 
 
L’ICP és obligatori, o almenys era obligatori abans d’aparèixer els comptadors digitals. La 
normativa encara vigent que regula l’obligatorietat de comptar amb un ICP és el Reial 
Decreto 1454/2005 que en el seu article 10 estableix: “Todos los suministros a 
consumidores (...) deberán instalar elementos de control de potencia quedando 
instalados dichos elementos antes del 1 de enero de 2010”. 
 
Com des de l’any 2010 és obligatori, les companyies elèctriques poden penalitzar 
econòmicament aquest fet a través de la factura. Segons la informació indicada a la 
Disposició Addicional Primera de la “Orden ITC 1857/2008”, les empreses distribuïdores 
hauran de notificar als consumidors l’obligació d’instal·lar l’ICP i si no hi ha resposta, al 
cap de 20 dies naturals enviar una segona notificació expressant que si al cap d’uns 
altres 20 dies naturals l’ICP no està instal·lat, procediran al cobrament de la penalització. 
 
A part de ser obligatori, l’ICP protegeix l’habitatge evitant que s’escalfi i tallant el 
subministrament per evitar un incendi i preserva la instal·lació elèctrica en cas d’avaria a 
la línia. 
 
2.2.3.2.3 PREU VOLUNTARI PETIT CONSUMIDOR 

En el juliol del 2013 es va iniciar el tràmit de diverses normes que bàsicament anaven 
orientades a canviar la part regular del subministrament elèctric. Però no va ser fins a l’1 
d’abril de 2014 quan va entrar en funcionament el nou sistema per determinar el cost de 
l’energia en la factura elèctrica. Estic parlant del Preu Voluntari pel Petit Consumidor 
(PVPC). Les distintes comercialitzadores van tenir temps fins a l’1 de juliol del 2014 per 
adequar les factures amb aquest nou sistema. 
 
El PVPC és la continuació del model Tarifa d’Últim Recurs (TUR), valida des de l’1 de 
juliol del 2009 fins al 31 de març de 2014.  
 
Els requisits que han de complir els consumidors per poder optar a aquesta tarifa són 
els mateixos. És a dir, han d’estar connectats en baixa tensió (< 1kV) i tenir una potència 
contractada inferior o igual a 10 kW. De fet, els usuaris que abans d’aquesta data 
disposaven de la tarifa TUR, van passar automàticament a ser PVPC. 
 
Segueix sent un model de preu regulat en què l’electricitat està subministrada per unes 
comercialitzadores regulades, ara anomenades “de referència”, que són les mateixes que 
abans es deien Comercialitzadores d’Últim Recurs (CUR). 
 
El PVPC es calcula sumant els mateixos termes bàsics que en el TUR: costos de 
producció de l’electricitat (fixats pel mercat) i peatges d’accés (fixats administrativament). 
A la factura es presenta igual que es feia amb el model TUR, sumant: un terme de 
potència, un terme d’energia, els impostos elèctrics i l’IVA. 
 
El principal canvi entre la tarifa TUR i el PVPC és el càlcul del cost de producció de 
l’electricitat. Anteriorment, en el model TUR, es fixava trimestralment a partir de les 
subhastes CESUR. En el nou model, el preu es fixa hora a hora a partir dels resultats 
del mercat elèctric. 
 
Aquest canvi es deu a causa del que van ocórrer en la 25a subhasta CESUR. En 
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aquella, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va anul·lar la 
subhasta perquè els preus eren més alts que els dels mercats. 
 
Després d’això la CNMC en el Reial Decret 216/2014 va establir “la determinació del cost 
de producció d’energia elèctrica s’ha de dur a terme sobre la base del preu horari del 
mercat diari durant el període al qual correspongui la facturació”. És a dir, el preu de 
mercat de l’electricitat canvia a cada hora i aquests valors horaris només es podran 
facturar si els consumidors disposen d’equips de mesura amb capacitat per la 
telemesura i telegestió e integrats en el sistema. 
 
Aquests equips de mesura amb telegestió són els nous comptadors digitals. El 31 de 
desembre del 2018 és la data límit per instal·lar-los en tot el territori espanyol. A la imatge 
podem veure els antics i els nous comptadors. 
 

 
 
Els contractes de subministrament del PVPC seran d’un any de durada i es prorrogaran 
automàticament per terminis iguals. Això si, els consumidors podran resoldre el contracte 
sense cost abans de la seva finalització o de la finalització de qualsevol de les 
pròrrogues. 
 
Amb aquest model de subministrament existeixen tres possibles tarifes en funció del 
període horari en què es realitzi el consum: 
 

• Sense discriminació horària (2.0A). 
• Amb discriminació horària de dos períodes (2.0DHA). 
• Amb discriminació horària de tres períodes (2.0DHS). 

 
Les tarifes amb discriminació horària són molt desconegudes per la població. En aquestes 
tarifes es paga menys en concepte de peatges, això implica que el preu del kWh és més 
barat en unes determinades hores anomenades hores vall. A canvi es paga més en altres 
hores, les hores punta. 
 
L’objectiu és reduir el consum en les hores de major consum, però els usuaris tenen por 
perquè no és possible escollir sempre el moment de fer les tasques amb més consum 
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elèctric. Aquesta tarifa està disponible dins del mercat lliure i del regulat per les CUR amb 
el PVPC, per tots els consumidors amb una potència menor de 15 kW. 
 
Dins de les CUR amb una potència menor o igual a 10 kW només el 5 % tenen aquest 
tipus de tarifa. En el mercat lliure el 10%. 
 
La tarifa amb discriminació horària distingeix entre l’horari d’estiu i l’horari d’hivern. El 
canvi horari és el mateix que en el canvi oficial. Les hores de la discriminació per les 
tarifes 2.0DHA i 2.1DHA són: 
 
 Horari de discriminació horària a l’hivern: 

 
• Període vall: de 22:00 a 12:00 (14 hores). 
• Període punta: de 12:00 a 22:00 (10 hores). 

 
 Horari de discriminació horària a l’estiu: 

 
• Període vall: de 23:00 a 13:00 (14 hores). 
• Període punta: de 13:00 a 23:00 (10 hores). 

 

 
Figura 2.13. Figura horari discriminació horària 

 
Els consumidors que més poden estalviar són els que treballen fins tard o en horaris de 
tarda. Quan consumeixes 30% en horari vall arribés al punt d’equilibri, és a dir, el punt 
on no hi ha diferència entre tenir o no discriminació. El més increïble és que a partir 
d’aquest punt tot el consum d’hores punta que es pugui fer en hores vall significaria 
estalviar un 60%. Una llar mitja estalvia 70 € l’any amb aquesta tarifa, considerant un ús 
del 50% en cada horari. 
 
També existeix la tarifa amb discriminació horària supervall que inclou tres períodes en 
les tarifes 2.0DHS i 2.1DHS. 
 
Aquest tipus de tarifa no diferència entre estiu i hivern, el que implica que sempre disposa 
del mateix horari: 
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Figura 2.14. Figura horari discriminació horària supervall 

 
2.2.3.2.3.1 EXEMPLE DE CÀLCUL DE PVPC 

Per tal de facilitar la comprensió de la metodologia de càlcul del PVPC, es presenta una 
exemple agafant un consumidor mig amb una tarifa 2.0 A (sense discriminació horària) 
amb els següents valors en el mes d’agost del 2016: 4.4 kW de potència contractada i 
250 kWh d’energia mensual consumida. 
 
A l’actualitat, i segons publica la CNMC el passat desembre en el Butlletí d’indicadors 
elèctric, hi havia uns 27,7 milions de consumidors existents a Espanya, dels quals 25,8 
milions (93%) tenien dret al PVPC. D’aquests, 12 milions (46%) estaven acollits al PVPC 
i la resta (54%) tenien contracte amb una comercialitzadora lliure. La tarifa més utilitzada 
en el PVPC és la 2.0 A amb 11,3 milions d’usuaris. 
 
Nombre de consumidors i energia consumida. Agost 2016 

Consumidors proveïts per CUR 

Peatge 
Nº 

consumidors 
(Número) 

Energia 
consumida 

(GWh) 
Grandària Mitjana 
(kWh/client i any) 

Potència 
facturada 
(kW/client) 

2.0 A 11.383.670 2.032 2.019 3,77 
2.0 A DHA 619.538 243 6.072 5,33 
2.0 A DHS 2.130 2 11.534 5,63 

TOTAL 12.005.338 2.276 2.222 3.86 
Taula 2.7. Taula consumidors amb dret acollir-se al PVPC (Pc≤10 kW). Font: CNMC 

 

Consumidors proveïts per comercialitzadores lliures 

Peatge 
Nº 

consumidors 
(Número) 

Energia 
consumida 

(GWh) 
Grandària Mitjana 
(kWh/client i any) 

Potència 
facturada 
(kW/client) 

2.0 A 12.443.416 2.609 2.461 4,30 
2.0 A DHA 1.375.146 416 4.284 4,99 
2.0 A DHS 2.264 1 4.601 4,74 

TOTAL 13.820.826 3.026 2.615 4,37 
Taula 2.8. Taula consumidors mercat lliure. Font: CNMC 
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Cost de l’energia 
 
El primer component del PVPC és el cost de l’energia elèctrica. 
 
El procediment per calcular el cost de l’energia consta de tres parts. A la primera part es 
calcula el cost de producció (CP), el qual es calcula a partir dels resultats del mercat, i 
per tant, pren un valor diferent a cada hora. 
 
L’article 9 del RD 216/2014 estableix que és la suma de tres termes: 
 

CPh = (Pmh + SAh + OCh) 
 
On: 
 
Pmh: preu mig horari obtingut a partir dels resultats de mercat diari e intradiari a l’hora h 
del període tarifari p. 
 
SAh: valor del cost corresponent als serveis d’ajust del sistema associats al 
subministrament a l’hora h del període p. 
 
OCh: altres costos associats al subministrament que poden incloure: 
 

• Pagament de les comercialitzadores per al finançament de la retribució de 
l’operador de mercat i de l’operador de sistema. 

• Pagament per al finançament dels mecanismes de capacitat i del servei 
d’interrumpibilitat. 

 
Tots aquests valors estan calculats per l’operador del sistema (OS) i publicats a la seva 
pàgina web (https://www.esios.ree.es/es/pvpc). 
 
La segona part del càlcul són les pèrdues de la xarxa elèctrica des de la generació, que 
és on l’energia es negocia en el mercat, fins al punt de consum. L’article 7 del RD 
216/2014 estableix que el terme de cost horari d’energia del PVPC a cada hora (TCUh) 
serà: 
 

TCUh = (1 + PERDh) x CPh 
 
On PERDh és el coeficient de pèrdues del peatge d’accés aplicable al subministrament 
a l’hora h, segons l’Operador del Sistema. En aquest punt, el model PVPC fa un canvi 
respecte el model TUR, on es considerava unes pèrdues fixes (14% pels clients 2.0A). 
 
La tercera part del càlcul està relacionada amb l’energia consumida a cada hora. Si el 
client disposa d’un equip de telemesura i telegestió, i integrat en el sistema, el 
procediment seria senzill. Simplement multiplicant l’energia consumida a cada hora pel 
cost de terme de cost horari d’energia, i sumar els imports corresponents al període de 
facturació. 
 
Per l’exemple, suposarem que l’usuari no disposa d’aquest sistema. A partir del terme de 
cost horari d’energia, podem calcular el cost ponderat de l’energia en el període. L’article 
8 del RD 216/2014 estableix que serà el resultant dels costos horaris ponderats pels 
coeficients horaris del perfil de consum: 

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒄𝒄𝒂𝒂𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒂𝒂𝒄𝒄 =  
∑ (𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒙𝒙 𝒄𝒄𝑻𝑻)𝑻𝑻

∑ 𝒄𝒄𝑻𝑻𝑻𝑻
 

 
On ch és el coeficient horari del perfil de consum ajustat de l’hora h d’aplicació al 

https://www.esios.ree.es/es/pvpc
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subministrament. Aquests càlculs els calcula el OS. 
 
Ara, per calcular el cost de l’energia, es multiplica l’energia consumida en el període pel 
cost ponderat. Aquesta informació la podem trobar a la pàgina web del OS 
(https://www.esios.ree.es/es/lumios).  
 
En l’exemple el cost ponderat resulta 0,059949 €/kWh i l’import corresponent per a 250 
kW consumits és 14,99€. 
 
Peatge d’accés i altres càrrecs 
 
El segon component del PVPC és el  peatge d’accés i altres càrrecs. En el passat model, 
el TUR, simplement eren denominats peatge d’accés, i tenien com a objectiu finançar els 
conjunt de costos regulats considerats necessaris per el subministrament elèctric. 
 
Amb la nova reforma elèctrica s’han apreciat diversos canvis, entre els quals està reduir 
els costos, especialment en la retribució específica a renovables, cogeneració d’alta 
eficiència i residus. Per altra banda, en els ingressos s’ha introduït la diferenciació entre 
peatges d’accés destinats a cobrir el cost de les activitats regulades de transport i 
distribució, i altres càrrecs destinats a cobrir la resta de costos regulats. La CNMC ha 
establert una metodologia pel càlcul i assignació dels peatges de transport i distribució 
d’electricitat. 
 
Respecte a l’antic model TUR, l’estructura interna dels peatges no ‘s’ha modificat i 
segueix constant d’una part fix (TPU), expressada en € per kW de potència contractada 
i any, i d’un terme variable (TEU), expressat en €/kWh d’energia consumida. Aquests 
valors estan fixats pel Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç (MINETUR) anualment. 
 
En l’exemple proposat, el peatge d’accés i altres càrrecs s’han calculat a partir dels valors 
vigents de 38,043426 €/kW i any pel terme fix, i de 0,044027 €/kWh per el variable. 
 
Import terme fix: 38,043426 €

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 4,4 𝑘𝑘𝑊𝑊 𝑥𝑥 31

366
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 = 14,18€ 

 
Import terme variable: 0,044027 €

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑥𝑥 250 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ = 11,01€ 

 
L’import total per petges d’accés i altres càrrecs és de 25,19 €. 
 
Marge de comercialització 
 
El tercer component del PVPC és el Marge de Comercialització, només aplicable als 
consumidors acollits al PVPC i va destinat a compensar a les comercialitzadores de 
referència per la seva activitat de facturació i cobrament. 
 
Per la tarifa 2.0 A no ha canviat des de l’any 2009 amb una càrrega de 4€. L’import 
corresponent seria: 

4€ 𝑥𝑥 4,4 𝑘𝑘𝑊𝑊 𝑥𝑥 
31

366
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 = 1,5€ 

 
En la següent taula es recullen els diferents càrrecs descrits, quedant agrupats en dos 
termes resultants: 
 

o Terme de potència tp, com a resultat de sumar el terme de potència del petge 
d’accés i altres càrrecs (TPA) i el terme del marge de comercialització (MCF): 
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𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 38,043426
€
𝑘𝑘𝑊𝑊

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 4
€
𝑘𝑘𝑊𝑊

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 42,043426
€
𝑘𝑘𝑊𝑊

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 
 

o Terme d’energia te, com a resultat de sumar el cost ponderat de l’energia i el 
terme d’energia del peatge d’accés i altres càrrecs (TEA): 

 

𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,059949
€

𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ
+ 0,044027

€
𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ

= 0,103976
€

𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ
 

 
PVPC 2.0 A 
Agost 2016 

Tp 
€/kW any 

Te 
€/kWh 

Cost de producció  0,059949 
Peatge d’accés i altres 

 
38,043426 0,044027 

Marge de comercialització 4,000000  
TOTAL 42,043426 0,103976 

Taula 2.9. Taula termes resultants: terme de potència i terme d’energia. Font: MINETUR 
 
L’import en € corresponent al te, es pot consultar a la pàgina web:  
(https://www.esios.ree.es/es/lumios). 
 
A partir d’aquests dos termes, el càlcul de l’import de facturació en l’exemple és ràpid. La 
facturació de potència (FPU) resulta de multiplicar el terme de potència tp per la potència 
contractada en el període: 
 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹 = 42,043426
€
𝑘𝑘𝑊𝑊

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 4,4 𝑘𝑘𝑊𝑊 𝑥𝑥 
31

366
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 = 15,67€ 

 
I la facturació d’energia (FEU) es calcula multiplicant el terme d’energia te per l’energia 
consumida en el període: 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹 = 0,103976
€

𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ
 𝑥𝑥 250 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ = 25,99€ 

Impostos 
 
Per completar la factura es tindran en compte els següents càrrecs addicionals: 
 

• Impost especial sobre l’electricitat (forma part del finançament de les Comunitats 
Autònomes). El tipus impositiu és del 4,864% i la base imposable surt de 
multiplicar pel coeficient 1,05113 l’import conjunt del cost de producció, el peatge 
d’accés i altres càrrecs i el marge de comercialització. 

• Lloguer del comptador (si fos el cas que no pertanyés al consumidor). En el nostre 
cas és de 0,54 €/mes. 

• Import sobre el valor afegit (IVA) del 21%. La base imposable del IVA es la suma 
de tots els anteriors, inclòs l’impost especial sobre l’electricitat. 

 
El resultat final de l’exemple es pot veure en la següent taula: 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esios.ree.es/es/lumios
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PVPC 2.0 A 
Agost 2016 

Factura 
€ 

Terme de potència (FPU) 15,67 
Terme d’energia (FEU) 

Total per impost elèctric 
25,99 
41,66 

Impost elèctric 2,13 
Lloguer comptador 

Total per IVA 
0,54 
44,33 

IVA 9,31 
TOTAL 53,64 
Taula 2.10. Factura elèctrica. PVPC 2.0A, agost 2016. Elaboració pròpia 

 
El detall complet de la factura es pot consultar en el simulador de la factura de llum de la 
CNMC (https://facturaluz.cnmc.es). 

Figura 2.15. Desglossament d’una factura elèctrica 
 

Figura 2.16. Desglossament dels components d’una factura elèctrica 
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Discriminació horària 
 
Anteriorment, s’ha comentat l’existència d’una tarifa amb discriminació horària, la qual es 
diferencia per un preu diferent depenen de la franja horària. Pel que fa al cost, la 
diferència és el preu del peatge. En la següent taula podem veure els diferents peatges 
d’accés en les tarifes del PVPC amb una potència menor o igual a 10 kW: 
 

 Tarifa 2.0A Tarifa 2.0DHA Tarifa 2.0DHS 

TEA 
€/kWh 

TEA 
€/kWh 

TEA 
€/kWh 

 
Potència ≤ 10 kW 

 
0,044027 P1: 0,062012 

P2: 0,002215 

P1: 0,062012 
P2: 0,002879 
P3: 0,000886 

Taula 2.11. Peatges d’accés per una potència igual o menor a 10 kW. Font: BOE nº 302; 18 de 
desembre de 2015 

 
Si utilitzéssim l'exemple del cas anterior, es podria observar com el que canvia és el 
terme d'energia. El te és la suma del cost ponderat més el TEA i multiplicat pel consum. 
En el cas d'una tarifa 2.0DHA, les dades del cost ponderat en P1 (punta) és de 0,063103 
€/kWh i en P2 (vall) és de 0,051531 €/kWh. 
 
Suposant que el consum és de 50% en cada període, és a dir, 125 kWh, tenim: 
 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹 (𝑇𝑇1) = �0,062012
€

𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ
+ 0,063103

€
𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ

� 𝑥𝑥 125𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ = 15,64 € 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹 (𝑇𝑇2) = �0,002215
€

𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ
+ 0,051531

€
𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ

� 𝑥𝑥 125𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ = 6,72 € 
𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹(𝑇𝑇1) + 𝑀𝑀𝑇𝑇𝐹𝐹(𝑇𝑇2) = 22,36 € 

 
Fent la comparació amb el cost del terme d’energia amb una tarifa 2.0A, es pot veure 
com hi ha una reducció de 3,63 €. El cost final es veu en la següent: 
 

PVPC 2.0 DHA 
Agost 2016 

Factura 
€ 

Terme de potència (FPU) 15,67 
Terme d’energia (FEU) 

Total per impost elèctric 
22,36 
38,03 

Impost elèctric 1,94 
Lloguer comptador 

Total per IVA 
0,54 
40,51 

IVA 8,51 
TOTAL 49,02 

Taula 2.12. Factura elèctrica. PVPC 2.0DHA, agost 2016. Elaboració pròpia 
 
La diferència entre tarifes és de 4,62€. 
 
En el cas de disposar d’una tarifa 2.0DHS, que normalment s’utilitza si es disposa d’un 
cotxe elèctric, amb un consum de 83 kWh a cada període la factura quedaria: 
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PVPC 2.0 DHS 
Agost 2016 

Factura 
€ 

Terme de potència (FPU) 15,67 
Terme d’energia (FEU) 

Total per impost elèctric 
19,47 
35,14 

Impost elèctric 1,80 
Lloguer comptador 

Total per IVA 
0,54 
37,48 

IVA 7,87 
TOTAL 45,35 

Taula 2.13. Factura elèctrica. PVPC 2.0DHS, agost 2016. Elaboració pròpia 
 
2.2.3.2.3.2 ALTERNATIVES AL PVPC 

Tots aquells usuaris amb dret al subministrament al PVPC que no es trobin còmodes 
amb aquest sistema, tenen dues opcions alternatives per contractar electricitat. 
 
La primera alternativa es fer un contracte amb una comercialitzadora de referència amb 
un preu fix pel període d’un any. El RD 216/2014 estableix l’obligació de les COR de 
presentar una oferta uniforme per tots els clients amb dret al PVPC. 
 
L’oferta serà única per cada COR i publicada a la pàgina web de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència: (https://comparadorofertasenergia.cnmc.es) 
 
En aquest tipus d’ofertes el peatge d’accés i altres càrrecs és el mateix que en el vist 
anteriorment, 38,043426 €/kW. En canvi, el terme d’energia no està regulat i cada 
comercialitzadora pot establir el preu que vulgui. En aquestes ofertes el marge de 
comercialització no serà inclòs. Tota la resta serà igual que en la factura, vist 
anteriorment. 
 
El contracte serà amb un preu fix però el consumidor haurà d’assumir una penalització 
de sobrecost per assegurar aquest preu fix. A la finalització d’aquest contracte, el 
consumidor haurà d’escollir entre dues opcions: 
 

a) El preu voluntari pel petit consumidor. 
b) La renovació de l’oferta a preu fix anual vigent i publicada a la web de la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència a la data corresponent a la factura 
anterior a la data de finalització del contracte. 

 
La segona alternativa és fer un contracte amb una de les comercialitzadores del mercat 
lliure. En aquest cas, el preu de contractació serà el que s’estableixi per ambdues parts. 
El més normal és que es proposi un preu fix tan en el terme de potència com en el terme 
d’energia, segurament diferents del PVPC. El marge de comercialització no serà explícit 
per aquests contractes, però els impostos s’aplicaran igual. 
 
En aquests contractes, les comercialitzadores podrien aplicar clàusules de permanència, 
fórmules de revisió de contracte, etc. Aspectes que amb els anteriors contractes no es 
podran veure. 
 
2.2.3.2.3.3 ASPECTE D’UNA FACTURA 

D’acord amb la nova llei aprovada pel Govern espanyol, les empreses comercialitzadores 
disposen d’un nou model de factura que ofereix més informació sobre el consum. 
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Principals novetats que incorpora: 
• El tipus de contracte (modalitat de contractació). 
• El tipus de comptador (intel·ligent o no). 
• Informació detallada del consum. 
• Informació per als consumidors sobre on adreçar-se en cas de dubtes, 

reclamacions, etc. 
• Els conceptes als quals es destina l’import de la factura. 

 
Els conceptes que apareixen en una factura de llum són: 
 

1. Identificació de l’empresa que emet la factura, la companyia 
Comercialitzadora 

 
En aquest espai es mostra: el logotip, la denominació social, el CIF i el domicili social 
de la companyia comercialitzadora. També s’informa que es una factura de llum. 
 

2. Dades de la factura 
 
En aquesta part es mostren les dades que identifica la factura i el que necessitaràs en el 
cas de fer alguna consulta: 
 

• Import total de la factura: no totes les companyies el posen. 
• Número de factura: número identificatiu fiscal de la factura. 
• Referència: és el codi de la factura. Està format pel número de contracte, seguit 

per una seqüència dels números de la factura que correspongui. 
• Data d’emissió de la factura: data a què s’hi ha emès la factura. Dia del mes i 

mes en format numèric i mes escrit en lletres sense abreviatures. 
• Període de consum: franja de temps utilitzat per facturar. 
• Si el pagament és domiciliat, es mostra la data en la qual es realitzarà el pagament 

de l’import de la factura. 
• Si el pagament no està domiciliat, es mostra la data límit en la qual l’usuari podrà 

realitzar el pagament de la factura. 
 

3. Nom i direcció del receptor de la factura 
 
Es mostren les dades personals (nom i direcció) del titular del contracte, qui rep la factura. 
 

4. Resum de la factura 
 
En aquesta secció apareix el resum dels conceptes facturats i l’import total de la 
factura. El detall del càlcul de cada un dels conceptes es troben en el revers de la 
primera pàgina de la factura, a la secció Detall de la factura. 
 

• Potència contractada: import total a pagar per la potència contractada. La 
potència a contractar dependrà de les característiques de la instal·lació elèctrica 
i de l’ús dels aparells elèctrics de la llar o local. El preu de la potència és fix, tal 
com hem vist abans. 

• Energia consumida: import total per l’energia consumida, és a dir, por el consum 
de l’electricitat. 

• Impost de l’electricitat: és l’impost sobre l’electricitat que estableix el Ministeri 
d’Indústria. 

• Lloguer d’equips de mesura i control: reflecteix el cost del lloguer per els equips 
de mesura i control. 
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• Impost aplicat: se li aplica el IVA o IGIC (Impost General Indirecte de Canàries) 
segons procedeixi, ara del 21%. 

• Total import factura: és l’import total a pagar incloent impostos. 
 
Altres conceptes: 
 
A part, depenent de la factura o del tipus de tarifa contractada poden aparèixer altres 
conceptes: 
 

• Si el contracte és amb Bo Social: s’inclou el concepte “Descompte per bo social” 
– És l’import que es descompte en aplicació del Bo Social. 

• Si el contracte és sense dret a PVPC: s’inclou el concepte “Recàrrec” – És 
l’import que es carrega en aplicació del % de recàrrec que té aquesta tarifa. 

 
5. Informació del consum elèctric 

 
En aquesta secció es trobarà tota la informació detallada del consum elèctric: 
 

• Lectura actual i anterior del comptador (real o estimada): si el contracte és 
amb Discriminació Horària (DH) es mostrarà una columna amb el consum per 
cada un dels períodes. 

• Consum en el període en kWh: es el consum realitzat durant el període facturat 
i es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior. 

• Gràfic amb l’evolució del consum: gràfic dels últims 14 mesos, incloent-hi 
informació sobre les lectures reals i estimades, en el cas que algun en més 
s’utilitzés la lectura estimada. 

• I per últim, l’import en euros del consum mig diari del període facturat, el 
consum mig diari dels últims 14 mesos i el consum acumulat en l’últim any 
en kWh. 

 
*En les factures de consumidors de PVPC, amb o sense bo social, tant les dates de 
lectura com el consum de cada període apareixerà en color vermell o en el color que la 
comercialitzadora decideixi però sempre ressaltant de forma clara. 
 

6. Dades del contracte 
 
En aquesta secció es recolliran les principals dades del titular del contracte i altres dades 
d’interès del contracte: 
 

• Les dades principals del titular del contracte: Nom i NIF. 
• Direcció del punt de subministrament: direcció postal del contracte de la 

factura. 
• Tipus de contracte. Nom de la tarifa del contracte de la factura. 
• Tipus de comptador. El tipus de comptador instal·lat i com s’està facturant. 
• Peatge d’accés. És la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la 

companyia distribuïdora per l’ús de la xarxa de distribució. És una tarifa que la 
fixa el Govern tal com s’ha vist abans. 

• Número de comptador. És el número identificador del comptador que la 
companyia distribuïdora utilitza per a la mesura de l’energia consumida. 
Potència contractada. És la potència contractada per l’usuari i apareixerà en 
color vermell o en el color que la comercialitzadora decideixi però sempre 
ressaltant de forma clara. 

• Referència del contracte de subministrament. Número de contracte amb la 
companyia comercialitzadora. 
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• Referència de contracte d’accés. Número de contracte amb la companyia 
distribuïdora. 

• Fi del contracte de subministrament: data de finalització del contracte. És una 
dada merament de recordatori e informativa. El contracte es renova anualment 
de manera automàtica si no és que s’avisi del contrari. 

• Codi unificat del punt de subministrament (CUPS): és un codi únic que 
identifica el punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència “ES” 
seguits de 20 caràcters, números o lletres. És el número, que en cas de consulta 
del contracte o factura, es facilitarà. 

 
7. Dades de contacte 

 
Són els canals des d’on es pot posar en contacte l’usuari amb la companyia 
comercialitzadora: pàgina web, els diferents telèfons gratuïts d’atenció al client, adreça 
de correu electrònic, direcció postal. 
 

8. Dades de pagament 
 

• Si el pagament és domiciliat: s’informa del número de compte on es realitzarà el 
càrrec de l’import de la factura i la data en què es farà. 

• Si el pagament no és domiciliat: apareixerà el codi de barres per efectuar el 
pagament. 

 
9. Destí de l’import de la factura 

 
En aquesta secció apareix un desglossament en un gràfic d’on està destinat l’import total 
de la factura: 
 

• Cost de producció de l’electricitat: és la suma dels costos per produir 
l’electricitat que arriba a les llars. 

• Costos regulats: 
o Incentius a les energies renovables, cogeneració i residus: és l’import 

destinat a les instal·lacions que desenvolupen l’activitat de producció de 
l’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables o cogeneració. 

o Cost de xarxa de transport i distribució: és el cost derivat de la 
construcció i manteniment de les instal·lacions que transporten i 
distribueixen l’electricitat. 

o Altres costos regulats: és l’import destinat a altres costos com per 
exemple, el dèficit de tarifa. 

• Impostos aplicats: són els tributs que és pagant al Govern per el IVA/IGIC de la factura 
i per l’impost de l’electricitat. 
 

10. Detalls de la factura 
 
Aquí es detallen i expliquen tots els conceptes i imports facturats: 
 

• Facturació per potència contractada: és el que es paga per la potència 
contractada. Es calcula multiplicant el kW contractats pel preu del kW de la tarifa 
contractada i pel número de dies del període facturat. En aquest import es detalla 
el que es facturarà per el peatge d’accés. 

• Facturació per l’energia consumida: és l’import total que es paga per l’energia 
consumida. S’obté multiplicant els kW consumits durant el període de facturació 
pel preu del kWh de la tarifa contractada. En aquest import s’inclouen i es detalla 
el que es factura pel peatge d’accés. 
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La suma dels primers conceptes detallats donen el 1º sub-total. A continuació es detallen 
altres conceptes: 
 

• Impostos de l’electricitat: és un tribut sobre l’electricitat que estableix el Govern. 
• Lloguer d’electricitat. És la quantitat que es paga pel lloguer del comptador. Si 

és de la propietat de l’usuari, no es cobrarà res. 
 
La suma dels darrers conceptes donen el sub-total d’altres conceptes. 
 
La suma dels sos sub-totals resulten l’import total. 
 
Per últim, s’aplica: 
 

• IVA o IGIC: és el tribut sobre el consum que estableix el Govern. 
 
El TOTAL IMPORT FACTURA, és l’import total a pagar. 
 

11. Informació pel consumidor 
 
S’informa del producte que hi ha contractat i de les altres opcions de contractació. També 
s’informa de com realitzar les lectures en casa de disposar d’un comptador digital 
connectat al sistema de telegestió. 
 

12. Informació sobre l’electricitat, origen i impacte mediambiental 
 
En aquesta secció, s’informa de forma oficial de l’origen de l’energia consumida durant 
l’any anterior i l’impacte en el medi ambient, així com la font d’informació. 
 

13. Informació d’interès 
 
Al final de la factura, algunes comercialitzadores faciliten consells d’estalvi o informació 
que creguin que resulta interessant. 
 
A l’Annex A, es pot veure la factura exemple amb els punts descrits. La factura és amb 
un contracte de tarifa PVPC sense discriminació horària de l’empresa Endesa Energia 
XXI extreta de la seva pàgina web. 
 
A l’Annex B, tenim un factura exemple amb un contracte amb tarifa PVPC aplicant el bo 
social. La factura està facilitada per la companyia Endesa. 
 
A l’Annex C, tenim una factura exemple amb un contracte amb tarifa PVPC amb 
discriminació horària. La factura està facilitada per la companyia Endesa. 
 
A l’Annex D, es mostra una factura exemple amb un contracte amb una comercialitzadora 
del mercat lliure extreta de la pàgina web d’Endesa. 
 
A l’Annex E, podem veure una factura exemple amb un contracte amb tarifa fixe anual 
extreta del BOE-A-2014-5655. 
 
2.2.3.3 COMERCIALITZADORES 

Les empreses que poden vendre l’energia elèctrica als consumidors són les empreses 
comercialitzadores. I les propietàries de les xarxes elèctriques són les distribuïdores. Això 
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és un punt que s’ha vist anteriorment. 
 
Segons un estudi realitzat per la CNMC “Informe de Supervisión de las ofertes del 
mercado minorista de gas y electricidad para consumidores domésticos y PYMES, junio 
2016”, a finals del primer semestre del 2016 hi havia 61 empreses comercialitzadores en 
el mercat. En el 2014 eren 45. D’aquestes 61 comercialitzadores, 9 també ofereixen gas 
i 6 ofereixen gas i electricitat al mateix temps. Les principals comercialitzadores del 
territori espanyol són: 
 

 Endesa Energia S.A.U. 
 Viesgo Energía, S.L. 
 Gas Natural Servicios, S.D.G. 
 Iberdrola Clientes, S.A.U. 
 Grupo EDP (EDP Comercializadora, S.A.U. i EDP Energía, S.A.U.) 

 
Respecte a la quantitat d’ofertes disponibles, segons la CNMC, l’any 2014 hi havia 275 
ofertes elèctriques. Al juny del 2016 les ofertes van augmentar fins a les 425. Les ofertes 
de gas s’han mantingut igual amb 75. I quant a ofertes dual, hi ha hagut una reducció de 
63 a 36 ofertes de gas i llum en el mateix contracte. En el següent gràfic, extret del informe 
realitzat per la CNMC, podem observar l’evolució d’ofertes des de l’any 2011: 
 

 
Figura 2.17. Evolució ofertes electricitat, gas i dual des de l’any 2011. Font: Comparador d’ofertes 

d’electricitat i gas de la CNMC 
 
Les comercialitzadores de referència són poques i per poder entrar dintre del llistat han 
de complir uns requisits establerts pel Ministeri d’indústria: 
 

• Disposar d’un volum de més de 50.000 clients. 
• Proveir com a mínim a un 10% de tots els subministraments existents de l’estat 

espanyol. 
• Disposar d’un capital social mínim. Actualment de 500.000 euros. 
• Portar un temps dins del mercat i sense incidències. 

 
A octubre del 2016 les comercialitzadores de referència eren: 
 
 Endesa Energía XXI, S.L.U. 
 Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 
 Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 
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 EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 
 Viesgo Comercializadora de referencia, S.L. 
 CHC Comercializador de Referencia, S.L.U. 
 Teramelcor, S.L. (Només Melilla) 
 Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercializadora de Referencia, S.A. 

(Només Ceuta) 
 
És important observar el nom en la factura a l’hora de saber si un consumidor ha establert 
un contracte amb una comercialitzadora de referència. Les empreses de referència 
també treballen en el mercat lliure però el nom és diferent. A continuació podem veure 
alguns exemples: 
 

MERCAT REGULAT MERCAT LLIURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 2.18. Diferència noms principals comercialitzadores 
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2.2.3.4 AJUDES 

2.2.3.4.1 BO SOCIAL 

El denominat bo social és un descompte fixat pel Govern Espanyol que s’aplica a la 
factura de la llum amb l’objectiu de protegir als ciutadans amb escassos recursos 
econòmics. 
 
Aquest descompte es va iniciar l’1 de juliol de 2009 i, en l’actualitat, els consumidors 
denominats vulnerables són els que tenen dret a acollir-se al bo social. La definició de 
vulnerables es va definir en l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector 
Elèctric. 
 
Amb el bo social s’aconsegueix un descompte a la tarifa regulada del PVPC del 25%, 
està limitada a clients amb menys de 10 kW de potència contractada i és compatible amb 
la discriminació horària. 
 
Segons la Llei 24/2013, de 26 de desembre, tenen dret al bo social els subministraments 
on les persones físiques visquin de forma habitual i compleixin algun dels següents 
requisits: 
 

a) La potència contractada és inferior a 3 kW de la llar habitual. 
b) Pensionistes 

• El titular amb 60 o més anys. 
• Pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat 

permanent o viudetat, i que rebin les quanties mínimes vigents en cada 
moment per les esmentades classes de pensió respecte als titulars amb 
cònjuge a càrrec o als titulars sense cònjuge que viuen en una unitat 
econòmica unipersonal. 

• Pensionista de l’extingit SOVI (Segur Obligatori de Vellesa e Invalidesa). 
• Reben pensions no contributives de jubilació e invalidesa. 

c) Famílies nombroses 
• El titular ha de formar part d’una família nombrosa conforme a la Llei 

40/2003 de Protecció a les Famílies on s’inclouen les famílies 
monoparentals, famílies amb dos fills si un d’ells és discapacitat, etc. 

 
d) Famílies amb tots els integrants a l’atur 

• El titular formarà part d’una unitat familiar on tots els seus membres es 
trobin en situació d’atur. Es considera en situació d’atur aquells sol·licitants 
i membres de la unitat familiar que, sense tenir condició de pensionista, no 
realitzin cap activitat laboral per compte propi o aliè. 

 
El bo social únicament estarà disponible amb les comercialitzadores que ofereixen la 
tarifa regulada PVPC. Les 8 companyies esmentades i les seves dades les veiem en el 
següent quadre: 
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Taula 2.14. Dades comercialitzadores bo social. Font: CNMC 
 
En el cas dels consumidors amb contracte de subministrament amb una potència 
contractada inferior als 3 kW, se li aplicarà i s’inclourà dins del bo social sense enviar 
cap sol·licitud. La resta de casos caldrà que sol·licitin i acreditin l’aplicació del bo social 
per part de la seva comercialitzadora de referència. 
 
La documentació necessària a presentar per part del consumidor serà: 
 

a) Pensionistes: 
i. Sol·licitud del bo social firmada pel titular del contracte. 
ii. Declaració responsable firmada pel titular del contracte. 
iii. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del número 

d’identificació de l’estranger (NIE) del titular del subministrament. 
iv. Fotocòpia de l’última factura. 
v. Certificat en vigor d’Empadronament del titular del contracte que acrediti 

que el contracte està destinat al subministrament d’electricitat de la seva 
llar habitual. 

vi. Certificat acreditat de la condició de pensionista emès per l’Organisme 
competent, especificat per l’aplicació del bo social. 

 
b) Famílies nombroses 

i. Sol·licitud del bo social firmada pel titular del contracte 
ii. Declaració responsable firmada pel titular del contracte 
iii. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del número 

d’identificació de l’estranger (NIE) del titular del subministrament 
iv. Fotocòpia de l’última factura 
v. Certificat en vigor d’Empadronament del titular del contracte que acrediti 

Comercialitzadores 
de referència 

Telèfon 
d’atenció 
pel BO 

SOCIAL 

Direcció pàgina                  
web 

Direcció 
postal per 
sol·licitud 

BO SOCIAL 

Fax per 
sol·licitud 

BO SOCIAL 

Correu electrònic per 
sol·licitud BO SOCIAL 

Endesa Energia 
XXI, S.L.U. 

800 760 333 www.endesaonline.com 
Aptat. 

Correos 
1.167, 41080 

S ill  

935 077 646  
bonosocial@endesa.es 

Iberdrola 
Comercialización 

de Último Recurso 
900 200 708 www.iberdrola.es 

Aptat. 
Correos 
61.017, 
28080 

 

944 664 903  
bonosocial@iberdrola.es 

Gas Natural 
S.U.R., SDG, 

S.A. 
900 100 283 www.gasnaturalfenosa.es 

Aptat. 
Correos 
61.084, 
28080 
M d id 

934 630 906 bonosocial@gasnatural.com 

EDP 
Comercializadora 

de Último Recurso, 
S.A. 

900 902 947 www.edpenergi.es 

Aptat. 
Correos 191, 

33080 
Oviedo 

984 115 538 bonosocial@edpenergia.es 

Viesgo 
Comercializadora 
de Referencia, 

S.L. 

900 101 005 www.viesgoclientes.com 

Aptat. 
Correos 460, 

39080 
Santander 

910 911 464 bono-social@viesgo.com 

CHC 
Comercializador de 
Referencia, S.L.U. 

900 814 023 www.chcenergia.es/cor.php 

Aptat. 
Correos: 

F.D. Nº 90 
// 

3300010 – 
33080 Oviedo 

984 115 538 bonosocial@chcenergia.es 

Teramelcor, S.L. 
(Melilla) 

800 007 943 www.teramelcor.es 
Aptat.Correo
s 3, 52006 

Melilla 
951 481 180 bonosocial@teramelcor.es 

Empresa de 
Alumbrado 

Eléctrico de Ceuta 
Comercialización 
de Referencia, 
S.A. (Ceuta) 

900 103 306 www.electriadeceuta.com 

Aptat. 
Correos 13, 

51001 
Ceuta 

956 519 534 bonosocial@electricadeceuta.com 

http://www.endesaonline.com/
mailto:bonosocial@endesa.es
http://www.iberdrola.es/
mailto:bonosocial@iberdrola.es
http://www.gasnaturalfenosa.es/
mailto:bonosocial@gasnatural.com
http://www.edpenergi.es/
mailto:bonosocial@edpenergia.es
http://www.viesgoclientes.com/
mailto:bono-social@viesgo.com
http://www.chcenergia.es/cor.php
mailto:bonosocial@chcenergia.es
http://www.teramelcor.es/
mailto:bonosocial@teramelcor.es
http://www.electriadeceuta.com/
mailto:bonosocial@electricadeceuta.com
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que el contracte està destinat al subministrament d’electricitat de la seva 
llar habitual 

vi. Fotocopia del carnet de família nombrosa en vigor expedit per 
l’Organisme competent de la comunitat autònoma 

 
c) Famílies amb tots els membres a l’atur 

i. Sol·licitud del bo social firmada pel titular del contracte 
ii. Declaració responsable firmada per el titular del contracte, fent figurar en 

ella els components de la unitat familiar, autoritzant la comprovació de 
les dades relatives a la seva condició d’atur, en els corresponents 
registres públics i, en el seu cas, de les Mutualitats de Previsió Social 
alternatives 

iii. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del número 
d’identificació de l’estranger (NIE) del titular del subministrament 

iv. Fotocòpia de l’última factura 
v. Certificat en vigor expedit per l’Ajuntament amb la llista dels empadronats 

en el domicili del punt de subministrament 
vi. Fotocòpia del llibret de família (en cas d’unitats familiars de dos o més 

membres) 
 
Els consumidors estaran obligats a comunicar a la seva comercialitzadora de referència 
qualsevol canvi que suposi la pèrdua dels beneficis del bo social en el termini d’un més 
des del moment que es produeixi la pèrdua. L’incompliment dels requisits del bo social 
donarà lloc a una re-facturació del subministrament des de la data de l’incompliment i se 
li aplicarà un recàrrec del 10% que tindrà lloc en la factura posterior a la detecció de 
l’incompliment. 
 
Al territori espanyol hi ha aproximadament uns 2,4 milions de clients acollits al bo social, 
i suposen uns 200 milions d’euros anuals que paguen les companyies. En la següent 
taula podem veure com estan repartits els consumidors acollits al bo social: 
 

TIPUS 
Número Energia 

consumida (MWh) 
Grandària mitjana 
(kWh/client i any) 

Agost 2016 
Setembre 2015 
- Agost 2016 

Setembre 2015 - 
Agost 2016 

Consumidors amb potència 
contractada a la seva 1ª llar a 3 kW 1.786.023 2.415.787 1.337 

Pensionistes 324.410 749.737 2.343 

Famílies nombroses 220.397 816.364 3.850 

En atur 70.761 183.347 2.515 

Tarifa social anterior al 1 de Juliol 
de 2009 23.787 35.952 1.494 

TOTAL 2.425.378 4.201.187 1.724 
Taula 2.15. Consumidors acollits al bo social Agost del 2016. Font: CNMC 
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Figura 2.19. Consumidors acollits al bo social. Font: CNMC 

 
Les companyies elèctriques sempre han reclamat que aquesta subvenció l’ha d’assumir 
l’Administració i van portar el cas als Tribunals. 
 
Al passat octubre, el Tribunal Suprem va anul·lar el bo social justificant que anava en 
contra de les normes de la Unió Europea, ja que va a càrrec d’algunes companyies 
elèctriques i no pas de totes. A més va sentenciar que s’indemnitzés a les companyies 
demandants: Endesa i EON Espanya. Segons aquesta sentència, l’Estat haurà 
d’indemnitzar a les companyies elèctriques en més de 500 milions d’euros. 
 
Aquest no és el primer cop que el Tribunal anul·la el bo social. El primer bo social va 
néixer l’any 2009, però el Tribunal Suprem va anul·lar en el 2012 el marc legal que el 
regulava. El Govern en aquell cas va carregar en 2013 el cost de forma provisional als 
consumidors finals. A l’any següent, el 1 d’abril de 2014, el Govern va tornar a treure un 
altra llei que modificava l’anterior. Però ara han tornat a anul·lar-lo. 
 
El passat 3 de maig el Govern Espanyol a través del Ministeri d’Energia va entregar a la 
CNMC, l’esborrany del qual serà el nou Reial Decret que desenvolupa la normativa del 
bo social. 
 
No entrarem en explicar tot el que explica el que serà el nou Reial Decret perquè encara 
és un esborrany i no hi ha res oficial, però alguns aspectes sí. Aquest esborrany planteja 
tres definicions diferents de vulnerabilitat: consumidor vulnerable, consumidor 
vulnerable sever i consumidor vulnerable sever en risc d’exclusió social. 
 
Cadascuna de les categories obtindrà un descompte que oscil·larà entre el 25 i el 40%. 
En l’actualitat és del 25%. Però el problema és que inclourà criteris de renda, cosa que 
fins ara no era necessari. I aquestes rendes són molt baixes, el que deixarà a moltes 
famílies fora de la seva protecció. 
 
A part, una de les parts bones de la llei 24/2015 de Catalunya era el fet que no es podia 

Famílies 

9.09% 

En atur 
2.92% 

Tarifa social 
anterior al 1 de
Juliol de 2009 

0.98% 

 
13.38% 

Consumidors amb 
potència

contractada a la
seva 1ª llar menor 

a 3 kW 
73.63% 
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tallar el subministrament. Existia una protecció. En el nou Reial Decret, únicament 
estaran protegits contra talls de subministraments els casos vulnerables severs en risc 
d’exclusió social. A més, també inclou el límit de consum anual de la unitat familiar.  
 
Són masses aspectes a tenir en compte, i masses problemes tan per les famílies com 
per les administracions que hauran d’implicar-se molt més. 
 
En definitiva, el nou Reial Decret no té l’objectiu de salvaguardar els drets dels 
consumidors, únicament busca un bé econòmic. Protegeix molt més a les companyies 
energètiques abans que als ciutadans. I a més, les administracions públiques hauran de 
responsabilitzar-se econòmicament, fet que  diu que és molt més important l’economia 
privada que la pública. 
 
2.2.3.5 CONSELLS PER ESTALVIAR 

A l’hora de buscar culpables davant de les altes factures de llum, el primer que pensa 
qualsevol ciutadà del territori espanyol, és culpar a les companyies elèctriques pels alts 
preus que des de fa un temps es paga. Independentment de buscar culpables correctes 
o erronis, hi ha certes batalles que els consumidors si poden guanyar. Existeixen 
múltiples maneres de reduir el cost de la factura de la llum, tant en l’estalvi en el consum 
com en el terme fix de la factura de la llum. 
 
2.2.3.5.1 CANVI DE COMERCIALITZADORA 

Tots els consumidors tenen dret a contractar lliurement el seu subministrament d’energia 
elèctrica amb la comercialitzadora que estimin més apropiada i que s’adapti a el seus 
costums i necessitats. 
 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha creat un comparador d’ofertes 
de subministrament tant de gas com d’electricitat, disponible a la pàgina web:  
comparadorofertasenergia.cnmc.es. 
 

Aquells consumidors que tenen dret a contractar una de les modalitats regulades podran 
acudir tant a les comercialitzadores de referència, com a les comercialitzadores que 
operen en el mercat lliure. La resta de consumidors, els que no tenen dret a les modalitats 
regulades, hauran de buscar obligatòriament en algunes de comercialitzadores que 
operen en el mercat lliure. 
 
En ambos casos, el canvi de subministrador és gratuït. Només caldrà contactar amb la 
nova comercialitzadora i aquesta s’encarregarà d’informar de tots els tràmits. 
 
2.2.3.5.2 CANVI DE POTÈNCIA CONTRACTADA 

En molts casos, una de les solucions és adaptar de forma correcta la potència 
contractada en la llar amb la quantitat d’aparells. És a dir, quan més aparells més 
potència a contractar. En moltes ocasions les llars tenen contractada una potència molt 
superior o inferior a la que realment necessiten. 
 
Calcular la potència que necessita un habitatge és una feina “fàcil”. Consisteix a sumar 
les potències corresponents de cada aparell que es trobi connectat al subministrament 
elèctric. És important entendre i interpretar quins aparells estaran connectats alhora, ja 
que aquesta serà la potència que es busca. El consum dels principals aparells els hem 
vist un apartat anterior. 
 
El més recomanable és contractar una potència que es trobi per sobre de la calculada. 
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Això si, mai molt per sobre de la necessària perquè la llar estaria pagant més del compte. 
 
Un altra manera de saber la potència a contractar és parlar amb un auditor energètic, com 
és el cas. 
 
El tràmit de canvi de potència pot trigar entre 15 i 20 dies hàbils. En aquest cas, el 
subministrament no quedarà interromput i la distribuïdora serà l’encarregada d’enviar un 
tècnic per modificar el ICP. Al tècnic no se li abonarà res, ja que el cost del canvi 
s’efectuarà en la següent factura. 
 
Reduir la potència contractada 
 
El cost de reduir la potència es de 9,04 € + IVA per drets de enganxi pagats al tècnic que 
modifica la potència elèctrica. 
 
Pujar la potència contractada 
 
El canvi de potència, reduir o augmentar, té un cost de 9,04 € + IVA. En el cas de 
l’augment, el cost a part de l’anterior serà pels següents conceptes: 
 

• Drets d’extensió: 17,37 €/kW + IVA 
• Drets d’accés: 19,70 €/kW + IVA 

 
En total, el cost per augmentar és de 44,86 € per cada kW més 10,94 €. 
 
En el tràmit de pujar la potència, segurament la distribuïdora sol·liciti el butlletí de 
reconeixement d’instal·lació de baixa tensió o butlletí elèctric (en l’apartat del ICP s’ha 
identificat). Aquest té una durada de 20 anys i inclou els següents aspectes: 
 

• Potència màxima que admetrà la instal·lació d’electricitat 
• Incorpora un esquema on estan les característiques principals de la instal·lació 
• Recull el nom del tècnic instal·lador 

 
A continuació es facilita una aula amb l’estalvi de cada factura en períodes de 60 dies. El 
preu és aproximat al regulat pel Govern Espanyol. 
 

Potència en 
kW 3,45 kW 4,6 kW 5,75 kW 6,9 kW 8,05 kW 

3,45 kW - - - - - 

4,6 kW 7,95 € - - - - 

5,75 kW 15,90 € 7,95 € - - - 

6,9 kW 23,85 € 15,90 € 7,95 € - - 

8,05 kW 31,80 € 23,85 € 15,90 € 7,95 € - 

9,2 kW 39,74 € 31,80 € 23,85 € 15,90 € 7,95 € 
Taula 2.16. Estalvi reduir potència contractada 

 
A la taula, es pot observar que tenint una potència de 6,9 kW, si la rebaixem a 4,6 kW, 
l’estalvi seria de 15,90 € en cada factura. Quasi uns 95 € a l’any. 
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2.2.3.5.3 IL·LUMINACIÓ 

Consells per estalviar en il·luminació a la llar: 
 

• Aprofitar la llum natural. 
• Pintar de colors clars els sostres i parets, així s’aprofitarà més la llum natural 

reduint el consum de la llum artificial. 
• Apagar les llums quan no s’utilitzin. 
• Utilitzar bombetes de baix consum o LED. En un apartat anterior hem vist els 

beneficis. 
• Mantenir netes les bombetes i les pantalles per augmentar la lluminositat. 
• Reduir al mínim la il·luminació ornamental en exteriors: jardins, terrasses, etc.. 
• Intentar utilitzar detectors de presència perquè la llum s’encengui i s’apagui 

automàticament, a vestíbuls, garatges, zones comuns, etc. 
 
2.2.3.5.4 CLIMATITZACIÓ 

Consells per optimitzar el consum energètic destinat a la climatització a la llar, tant a 
l’estiu com a l’hivern: 
 

• Part de l’energia es perd en forma de calor per les finestres, els vidres i les parets. 
Un aïllament tèrmic adequat permetrà reduir les fuites de calor a l’hivern i la 
demanda de calor a l’estiu. Pot reduir els costos de climatització fins a un 50%. 

• Una orientació òptima de l’edifici, respectant l’orientació sud per a la façana 
principal i evitant els finestrals i parets mitgeres mal aïllades cap a l’oest, 
contribueix a reduir les despeses energètiques. 

• Deixar entrar la màxima radiació solar a l’hivern permet estalviar calefacció; en 
canvi, a l’estiu si s’impedeix el pas del sol, es podrà estalviar molta refrigeració. 

• Els tendals, les persianes i les cortines permeten conservar la calor durant les nits 
d’hivern i eviten l’entrada de calor a l’estiu. 

• Utilitzar doble vidre, rivets en el tancament i trencaments de pont tèrmit en les 
portes de finestres permet estalviar en el consum energètic de calefacció i 
refrigeració i redueix a més la contaminació acústica (soroll). 

• A l’hora de ventilar les habitacions és suficient amb obrir una finestra durant 10 
minuts. 

• Quan ho fem, cal tancar la calefacció o l’aire condicionat. 
• És recomanable instal·lar termòstats o rellotges programables per poder regular 

la temperatura de les diferents zones de la llar. 
• A l’hora d’instal·lar un equip per produir fred i/o calor a la llar, és recomanable tenir 

en compte l’ús que se’n farà, les dimensions i les característiques de l’espai a 
escalfar o refredar. I sobretot adquirir aparells de classe energètica molt eficient. 

• És important tenir cura del bon manteniment i revisions dels equips de 
climatització. 

 
Calefacció 
 

• A l’hivern mantenir una temperatura de confort de 19-21 ºC és suficient. 
Augmentar la temperatura un grau suposaria un augment del consum d’energia 
del 8%. 

• A la nit es pot apagar la calefacció, ja que la calor acumulada durant tot el dia pot 
ser més que suficient. Si hem de deixar la llar durant unes poques hores, és 
convenient regular el termòstat de la calefacció a 15 ºC (o en la posició econòmica 
d’alguns aparells). Si per contrari, s’estarà fora moltes hores, és convenient 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 63 

apagar totalment la calefacció. 
• L’aire, en el circuit dels radiadors, dificulta la transmissió de calor. Per això és 

convenient purgar els radiadors una vegada l’any, quan s’inicia l’ús de la 
calefacció. 

• És convenient no tapar ni obstruir els radiadors amb mobles per obtenir la màxima 
radiació de calor. 

• Una ubicació òptima dels radiadors pot ser sota les finestres, ja que afavoreixen 
en la correcta difusió de l’aire calent per l’habitació. 

• És convenient baixar el termòstat o tancar la vàlvula dels radiadors d’aquelles 
habitacions buides o que gairebé no s’utilitzen. 

• Si tenim un sistema de calefacció elèctric convé emprar sistemes per acumulació 
amb tarifa nocturna. 

• Si en canvi, disposem d’un sistema de calefacció a gas, cal que la caldera estigui 
equipada amb encesa electrònica i elements de regulació, com ara un termòstat 
programable. 

• És possible tenir calefacció i aire condicionat amb un sol aparell, instal·lant una 
bomba de calor reversible. 

• Durant el dia es pot aprofitar l’escalfor del sol i a la nit es poden abaixar les 
persianes per evitar pèrdues de calor. 

 
Aire condicionat 
 

• A l’estiu, mantenir una temperatura de 24-26 ºC és suficient. I alhora, permet un 
ús racional de l’energia. 

• Els aparells de refrigeració s’han d’instal·lar en llocs on no incideixi el sol 
directament i que tinguin una bona circulació d’aire. 

• En engegar l’aire condicionat, no ajustar-lo a una temperatura més baixa del 
normal perquè no es refredarà abans i es malbaratarà energia. 

• En sortir de casa, és convenient apagar els aparells d’aire condicionat. 
• Utilitzar un ventilador de sostre en comptes d’un aparell d’aire condicionar pot 

estalviar fins un 98% d’energia. 
 
2.2.3.5.5 ELECTRODOMÈSTICS 

Consells per optimitzar el consum energètic en el moment d’utilitzar electrodomèstics. 
 

• Adquirir electrodomèstics eficients i adaptats a les necessitats. 
• Utilitzar programes econòmics sempre que sigui possible. 
• Fer un adequat manteniment i una neteja periòdica dels filtres. 
• No deixar mai res encès si s’ha d’interrompre la feina. 

 
Frigorífics i congeladors 
 

• És convenient ubicar els frigorífics en zones on la circulació d’aire per la part 
posterior sigui correcte. 

• Evitar tancar i obrir massa sovint, o roman oberta massa estona, ja que hi haurà 
pèrdues de fred que provocar l’increment del consum energètic. 

• És convenient mantenir la temperatura del frigorífic entre 4 i 5 ºC, i no reduir la del 
congelador per sota dels -18 ºC. Per cada grau més de fred, el consum augmenta 
un 6%. 

• Deixar refredar els aliments a temperatura ambient abans de ficar-los a la nevera. 
• Descongelar els aliments a la nevera. 
• No sobrecarregar el frigorífic, ja que pot dificultar la circulació d’aire fred. 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 64 

• Descongelar si es crea una capa de més de 3 mil·límetres de gel. 
• És convenient netejar la part posterior una vegada a l’any. 
• Comprovar que les gomes es trobin en bon estat. 

 
Rentadora 
 

• Regular la temperatura a 30 ºC o 40 ºC en lloc de 90 ºC. Amb això s’aconsegueix 
reduir el consum energètic. 

• Aprofitar al màxim la capacitat de la rentadora i procura treballar a càrrega 
completa. No obstant, hi ha rentadores que treballen a mitja càrrega, reduint el 
consum de forma significativa. 

• És convenient netejar el filtre de la rentadora regularment, funcionarà millor i 
s’estalviarà energia. 

 
Assecadora 
 

• Si es disposa d’espai, l’escalfor del sol és sempre el millor sistema d’assecament. 
• Abans d’utilitzar l’assecadora, cal centrifugar la roba rentada per tal d’extreure el 

màxim d’aigua possible. Així s’aconseguirà utilitzar un programa més curt i es 
redueix el consum energètic. 

• Aprofitar al màxim la capacitat de l’assecadora i procurar que treballi a càrrega 
completa. 

• No eixugar la roba de cotó i la roba pesada en les mateixes càrregues d’assecat 
que la roba lleugera. 

• És convenient netejar el filtre de l’assecadora i fer revisar l’orifici de ventilació per 
assegurar que no estigui obstruït. 

 
Rentavaixelles 
 

• Escollir la mida del rentavaixella en funció de les necessitats. 
• Aprofitar al màxim la capacitat del rentavaixella, ja que es consumeix la mateixa 

energia, ple o buit. Si es necessita utilitzar amb menys càrrega, fer servir els 
programes curts i econòmics, s’estalviarà fins a un 25% d’electricitat. 

• Retirar en sec les restes d’aliments de la vaixella. Si s’ha d’esbandir, utilitzar aigua 
freda. 

• Sempre que es pugui rentar a baixa temperatura o programes econòmics. 
• Un bon manteniment millora el comportament energètic: netejar periòdicament el 

filtre i revisar els nivells de sal i abrillantador. 
 
Forn 
 

• Evitar obrir el forn innecessàriament; cada vegada que es fa es perd com a mínim 
el 20% de l’energia acumulada en l’interior. 

• Aprofitar al màxim la capacitat del forn i cuinat simultàniament el nombre més 
grans d’aliments. 

• És convenient utilitzar el rellotge programador del forn. 
• Per a coccions superiors a una hora, no cal preescalfar el forn i apagar-lo abans 

del final de la cocció: amb la calor residual es podrà acabar de coure el menjar. 
Des del punt de vista energètic, la temperatura màxima aconsellable és de 180-
200 ºC, encara que el temps sigui major. 

• Procurar utilitzar el microones, ja que pot suposar un estalvi del 60%. 
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2.2.3.5.6 CUINA 

A l’hora de cuinar també existeixen formes de millorar el consum energètic: 
 

• Tapar les olles, paelles i cassoles mentre es cuina pot estalviar un 20% d’energia. 
• Cuinar amb l’olla de pressió pot suposar un estalvi del 50%. 
• Les plaques d’inducció consumeixen un 20% menys. 
• Utilitzar sempre recipients més grans que la flama o que la zona d’escalfor, ja que 

es pot perdre part de l’energia. 
• És convenient apagar la cuina vitroceràmica abans d’acabar la cocció aprofitant 

la calor residual. 
• Si es disposa d’un rellotge programador, utilitzar-lo per controlar els temps de 

cocció. 
• No mantenir el foc al màxim quan els aliments bullen, ja que és un ús innecessari 

de l’energia. 
• A les cuines de gas, el color groc de la llama és símptoma de mala combustió. 

 
2.2.3.5.7 STAND BY 

L’energia perduda per l’stand by de primeres no és gaire però sumant diferents pot arribar 
a ser important. Hi ha dos consells molt senzills: 
 

• No deixar els aparells amb stand by o amb el pilot encès. 
• No deixar endollats els carregadors. 
• Utilitzar regletes per desconnectar tot en un sol moment. Avui en dia existeixen 

regletes intel·ligents que detecten si un aparell es troba en stand by i 
desconnectar-lo 100%. 

 
2.2.4 AIGUA 

En el transcurs de la vida, el ser humà ha portat a terme l’ús de l’aigua de manera 
irracional, pensant que era una cosa inacabable i infinita, i que la contaminació no 
l’afectaria podent-se regenerar de manera autosuficient sense causar danys als éssers 
vius i al planeta. El fet és que l’aigua és vital i essencial per la vida. Nosaltres, els sers 
humans i les activitats econòmiques depenen totalment d’aquest recurs. 
  
De fet, aquest recurs natural és necessari en un ventall d’usos com ho són l’agricultura, 
la ramaderia i el consum domèstic, entre d’altres. 
 
2.2.4.1 DRET HUMÀ A L’AIGUA I AL SANEJAMENT 

El Parlament Europeu i el Consell van aprovar una norma, la Directiva marc de l’aigua 
(DMA), per la que s’estableix un marc comunitari d’actuacions en l’àmbit polític de 
l’aigua. Aquesta Directiva neix amb l’objectiu de garantir la protecció de les aigües i 
promoure un ús sostenible que garantís la disponibilitat d’aquest recurs a llarg termini. 
Amb la DMA 2000/60/CE del 23 d’octubre de 2000, en la Unió Europea l’aigua passa a 
ser considerada d’un simple recurs a contemplar-se com a factor clar per la conservació 
dels sistemes vius del planeta. 
 
L’objectiu de la DMA és establir un marc per la protecció de les aigües continentals, les 
aigües de transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies amb els següents 
objectius: 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 66 

 La prevenció del deteriori addicional i la protecció i millora dels ecosistemes 
aquàtics, així com dels ecosistemes terrestres dependents. 

 La promoció de l’ús sostenible de l’aigua. 
 La protecció i millora del medi aquàtic 
 La reducció de la contaminació de les aigües subterrànies. 
 La pal·liació dels efectes d’inundació i sèquies. 
 Garantir el subministrament suficient d’aigua superficial o subterrània en bon 

estat. 
 
En aquest sentit, la pròpia Directiva va establir que per l’any 2015 s’havia d’aconseguir 
un bon estat ecològic per a totes les aigües europees, fixant el principi “qui contamina 
paga” i planteja la recuperació adequada dels costos dels serveis relacionats en el cicle 
integral de l’aigua. En definitiva es pretén arribar a un bon estat de tots els ecosistemes 
aquàtics de tots els països de la Unió Europea. 
 
Des de les Nacions Unides es va crear l’Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni 7, 
el qual insta a “reduir a la meitat per al 2015, la proporció de persones sense accés 
sostenible a l’aigua potable i a serveis bàsics de sanejament”. 

El 28 de Juliol de 2010, a través de la Resolució 64/292, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va reconèixer el dret humà a l’aigua i al sanejament, destacant que una 
aigua potable neta i el sanejament són essencials per la realització de tots els drets 
humans. Aquesta Resolució animava als Estats i organitzacions internacionals a 
proporcionar recursos financers, a propiciar la capacitació i la transferència de 
tecnologia per ajudar als països a proporcionar un subministrament d’aigua potable i 
sanejament saludable, net, accessible i assequible per a tots. 
 
En el novembre del 2002 es va aprovar la Observació General nº15 del Comitè de 
Nacions Unides de Drets Econòmics, Socials i Culturals, dedicada al dret a l’aigua en el 
que s’establia “el dret humà a l’aigua és el dret de tots a disposar d’aigua suficient, 
salubre, acceptable, accessible i assequible per l’ús personal i domèstic”. 
 
Avui en dia l’aigua no és considerada com un recurs que únicament gestionem, sinó que 
és un bé a protegir i que el seu ús ha de ser de manera racional, aplicant mesures 
d’estalvi i utilitzant millor la quantitat disponible. 
 
L’ús de l’aigua en les diferents societats depèn de les seves necessitats, i de la 
disponibilitat d’aquesta. Com a norma general, les societats que tenen dificultats per 
accedir a l’aigua de forma regular, tendeixen a crear hàbits d’estalvi; hàbits que en les 
societats on l’aigua abunda desapareixen. Tanmateix, en els últims anys on la 
contaminació s’ha multiplicant exponencialment, els hàbits d’estalvi han començat a fer-
se visible inclòs en les societats amb un accés d’aigua més regular. 
 
2.2.4.2 QUÈ HEM DE SABER 

2.2.4.2.1 EL CICLE URBÀ DE L’AIGUA 

El cicle urbà de l’aigua és el camí que recorre l’aigua des de la seva captació a la 
naturalesa fins que és retornada, després d’utilitzar-ne pel propi benefici. 
 

884 milions de persones en el món manquen d’un accés segur a l’aigua potable. 
2.600 milions de persones manquen d’un accés a una sanejament bàsic, suposa 
un 40% de la població mundial. 
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La majoria de la població no és conscient del procés que rep l’aigua perquè sigui potable 
i surti per les aixetes dels habitatges. I encara menys què succeeix després, a on va 
l’aigua. Simplement l’ha consumim i ja està 
 
El cicle de l’aigua es divideix en tres fases: proveïment, sanejament i reutilització. 
 
El proveïment va des de la captació de l’aigua fins a arribar als habitatges. El sanejament 
s’encarrega de l’aigua ja utilitzada, que surt dels habitatges i es retorna a les lleres 
naturals respectant el medi ambient. I la reutilització, que no sempre es fa, aprofita 
l’aigua per altres usos diferents del consum humà com en l’agricultura, en els jardins o 
també per la indústria. 
 
Origen de l’aigua 
 
El cicle urbà de l’aigua és una alteració del cicle de l’aigua. El ésser humà ha creat 
diferents sistemes per beneficiar-se de l’aigua dolça i aquesta s’extrau de diferents fonts. 
Les fonts d’aigua són: 
 
 Aigua de pluja emmagatzemada. 
 Aigua provinent de deus naturals, on l’aigua subterrània aflora a la superfície. 
 Aigua subterrània, captada a través de pous o galeries. 
 Aigua superficial provinent de rius, rierols, embassaments i llacs naturals. 
 Aigua del mar (aquesta serà tractada amb dessalinització). 

 
Segons d’on provingui l’aigua, per transformar-la a aigua potable serà sotmesa a 
tractaments. 
 
Aproximadament entre un 10-20% de l’aigua extreta del medi natural és utilitzada pel 
consum domèstic. La resta s’utilitza per consums agrícoles e industrials.  
 
Proveïment 
 
Dins de les tres principals fases del cicle urbà de l’aigua, existeixen 9 sub-fases: 
 

1. Captació: l’aigua és captada de diferents fonts. La captació d’un deu ha de fer-
se amb molta precaució, protegint-lo de possibles contaminacions. La captació 
d’aigües subterrànies es fa a través de pous o galeries filtrants. 

2. Potabilització: el tractament de l’aigua i transformar-la en potable és la part més 
sensible del procés. El tipus de tractament varia depenent de la qualitat de l’aigua 
bruta. Aquest procés es realitza a les PTAP’s (Plantes de Tractament d’Aigua 
Potable) i generalment consta dels següents components: 

 
• Reixa per la retenció del material gruix. 
• Desarenador, per retenir el material en suspensió de grandària fina. 
• Floculadors, on es realitza el procés químic denominat floculació que tracta 

de l’addicció de substàncies denominades floculants i faciliten la decantació 
de substàncies en suspensió col·loïdal i materials molt fins en general que es 
troben a l’aigua. 

• Decantadors, o sedimentadors que separen una part important del material 
fi. 

• Filtres, que acaben de retirar el material en suspensió. 
• Dispositiu de desinfecció. 
• En alguns casos, en funció de la qualitat de l’aigua es poden considerar 

realitzar tractaments especials, com per exemple: 
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o Osmosis inversa. 
o Tractament d’intercanvi iònic. 
o Filtres amb carbó actiu. 

3. Emmagatzematge: l’aigua tractada és emmagatzemada en dos tipus de tancs: 
tancs en el sòl i tancs elevats. Cadascun estan dotats d’un dosificador per tractar-
la i retornar-la apta pel consum humà. 

 
En funció de la localització amb relació amb la xarxa de distribució, es distingeixen en 
tancs de capçalera o tancs de cua: 
 

• Els tancs de capçalera, se situen a la part davantera de la xarxa 
d’alimentació. Tota l’aigua distribuïda passa necessàriament per aquests 
tancs. 

• Els tancs de cua, se situen a l’extrem oposar a la xarxa. No tota l’aigua 
distribuïda per la xarxa passa pels tancs de cua. 

4. Distribució: les línies de distribució s’inicien, generalment, en els tancs d’aigua 
tractada. Consten de: 
• Estacions de bombeig. 
• Canonades principals, secundàries i terciàries. 
• Tancs d’emmagatzematge intermediaris. 
• Vàlvules que permeten operar la xarxa, i sectoritzar el subministrament en 

casos excepcionals. 
• Dispositius per macro i micro mesurament. S’utilitza un mesurador de volum. 
• Derivacions domiciliessis. 

 
Les xarxes de distribució d’aigua potable en pobles i ciutats són generalment xarxes que 
formen anells tancats. En canvi, les xarxes de distribució d’aigua a les comunitats rurals 
són ramificades. 

5. Consum 
 
Sanejament 
 

6. Clavegueram: les aigües urbanes utilitzades procedents d’habitatges, comerços 
o indústries, es recullen, de manera conjunta o separada de les aigües de pluja, 
a través de canonades fins a les PDAR’s (Plantes de Depuració d’Aigües 
Residuals). 

7. Depuració: l’aigua residual es depura a les PDAR’s, que són les infraestructures 
tecnològiques encarregades d’eliminar els diferents contaminants, emprant 
mitjans físics, químics o biològics. Després s’aboca als llocs naturals en 
condicions de salubritat i respecte al medi ambient. La contaminació es separa i 
es converteix en productes innocus o aprofitables com a fertilitzants o per la 
producció d’energia. 

 
Reutilització 
 

8. Reutilització: l’aigua residual després de passar per la depuració pot agafar dos 
camins: reutilitzar-la per diferents usos al consum humà com reg de jardins, 
producció agrícola, usos industrials, etc.... 

9. Retorn: o l’altre camí s transportar-la fins al medi natural. 
 
2.2.4.2.2 L’ESTAT DE L’AIGUA A ESPANYA 

A Espanya, la transposició de la Directiva 2000/60/CE es va realitzar mitjançant l’article 
129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre del 2000, de mesures fiscals, administratives 
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i de l’ordre social que inclou la modificació del text refós de la Llei d’Aigües, aprovada 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
 
La DMA establia diferents metes en procés d’implantació, i es pot considerar que els 
terminis originalment previstos s’han incomplert. Per aconseguir els objectius ambientals 
de la DMA, els Estats Membres de la Unió Europea van dotar-se de plans de gestió per 
arribar a una millora efectiva en la qualitat dels ecosistemes aquàtics. Els plans de 
demarcació hidrogràfica, a part d’aprovar-se amb anys de retard sobre els terminis 
previstos, han estat qüestionats pels diferents agents relacionats amb la gestió de 
l’aigua. Es cert que s’han aconseguit grans canvis en la modernització de la gestió de 
l’aigua, però les conques espanyoles es troben molts lluny dels objectius.  
 
Davant d’aquest fracàs, l’any 2012 el TSJ (Tribunal Superior de Justícia) de la Unió 
Europea, va condemnar a Espanya pel seu retard en el compliment de la DMA. El recurs 
presentat per la Comissió Europea establia que Espanya havia incomplert els articles 
13, 14 i 15 de la citada DMA. 
 
Ara mateix ens trobem en el segon cicle del Pla Hidrològic de Conca que té la seva fi 
l’any 2021. 
 
2.2.4.2.2.1 LES INFRAESTRUCTURES 

A conseqüència de la crisi econòmica i després de molts anys dedicant poques 
inversions, les infraestructures de l’aigua a Espanya es troben en un estat d’envelliment, 
amb el risc de perdre els nivells actuals de qualitat en els serveis de proveïment i 
sanejament. Ara mateix és urgent tan la renovació de les infraestructures com la 
renovació d’altres noves. 
 
Segons l’estudi “XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento 
en España” realitzat per l’Associació Espanyola de Proveïment d’Aigua i Sanejament 
(AEAS) l’any 2016, a l’Estat Espanyol conté amb més de 1.300 PTAP’s que subministren 
un total de 4.231 hm3 a les xarxes de distribució. A part, hi ha un total de 11.791 dipòsits 
de distribució que sumen un total de 31,79 hm3.  
 
Espanya continua incompliment la Directiva 271/91 de tractament de les aigües 
residuals urbanes, per culpa de la falta d’inversió sobretot en la part de sanejament, més 
concretament en la falta d’instal·lacions per la depuració d’aigües residuals en municipis 
petits o mitjans. 
 
Espanya té un total de 224.000 km. de xarxa. Respecte a l’anterior estudi realitzat, 
l’envelliment de les instal·lacions és evident, ja que el 29% té menys de 15 anys, el 30% 
entre 15-30 anys i el 41% restant compte amb més de 30 anys. Les dades diuen que el 
ser percentatge de renovació és del 0,9%. 
 
Respecte al conjunt de comptadors, hi ha 21 milions de comptadors d’aigua dels quals 
el 24% tenen menys de 5 anys, el 40% entre 5-10 anys i el 36% més de 10 anys. El seu 
percentatge de renovació es del 7%. 
 
Per altra banda, en el mateix estudi s’observa un progressiu envelliment de les xarxes 
de clavegueram, que en l’any 2014, sumaven 165.000 km de xarxa, 3,6 metres per 
persona. Segons les dades, el 26% tenen menys de 15 anys, el 34% entre 15-30 anys i 
el 40% més de 30 anys. 
 
Tal com s’ha comentat, les inversions són escasses. Els operadors destinen un 12,5% 
de la facturació en invertir en noves infraestructures o equipaments i un 9,4% a invertir 
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en renovacions. En total, els operadors destinen un 22% de la seva facturació en 
renovacions e inversions en noves infraestructures, el que suposa 1.376 milions d’euros.  
 
2.2.4.2.2.2 QUALITAT DE L’AIGUA 

La qualitat de l’aigua és un dels punts amb més interès, per no dir el més important, pels 
consumidors. Existeix molta desinformació i desconeixement de la qualitat de l’aigua 
que arriba a les aixetes de les famílies espanyoles. 
 
De forma general, l’aigua que ens arriba està sotmesa a controls exhaustius constants. 
A escala europea, les directives de l’aigua potable són molt exigents. 
 
En l’àmbit espanyol, i segons l’estudi esmentat en el punt anterior, el 67% de l’aigua 
captada pel proveïment correspon a aigües superficials, el 30% a aigües subterrànies i 
la resta, el 3%, a aigües dessalades. 
 
Les condicions sanitàries de les aigües de consum passen un exhaustiu control per part 
dels operadors, per consegüent, els consumidors poden confiar plenament en la qualitat 
de l’aigua. 
 
El 65% dels proveïments tenen implantat Plans Sanitaris de l’Aigua, el 15% es troben 
en curs i el 20% restant encara no han iniciat la tramitació. 
 
2.2.4.2.2.3 EL SECTOR REGULADOR DE L’AIGUA 

En totes les fases del cicle de l’aigua urbana (proveïment, sanejament i reutilització), 
l’aigua és dels espanyols. A Espanya, l’aigua és pública i el regulador, és a dir, el que 
exerceix el control sobre l’aigua, és sempre l’administració pública. La gestió de l’aigua, 
en algunes de les fases, pot ser vinculada per institucions o empreses públiques, 
privades o mixtes. 
 
2.2.4.3 CONSUM DE L’AIGUA 

Durant els últims anys el descens del consum d’aigua en països desenvolupats és 
evident. Hi ha molts factors que han influenciat en aquest fet i que poden explicar aquest 
descens: els efectes de la crisi econòmica, els canvis socials i demogràfics, tecnologies 
més eficients, una major consciència per part dels ciutadans, canvis en els processos 
sobre el consum i en alguns llocs, com a Espanya, més sèquia en certes èpoques.  
 
2.2.4.3.1 TIPOLOGIA 

És complicat fer un estudi general dels usos de l’aigua urbana sense tenir en compte les 
condicions de les infraestructures o de les històriques de cada ciutat. Se solen dividir 
entre usos domèstics, que tenen lloc en les llars privades, i els usos no domèstics, que 
engloben els àmbits industrials, comercial i públic. 
 
Segons l’estudi “XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento 
en España 2016”, ja mencionat anteriorment, el 73% de l’aigua urbana és d’ús domèstic, 
el 11% consum industrial i comercial i el 16% restant es dedica al públic. La tendència 
respecte a altres anys és de disminuir el consum industrial i comercial en favor del 
consum domèstic. 
 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 71 

2.2.4.3.1.1 ÚS DOMÈSTIC 

Els usos domèstics d’aigua, en general, tendeixen a créixer, depenen del nivell 
socioeconòmic. Dins del consum domèstic els podem dividir en dos usos: interiors 
(cuina, bany, neteja, electrodomèstics, etc.) i exteriors (jardins, piscines, etc.). 
 
El consum interior dels habitatges de tipologies urbanes, com blocs d’apartaments, 
presentaria una distribució que correspondria a la distribució del gràfic de sota. 
 

 
Figura 2.20. Distribució del consum d’aigua en habitatges concentrats. Font: Fundació Aquae 

 
A més d’aquests valors, s’han d’afegir els valors dels consums externs que dependran 
de la tipologia urbana i del tipus de jardins i exteriors que incloguin. 
 
Les variables amb més repercussió a tractar a l’hora de parlar del consum d’aigua 
urbana son: el tipus i grandària de l’habitatge, el nivell d’ingressos, l’edat, la consciència 
ambiental, el clima i els preus sobre el consum d’aigua. 
 
2.2.4.3.2 CONSUM D’AIGUA A ESPANYA 

Per a que ens fem una idea, l’Organització Mundial de la Salud (OMS), diu que “per 
garantir que es cobreixin les necessitats més bàsiques i sorgeixen poques inquietuds en 
matèria de salut seran necessaris entre 50 i 100 litres d’aigua per persona i dia”. Dit això, 
segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), durant l’any 2014 es van subministrar a les 
xarxes públiques de proveïment urbà 4.272 hm3 d’aigua. De tot aquest volum, les tres 
quartes parts (3.214 hm3), va ser volum d’aigua registrada, és a dir, mesurat en els 
comptadors dels usuaris. La resta (1.058 hm3) van ser volums d’aigua no registrada. 
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Figura 2.21. Volums d’aigua subministrada a la xarxa. Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) 
 
En el punt anterior s’ha esmentat en que es divideixen els usos de l’aigua i els 
percentatges associats segons l’estudi realitzat per la Associació Espanyola de 
Proveïment d’Aigua i Sanejament (AEAS). En aquest cas, l’INE marca uns valors de 
consum semblants als esmentats. El volum d’aigua registrada i els seus usos a les llars 
va ser de 2.238 hm3, el que va suposar un 69,6% del total. Els sectors econòmics van 
consumir 685 hm3, el 21,3%, i per últim, els consums de caràcter públic van arribar fins 
als 291 hm3, el 9,1%. 
 

 Any 2014 % sobre el total % variació respecte 
2013 

Llars 2.238 69,6 0,9 
Sectors econòmics 685 21,3 -1,4 
Públics 291 9,1 -2,3 

TOTAL 3.214 100 0,1 
Taula 2.17. Volums d’aigua registrada i els seus usos (Unitat: hm3). Font: INE 

 
El consum d’aigua en les llars va augmentar un 0,9% respecte a l’any 2013. Al contrari, 
la utilització d’aigua en els sectors econòmics es van reduir en un 1,4% i els usos públics 
van disminuir un 2,3%. 
 
2.2.4.3.2.1 AIGUA NO REGISTRADA 

L’aigua no registrada inclou dos components: pèrdues aparents (consums no facturats, 
errors dels aparells de mesura i consums no autoritzats) i pèrdues reals (fugues, 
trencaments i averies en els dipòsits, en la xarxa de transport i distribució, fins al 
comptador). Segons l’estudi de la AEAS el volum d’aigua no registrada ha disminuït del 
25% al 23%, després d’un últim any on va pujar. En el següent gràfic podem concloure 
que les àrees metropolitanes tenen menys pèrdues que els municipis més menuts: 
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Figura 2.22. Aigua no registrada per capacitat de municipi. Font: AEAS 
 
En el següent gràfic s’observa com l’evolució de l’aigua no registrada ha estat positiva i 
continua fins a l’any 2010. Al cap de dos anys la tendència va canviar, sobretot provocat 
per la falta d’inversió en la renovació de les infraestructures. L’any 2014 ha tornar a 
baixar però no vol dir que l’estat de les instal·lacions sigui més òptimes, que els resultats 
no amaguin la realitat. 
 

Figura 2.23. Evolució aigua no registrada (%). Font: AEAS 
 
2.2.4.3.2.2 CONSUM EN LES LLARS ESPANYOLES 

En el 2014 el consum mig d’aigua en les llars o el que és el mateix, el consum domèstic, 
va ser de 132 litres per habitant i dia, el que significa un augment d’1,5% respecte l’any 
anterior que va ser de 130 litres. 
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Figura 2.24. Evolució del consum mig d’aigua en les llars espanyoles (litres/habitant/dia). Font: INE 
 
El consum a Espanya es troba entre els més baixos de Europa. Si realitzéssim una 
comparativa entre diferents ciutats europees, observaríem com és cert. (Dades de l’any 
2014). 
 
Consum mig ciutats espanyoles: 

• Madrid: 131 litres/habitant/dia 
• Bilbao: 109 litres/habitant/dia 
• Barcelona: 110 litres/habitant/dia 
• Valencia: 113 litres/habitant/dia 

 
Consum mig ciutats europees: 

• Oslo: 197 litres/habitant/dia 
• Estocolm: 178 litres/habitant/dia 
• Lisboa: 159 litres/habitant/dia 
• Londres: 158 litres/habitant/dia 

 
2.2.4.3.2.3 CONSUM A BARCELONA 

El consum d’aigua potable en les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona s’han reduït 
significativament des de l’any 2001. Segons les últimes dades extretes de la companyia 
Aigües de Barcelona, el consum mig és de 103,6 litres per persona i dia. 
 
Tal com ja s’ha pogut observar amb anterioritat, Barcelona és una de les principals 
ciutats europees amb menys consum d’aigua, i de les que més s’apropa a la dotació 
establerta per la ONU. 
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Figura 2.25. Evolució del consum mig d’aigua en les llars de Barcelona (litres/habitant/dia). Font: 

Aigües de Barcelona 
 
2.2.4.4 PREU DE L’AIGUA 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’organisme que exerceix les competències de 
la Generalitat de Catalunya en matèria d’aigües i obres hidràuliques i, és l’encarregada 
de gestionar i planificar el cicle integral de l’aigua a Catalunya. 
 
El preu de l’aigua segueix el principi de recuperar els costos del servei i a la vegada ho 
fa per incentivar la utilització prudent i racional del recurs, d’acord amb els principis de 
la DMA. Aquesta DMA, com ja s’ha comentat abans, estableix que en la recuperació 
dels costos s’han d’incloure la conservació, la protecció, la millora del recurs i dels costos 
ambientals i dels seus ecosistemes associats seguint el criteri qui contamina paga. 
 
2.2.4.4.1 PREU DE L’AIGUA PER L’ÚS DOMÈSTIC 

En l’estudi “El preu del cicle de l’Aigua a Espanya i Europa 2016” (Juliol 2016) realitzat 
per la ACA, per a fer el càlcul del preu de l’aigua s’ha establert unes pautes. Es 
considerarà un consum mensual de 10 metres cúbics per abonat, en un habitatge on 
viuen 3 membres, i no s’ha inclòs el valor afegit (IVA). 
 
2.2.4.4.1.1 PREU A LES CIUTATS ESPANYOLES 

En el següent gràfic s’analitzen 8 ciutats de l’Estat Espanyol de diferents punts. En 
aquest cas el preu més baix en l’any 2016 és a Valladolid amb 1,131 €/m3 al mes. Al 
contrari, el preu més alt el podem trobar a Múrcia amb 2,996 €/m3. 
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Figura 2.26. Preu unitari total d’ús domèstic per un consum de 10 m3/mes a ciutats espanyoles 
(sense IVA). Font: ACA 

 
Després de veure els preus en l’any 2016, en el gràfic de sota es pot veure l’evolució 
del preu total en les mateixes ciutats esmentades en l’anterior gràfic. 
 

 
Figura 2.27. Evolució preu unitari total d’ús domèstic per un consum de 10 m3/mes a ciutats 

espanyoles (sense IVA). Font: ACA 
 
Veient el gràfic es pot concloure que el preu de l’aigua ha augmentat en els últims anys.  
 
2.2.4.4.1.2 PREU A LES CIUTATS EUROPEES 

Continuant amb el mateix criteri, per calcular el preu de l’aigua s’han exclòs els càrrecs 
no relacionats amb el cicle de l’aigua, exceptuant  en algunes ciutats europees: 
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Figura 2.28. Preu unitari total d’ús domèstic per un consum de 10 m3/mes a ciutats europees 

(sense IVA). Font: ACA 
 

Figura 2.29. Evolució preu unitari total d’ús domèstic per un consum de 10 m3/mes a ciutats 
europees (sense IVA). Font: ACA 

 
Tal com es pot observar en els dos gràfics, el preu de l’aigua a les ciutats espanyoles 
es troba d’entre les més barates. La ciutat amb l’aigua urbana amb menys cost es troba 
a Grècia, Atenes amb un 0,966 €/m3. Preu que no ha variat gaire des de fa uns anys. Al 
contrari, Bristol (Regne Unit), amb 5,126 €/m3, és la ciutat amb el preu més elevat. Tan 
Bristol com Londres són les dues ciutats en els últims 5 anys ha pujat més el preu de 
l’aigua. En canvi, Berlín és la que més a disminuït el seu preu de l’aigua rebaixant quasi 
un 10% el seu cost. 
 
2.2.4.4.2 LA PROGRESSIVITAT DE LES TARIFES 

A continuació podem observar la progressió del preu unitari total en l’ús domèstic en 8 
ciutats espanyoles. 
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€/m3 (sense IVA) Preu total 

Ciutat CCAA 6 m3 10 m3 12 m3 20 m3 

A Coruña Galícia 1,61 €/m3 1,50 €/m3 1,42 €/m3 1,32 €/m3 

Barcelona Catalunya 2,79 €/m3 2,56 €/m3 2,67 €/m3 3,71 €/m3 

Bilbao País Basc 1,84 €/m3 1,56 €/m3 1,52 €/m3 1,45 €/m3 

Madrid Madrid 2,05 €/m3 1,57 €/m3 1,45 €/m3 1,36 €/m3 

Múrcia Múrcia 3,79 €/m3 3,00 €/m3 2,81 €/m3 2,44 €/m3 

Sevilla Andalusia 2,25 €/m3 2,09 €/m3 1,99 €/m3 2,54 €/m3 

Valladolid Castella i Lleó 1,13 €/m3 1,13 €/m3 1,14 €/m3 1,23 €/m3 

Zaragoza Aragó 1,13 €/m3 1,13 €/m3 1,13 €/m3 1,26 €/m3 

Taula 2.18. Progressivitat en les tarifes. Preu unitari total domèstic. Font: ACA 
 

 
Figura 2.30. Progressivitat en les tarifes. Preu unitari total domèstic (sense IVA). Font: ACA 

 
2.2.4.4.3 GESTIÓ DE L’AIGUA 

El sistema espanyol de gestió de l’aigua, està composta pel treball col·lectiu 
d’administracions públiques i empreses privades. Segons un estudi realitzat per 
l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la gestió més habitual a Espanya és la 
gestió privada amb un 43% de les ciutats analitzades. A la vegada, dóna la casualitat 
que en aquestes ciutats trobem el preu més baix de mitja. 
 
Per altra banda, la gestió pública, sigui per una administració municipal o a través 
d’una empresa pública, és també molt freqüent, amb un 36% de les ciutats 
analitzades. El preu d’aquestes ciutats no és gaire més cara. 
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Això si, existeix una tercera possibilitat, una gestió mixta oferta per una empresa que 
comparteix amb una o vàries empreses privades i l’ajuntament. I amb molta diferència, 
ofereixen el preu més alt de mitja. 
 
2.2.4.5 FACTURACIÓ 

2.2.4.5.1 ELS CONCEPTES DE LA FACTURA 

2.2.4.5.1.1 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA 

El preu de subministrament s’obté a l’aplicar el consum de l’usuari a la tarifa que disposa 
l’operador. Les tarifes poden tenir estructures diverses, tot i que normalment es basen 
en els següents elements: 

• Quota fixa de servei i/o mínim de consum o facturació. 
• Part variable per blocs de consum. 
• Quota fixa o per blocs per la conservació de comptadors i connexions. 
• Altres cànons i recàrrecs vinculats al servei. 

 
La quota de servei es determina en funció del tipus d’habitatge. La classificació dels 
diferents habitatges es determina en funció del cabal instal·lat. S’entén com a cabal 
instal·lat en un subministrament a la suma dels cabals instantanis corresponents a tots 
als aparells connectats. En definitiva, quant més aparells connectats en més punts 
d’aigua, més elevada serà la quota de servei. Quotes de servei: 

• Habitatge tipus A: dotat de servei d’aigua a la cuina (aigüera), safareig i un 
lavabo senzill (lavabo + rentamans). 

• Habitatge tipus B: dotat de servei d’aigua a la cuina (aigüera), safareig i un 
lavabo (lavabo + rentamans + dutxa). 

• Habitatge tipus C: dotat de servei d’aigua a la cuina completa (aigüera + 
rentavaixella + rentadora), safareig i un lavabo complet (lavabo + rentamans + 
banyera + bidet). 

• Habitatge tipus D: dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional 
aïllada, safareig, un lavabo senzill i un lavabo complet (lavabo + rentamans + 
banyera + bidet). 

• Habitatge tipus E: dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional 
aïllada, safareig, un lavabo senzill i dos lavabos complets (lavabo + rentamans 
+ banyera + bidet). 

• Habitatge tipus F: dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional 
aïllada, safareig, un lavabo senzill, dos lavabos complets (lavabo + rentamans + 
banyera + bidet), un jardí petit i una terrassa. 

• Habitatge tipus G: dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional 
aïllada, dos safareigs, un lavabo senzill, un lavabo amb dutxa, més dos lavabos 
complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet), un jardí petit i una terrassa. 

• Habitatge tipus H: dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional 
aïllada, dos safareigs, un lavabo senzill, un lavabo amb dutxa, dos lavabos 
complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet), un jardí petit i dues terrasses. 

• Habitatge tipus I: dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional 
aïllada, dos safareigs, un lavabo senzill, un lavabo amb dutxa, dos lavabos 
complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet), un jardí mitjà, dues terrasses 
i piscina. 
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TIPUS HABITATGE CABAL NOMINAL (m3/h) QUOTA FIXA NOMINAL (€) 

A 0,25 2,60 

B 0,33 6,77 

C 0,40 7,67 

D 0,50 11,87 

E 0,63 12,80 

F 1,00 18,28 

G 1,60 29,64 

H 2,50 42,86 

I 4,00 64,87 
Taula 2.19. Quota de servei a partir de l’11 de novembre de 2016, Aigües de Barcelona 

 
Dins de l’estructura tarifària, la part variable està organitzada per 5 trams de consum 
amb preus diferenciats. Aquests trams estableixen una progressió de consum i de preu. 
El sistema tarifari ajuda a fomentar un consum responsable de l’aigua. 

• Primer tram: de 0 a 6 metres cúbics al mes. És un tram amb preu bonificat, per 
tal de facilitar l’accés al consum vital d’aigua. 

• Segon tram: De més de 6 i fins a 9 metres cúbics al mes. És el tram del consum 
bàsic, sota la consideració de 3 persones per habitatge i un consum de 100 litres 
per persona i dia. El consum bàsic s’ha establert tenint en compte la reducció de 
la dimensió de les unitats de convivència i l’evolució dels hàbits de consum, que 
han comportat un descens del consum domèstic. 

• Tercer tram: de més de 9 i fins a 15 metres cúbics al mes. Consums de 100 a 
150 litres per persona i dia. 

• Quart tram: de més de 15 i fins a 18 metres cúbics al mes. Consums de 150 a 
180 litres per persona i dia. 

• Cinquè tram: a partir d’un consum superior a 18 metres cúbics al dia. Consums 
superiors a 180 litres per persona i dia. 

 
PERSONES 

PER 
HABITATGE 

1er TRAM 2on TRAM 3er TRAM 4rt TRAM 

0 a 3 Fins a 9 m3 De 10 a 15 m3 De 16 a 18 m3 Més de 18 m3 

4 Fins a 12 m3 De 13 a 20 m3 De 21 a 24 m3 Més de 24 m3 

5 Fins a 15 m3 De 16 a 25 m3 De 26 a 30 m3 Més de 30 m3 

6 Fins a 18 m3 De 19 a 30 m3 De 31 a 36 m3 Més de 36 m3 

7 Fins a 21 m3 De 22 a 35 m3 De 36 a 42 m3 Més de 42 m3 

n Fins a 3n m3 De 3n a 5n m3 De 5n a 6n m3 Més de 6n m3 
Taula 2.20. Taula trams d’aigua. Font: ACA 

 
2.2.4.5.1.2 CÀNON DE L’AIGUA 

El cànon de l’aigua va entrar en vigor l’1 d’abril del 2000, i està regulat pel Decret 3/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. L’article 66.2 del decret, identifica com a contribuent: “les persones físiques 
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i jurídiques, públiques o privades, i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, usuàries d’aigua, que la reben per mitjà d’entitats subministradores o 
operadors en alta, que la capten d’instal·lacions pròpies, d’una infraestructura de 
l’Agència Catalana de l’Aigua o en règim de concessió de proveïment, o la produeixen 
mitjançant instal·lacions de tractament d’aigua marina”. 
 
Segons el decret, estaran exempts del pagament del cànon de l’aigua: els usos 
domèstics en nuclis de població de menys de 400 habitants, ja que no disposarien de 
subministrament d’aigua i de xarxa de tractament o evacuació d’aigües residuals. 
 
En definitiva, és un impost que té com a finalitat la de preservar l’ús que es fa de l’aigua, 
a través del qual els usuaris contribueixen als costos dels serveis del cicle de l’aigua. Es 
destina a: 

• La inversió i l’explotació dels sistemes de sanejament, els embassaments i la 
resta d’infraestructures de producció i transport de l’aigua de Catalunya. 

• La prevenció en origen de la contaminació, recuperació d’aqüífers contaminats.  
• Les despeses de la planificació hidrològica i tasques de control del bon estat de 

les aigües litorals i continentals per a l’ús de bany.  
 
L’aigua consumida en l’àmbit domèstic pot provenir de dos fonts  diferents: 

• De la xarxa de subministrament d’aigua: en aquest cas s’aplica el cànon de 
l’aigua que les entitats subministradores (municipals o privades) reflecteixen en 
les factures d’aigua dels abonats. 

• De fonts pròpies (pous o altres): en aquest cas el cànon no s’aplica en cap 
factura i és el mateix titular el que fa els tràmits per abonar-lo directament a la 
ACA. 

 
A partir del 14 de març de 2015 va entrar en vigor els nous tipus de cànon de l’aigua 
amb la publicació de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015, i la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres 
i administratives. 
 
En el moment de calcular la quantitat d’aigua consumida, es mesura en m3 i existeixen 
quatre trams, segons el volum consumit o facturat. Sempre hi haurà un mínim a facturar 
de 6 m3 per abonat i mes (sempre que existeixin lectures de comptadors). Com més 
aigua es consumeixi, més elevat és el cànon de l’aigua. La dotació bàsica, la del primer 
tram, és de 9 m3 mensuals (100 litres per persona i dia). Per sota, s’aplicarà el cànon 
social que té l’objectiu de facilitar l’accés a l’aigua per a tots els ciutadans a un cost 
assequible. 
 

TRAMS TRAMS 
MENSUALS 

TRAMS 
BIMESTRALS 

TRAMS 
TRIMESTRALS 

TARIFA 
APLICABLE 

Mínim de facturació: 6 m3/mes 

1r TRAM Fins a 9 m3 Fins a 18 m3 Fins a 27 m3 0,4863 €/m3 x 1 

2n TRAM De 10 m3 a 15 
m3 

De 19 m3 a 30 
m3 

De 28 m3 a 45 
m3 0,5601 €/m3 x 2 

3r TRAM De 16 m3 a 18 
m3 

De 31 m3 a 36 
m3 

De 46 m3 a 54 
m3 0,5601 €/m3 x 5 

4t TRAM Més de 18 m3 Més de 36 m3 Més de 54 m3 0,5601 €/m3 x 8 
Taula 2.21. Taula tarifa cànon de l’aigua. Font: ACA 
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La dotació bàsica del cànon de l’aigua es basa amb una unitat familiar de 3 persones. 
En cas que s’acrediti el contrari, les unitats familiars de més de 3 persones poden 
sol·licitar l’ampliació dels trams. 
 
2.2.4.5.1.3 SERVEI DE CLAVEGUERAM 

És una taxa destinada a cobrir el cost de conservació i millora de la xarxa de conducció 
d’aigües residuals. El cost pot anar o no lligat al consum d’aigua. L’estructura de la tarifa, 
igual que el subministrament, té una part fixa i/o una part variable, però sol ser més 
senzilla de comprendre. 
 
En alguns casos també s’inclouen conceptes relatius a la depuració i el sanejament. 
 
2.2.4.5.1.4 IVA 

Estan subjectes a l’IVA el servei de subministrament i el cànon de l’aigua. En aquest cas 
el tipus de gravamen és del 10%.  
 
En les quotes de conservació de comptadors i connexions és del 21%. 
 
L’aplicació de l’IVA en el clavegueram, depuració i/o sanejament depèn de la naturalesa 
tributària de la tarifa i de la forma de gestió. 
 
2.2.4.5.1.5 PREU DE LA FACTURA 

El cost de la factura de l’aigua es calcula sumant els quatre components anteriors. 
 
En alguns municipis, dins de la factura de l’aigua podem trobar altres conceptes no 
directament relacionats amb el cicle de l’aigua, com per exemple, les taxes de gestió de 
residus. 
 
2.2.4.5.2 EL PREU MITJÀ ÚS DOMÈSTIC A CATALUNYA 

L’Observatori de preus de l’aigua de Catalunya ha realitzat un estudi “El preu de l’aigua 
a Catalunya 2016” (Juliol 2016) per donar a conèixer a la ciutadania els elements 
necessaris que componen els preus de l’aigua. La informació de l’estudi s’ha obtingut 
de les tarifes autoritzades de la Comissió de Preus de Catalunya, de les ordenances 
fiscals, dels anuncis i actes dels Plens municipals o òrgans de govern local, 
proporcionades pels ajuntaments i companyies gestores del servei o bé extretes de les 
respectives pàgines webs. 
 
2.2.4.5.2.1 PREU DEL SERVEI EN BAIXA 

El preu del servei d’aigua en baixa, també inclou la conservació de comptadors i els 
recàrrecs o cànons vinculats amb el servei. 
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PREU 

UNITARI 
€/m3 

6 m3/mes 9 m3/mes 10 m3/mes 12 m3/mes 15 m3/mes 20 m3/mes 

Barcelona 1,847 1,559 1,544 1,539 1,542 1,719 

Girona 1,027 0,797 0,755 0,752 0,780 0,834 

Lleida 1,327 1,053 1,010 0,954 0,903 0,926 

Tarragona 1,282 0,991 0,943 0,891 0,879 1,048 

Catalunya 1,705 1,420 1,400 1,389 1,390 1,550 
Taula 2.22. Preu del servei d’aigua en baixa domèstic per província a Catalunya (sense IVA). Font: 

ACA 
 
En analitzar les dades obtingudes podem observar que els preus més alts es troben en 
el primer tram, el de 6 m3, i a totes les províncies. Això passa perquè la majoria 
d’estructures tarifàries tenen un terme fix i/o un mínim de consum o facturació, provocant 
un augment en el preu unitari en consums reduïts. Quan els consums són més elevats, 
aquest efecte es van reduint. 
 
Per altra banda, quan el consum comença a ser considerable, el preu tendeix a 
incrementar, tant a nivell provincial com a Catalunya. Excepte a Lleida i Tarragona, que 
fins arribar al 15 m3/mes, no comença a pujar el preu. 
 
2.2.4.5.2.2 EL CÀNON DE L’AIGUA 

A partir de l’1 d’octubre de 2011 la Llei 7/2011, de 27 de juliol, va modificar el límit dels 
trams del cànon de l’aigua. Amb això, el límit del primer tram va passar de 10 m3 a 9 m3 
i el segon tram de 18 m3 a 15 m3. El mínim de consum facturable va seguir igual. 
 
A partir del 24 de març de 2012 la Llei 5/2012, de 20 de març, va afegir un quart tram 
pels consums superiors a 18 m3. 
 

PREU 
UNITARI 

€/m3 
6 m3/mes 9 m3/mes 10 m3/mes 12 m3/mes 15 m3/mes 20 m3/mes 

Barcelona 2,334 2,046 2,094 2,184 2,282 3,142 

Girona 1,514 1,284 1,305 1,397 1,520 2.257 

Lleida 1,814 1,540 1,560 1,599 1,643 2,349 

Tarragona 1,769 1,478 1,493 1,536 1,619 2,471 

Catalunya 2,192 1,907 1,950 2,034 2,130 2,973 
Taula 2.23. Preu del servei d’aigua i cànon de l’aigua domèstic per província a Catalunya (sense 

IVA). Font: ACA 
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Figura 2.31. Preu del servei d’aigua i cànon de l’aigua domèstic per província a Catalunya (sense 

IVA). Font: ACA 
 
El preu total de l’aigua té un efecte progressiu a l’incorporar el cànon de l’aigua. A 
diferència del gràfic anterior, en aquest es pot observar com la corba augmenta a partir 
dels 10 m3, de manera que el preu unitari augmentar a mesura que el consum és més 
elevat. 
 
Com a detall, és important destacar el fet que a partir d’abril del 2005 l’efecte del cànon 
de l’aigua es va veure intensificat a causa de la incorporació d’un tercer tram al cànon 
de l’aigua. 
 
2.2.4.5.2.3 EL CLAVEGUERAM 

En aquest punt es vol remarcar que l’aplicació en el tractament de l’IVA pel servei de 
clavegueram depèn de la naturalesa tributària de la tarifa que el regula i de la forma de 
gestió. 
 

PREU 
UNITARI 

€/m3 
6 m3/mes 9 m3/mes 10 

m3/mes 
12 

m3/mes 
15 

m3/mes 
20 

m3/mes 

Barcelona 0,252 0,220 0,216 0,212 0,215 0,224 

Girona 0,250 0,194 0,185 0,177 0,175 0,176 

Lleida 0,230 0,209 0,205 0,199 0,193 0,188 

Tarragona 0,375 0,299 0,284 0,263 0,247 0,234 

Catalunya 0,267 0,227 0,221 0,214 0,214 0,218 
Taula 2.24. Preu del clavegueram domèstic per província a Catalunya (sense IVA). Font: ACA 

 
2.2.4.5.2.4 PREU TOTAL DE LA FACTURA DOMÈSTICA 

En les següents taules i gràfics es mostren els resultats globals dels preus de la factura 
de l’aigua en l’àmbit domèstic (preu subministrament + cànon aigua + clavegueram). 
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PREU 
UNITARI 

€/m3 
6 m3/mes 9 m3/mes 10 

m3/mes 
12 

m3/mes 
15 

m3/mes 
20 

m3/mes 

Barcelona 2.845 2,489 2,536 2,629 2,738 3,693 

Girona 1,932 1,617 1,629 1,720 1,854 2,666 

Lleida 2,252 1,926 1,942 1,979 2,021 2,791 

Tarragona 2,353 1,950 1,949 1,972 2,048 2,970 

Catalunya 2,706 2,344 2,383 2,466 2,571 3,502 
Taula 2.25. Preu total de la factura de l’aigua per província a Catalunya (amb IVA). Font: ACA 

 

 
Figura 2.32. Preu total de la factura de l’aigua per província a Catalunya (amb IVA). Font: ACA 

 
Distribució de la tarifa domèstica 
 

 
Figura 2.33. Distribució del preu domèstic per concepte i per província a Catalunya (amb IVA). 

Font: ACA 
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2.2.4.5.2.5 COMPONENT FIX I VARIABLE 

Les estructures tarifàries existents són múltiples. En la majoria dels casos podem 
distingir-ne una estructura binòmia, és a dir, una estructura formada per un component 
fix i un altre variable. El principal objectiu d’una tarifa és cobrir els costos pel servei per 
a què així poder garantir una economia estable. El servei d’aigua és un gran exemple 
de tarifa binòmia, ja que es caracteritza per tenir una part fixa amb uns costo elevats i 
una part variable que depèn del consum. 
 
El component fix de la tarifa va associat a pagar una quota fixa o un mínim de facturació. 
La part variable és la que variarà depenent del consum realitzat.  
 
 Catalunya 

 
En aquest apartat es prendrà com a referència un consum de 12 m3/abonat/mes, ja que 
dins de l’estudi ocupen el 75% de la població. 
 
Tot seguit, es mostra el percentatge que representa el component fix i el component 
variable de la factura d’aigua per a l’ús domèstic a Catalunya. 
 

 
Figura 2.34. Component fix i variable a Catalunya (aigua+clavegueram+cànon+IVA). Font: ACA 

 
 Espanya 

 
En següent apartat es prendrà com a referència un consum de 10 m3/abonat/mes. Es 
mostra el percentatge que representa el component fix i el component variable de la 
factura d’aigua per a l’ús domèstic a 8 ciutats espanyoles. 
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Figura 2.35. Component fix i variable a ciutats espanyoles (aigua+clavegueram+cànon+IVA). Font: 
ACA 

 
 Europa 

 

Figura 2.36. Component fix i variable a ciutats europees (aigua+clavegueram+cànon+IVA). Font: 
ACA 

 
2.2.4.5.3 EXEMPLE DE LA FACTURA 

2.2.4.5.3.1 EL CONTRACTE 

En el moment de fer el contracte del servei d’aigua, sempre es farà per escrit. Les dades 
que normalment les empreses o les entitats municipals solen demanar són: 

o Nom i DNI del titular del subministrament. 
o Adreça completa de l’habitatge. 
o Contracte de compra o lloguer de l’habitatge. 
o Cèdula d’habilitat. 
o Dades bancàries si es vol domiciliar el rebut. 
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Després de signar el contracte, que prèviament s’ha llegit, l’empresa de subministrament 
instal·larà un comptador -de compra o de lloguer- i ens donarà d’alta en el 
subministrament. 
 
Segons el Codi de Consum de Catalunya, l’empresa de subministrament d’aigua està 
obligada a informar en els contractes del lloc on els usuaris poden fer les seves 
reclamacions o el tràmit de queixes. 
 
I per últim, dins de la informació precontractual i contractual, l’empresa ha d’indicar 
l’existència de compensacions, reemborsaments o indemnitzacions en cas d’incomplir 
la qualitat del servei fixada. 
 
2.2.4.5.3.2 LA FACTURA 

A la factura normalment hi ha detallats els conceptes anteriorment explicats: 
• Les tarifes del servei amb la quota i els seus consums. 
• Cànon de l’aigua. 
• Taxa de clavegueram. 
• Altres conceptes imposats per l’empresa. 
• IVA. 

 
En l’exemple de l’Annex F es veu una factura tipus de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
els següents apartats: 
 

a) LOGO: denominació entitat subministradora, CIF i domicili fiscal. 
b) DADES CLIENT: nom, cognoms i adreça del titular del servei. 
c) DADES FACTURACIÓ: número de la factura, data d’emissió i període de 

facturació 
d) DADES DEL CONTRACTE: número del contracte, NIF del titular, nom i 

cognoms titular i adreça del subministrament. 
e) DADES DE PAGAMENT: forma de pagament, entitat bancària, número del 

compte i data de venciment. 
f) DADES DE CONSUM D’AIGUA: consum, data i tipus de la lectura inicial i l’última 

lectura. 
g) RESUM FACTURA: període de consum, consum (m3), l’import pel 

subministrament d’aigua, l’import pel cànon d’aigua, l’import per la taxa de 
clavegueram, l’import d’IVA i total a pagar. 

h) GRÀFIC DEL CONSUM (m3): gràfic de barres on apareix l’evolució del consum 
durant l’últim any per comparar. 

i) OBSERVACIONS: el consum mitjà diari i la despesa mitjana diària. 
j) DETALL DE LA FACTURA: l’import dels diferents conceptes més detalls, com 

per exemple, els diferents trams consumits. Els descomptes realitzats amb  els 
seus conceptes. 

k) INFORMACIÓ PER AL CONSUMIDOR 
l) SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 
m) TELÈFONS EN CAS D’AVERIES 

 
En l’Annex G podem veure una factura de la companyia Aigües de Barcelona. La factura 
és de l’abril del 2014 i s’ha extret de la seva pàgina web. En ella es podran observar les 
dades anteriorment comentades, encara que segurament l’ordre i les posicions dels 
apartats poden variar. Però, en definitiva, tota la informació està inclosa. 
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2.2.4.5.4 LES TARIFES I ELS COSTOS 

Espanya és un dels països amb el preu de l’aigua més econòmica d’Europa. Però a la 
vegada som un país, tal com ja hem comentat amb anterioritat, amb unes 
infraestructures molt antigues i deteriorades. Les tarifes que els usuaris estan pagant no 
cobreixen tots els costos del cicle de l’aigua urbana. L’actual tarifa, únicament cobreix 
els costos operatius del servei però no els relatius a les infraestructures: amortització, 
renovació i noves actuacions per la millora de la qualitat de l’aigua i del seu servei. 
 
En la tarifa de l’aigua s’hauria d’incloure l’amortització i la millora de les infraestructures 
tal com fan els altres països europeus. Espanya ha d’avançar i evolucionar en aquest 
sentit i els ciutadans agrairan una progressió del preu si amb això disposen d’un millor 
servei. 
 
Els cànons de sanejament i depuració estan destinats a cobrir els costos d’operació de 
la depuració d’aigües residuals i el compliment de la DMA. Aquesta és recaptar per 
cobrir els costos a través de la factura i les encarregades són les Comunitats 
Autònomes. Tot i els esforços per complir les demandes, seguim sense complir els 
objectius. 
 
El missatge principal, el preu de l’aigua ha de reflectir el cost real i assegurant una gestió 
duradora amb un servei pensant no només en el present, també en el futur. 
 
2.2.4.6 AJUDES  

2.2.4.6.1 AMPLIACIÓ CÀNON DE L’AIGUA 

La dotació bàsica del cànon de l’aigua es basa en unitats familiars de 3 persones. 
L’ampliació  dels trams del cànon de l’aigua permet afegir al primer tram 3 m3 mensuals 
per persona als límits de consum d’aigua establerts pel 1er tram, 2 m3 mensuals per 
persona pel 2n tram i 1 m3 per persona al mes en el cas del 3er tram. En la següent 
taula es pot apreciar el límit d’aplicació pel primer tram: 
 

TIPUS D’ABONAT TRIMESTRAL BIMESTRAL MENSUAL 

Sense ampliació 27 m3 18 m3 9 m3 

Ampliació a 4 persones 36 m3 24 m3 12 m3 

Ampliació a 5 persones 45 m3 30 m3 15 m3 

Ampliació a 6 persones 54 m3 36 m3 18 m3 

Ampliació a 7 persones 63 m3 42 m3 21 m3 

Ampliació a n persones 3(3n) 2(3n) 3n 
Taula 2.26. Límits d’aplicació de la factura del primer tram del cànon de l’aigua 

 
Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que: 

• Famílies de 4 membres o més o habitatges on visquin 4 o més membres. 
• En les unitats familiars o habitatges on conviuen persones amb un grau de 

discapacitat superior al 75%, que als efectes computaran com a dues persones. 
Si a l’afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones. 

 
Això si, està obligat a avisar si la situació de la llar es redueix. Si no, la companyia d’aigua 
podria imposar una multa. 
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2.2.4.6.2 CÀNON SOCIAL 

El cànon social de l’aigua va entrar en vigor l’1 d’octubre del 2011 i és un tipus de 
gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un 
valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys 
afavorida. 
 
Amb caràcter general la tarifa del primer tram del cànon social és de 0,24 €/m3 reduït en 
més del 50% del valor habitual. Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients 
reductors en funció dels nivells de sanejament del municipi. 
 
S’aplicarà a les factures de l’habitatge habitual que no superin el primer tram del cànon 
de l’aigua (9 m3 mensuals, 18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestrals) ampliat en funció del 
nombre de persones residents en la llar. 
 
En definitiva, el cànon social s’aplicarà depenent del consum de la llar. Si l’abonat que 
gaudeix del cànon social supera la dotació del primer tram en la seva factura, no podrà 
gaudir d’aquest gravamen en aquesta factura i se li aplicaran les modalitats normals. 
Aquest fet no repercutirà en les factures futures. 
 
Va dirigit a persones físiques titular d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua 
(només en l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les 
següents situacions: 

o Abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en 
situació d’atur. 

o Abonats que percebin una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o 
viduïtat. 

o Abonats que percebin una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. 
o Abonats que percebin una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per 

invalidesa i invalidesa. 
o Abonats destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció (RMI). 
o Abonats que percebin les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre 

determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol). 
o Abonats que percebin del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). 
o Abonats que percebin el fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids 

(LISMI). 
o Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat 

subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en 
situació de risc d’exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de 
l’Administració local competent (es tramita directament amb l’entitat 
subministradora d’aigua). 

 
2.2.4.6.3 FUNDACIÓ AGBAR 

El fons de solidaritat de la Fundació Agbar és una iniciativa en col·laboració amb els 
serveis socials municipals dels ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Està 
destinada per minoritzat les despeses del subministrament de l’aigua i va dirigit al 
col·lectiu de persones que estan en precarietat econòmica. Tenint en compte que els 
criteris de consum bàsic es basen en l’establida per l’OME (100 litres per persona i dia). 
 
És una bonificació que s’aplica a la quota de servei i al consum de les properes factures 
d’aigua (no afecta al cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA) valorada en 
57 euros, a un màxim de de 28,5 euros per factura. 
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L’ajut està destinat als titulars dels subministraments d’aigua, garantint que l’habitatge 
disposarà de subministrament durant 4 mesos a partir de l’acceptació de la sol·licitud 
per part d’Aigües de Barcelona. Es renovarà si no canvia la situació. 
 
Aquest ajut està recolzat per informes de Serveis Socials, Càritas i/o Creu Roja. 
 
2.2.4.6.4 TARIFA SOCIAL 

Aigües de Barcelona ha introduït uns criteris de tarifació social que incorpora una 
bonificació social per aquelles unitats familiars més desfavorables. La tarifa social és 
una reducció del 25% l’import de servei de l’aigua (quota de servei més preu unitari del 
primer tram) que s’aplica sobre la tarifa domèstica des de l’1 de gener de 2014. 
 
La bonificació social s’aplica a les factures que no superin el primer tram de consum 
d’aigua. En las factures que superin el límit de consum del segon tram, no s’aplicarà la 
bonificació però no es perdrà la condició de benefici de la tarifa social de les factures 
futures. 
 
Serà beneficiaris d’aquesta bonificació: 

o Abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en 
situació d’atur. 

o Abonats que percebin una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o 
viduïtat. 

o Abonats que percebin una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. 
o Abonats que percebin una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per 

invalidesa i invalidesa. 
o Abonats destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció (RMI). 
o Abonats que percebin les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre 

determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol). 
o Abonats que percebin del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). 
o Abonats que percebin el fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids 

(LISMI). 
 
Les persones que siguin beneficiàries del cànon social passen a ser beneficiaris de la 
Tarifa Social. 
 
2.2.4.6.5 BONIFICACIONS TMTR 

La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) social és una bonificació del 
50% de la quota de la taxa per bones pràctiques en la utilització dels punts verds i per 
col·lectius desfavorables. 
 
Les persones que són beneficiaris d’aquesta bonificació els mateixos que la tarifa social. 
Per trobar més informació o dades més concretes sobre les bonificacions que ofereix 
Aigües de Barcelona, es pot visitar el següent enllaç: 
http://www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/es/bonificaciones/bonificaciones-
sociales/ 
 
2.2.4.7 CONSELLS D’ESTALVI 

De tota l’aigua que tenim al món, únicament el 3% és aigua dolça. En els països 
desenvolupats quasi tota la població té accés a l’aigua potable, entre els quals en trobem 

http://www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/es/bonificaciones/bonificaciones-sociales/
http://www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/es/bonificaciones/bonificaciones-sociales/
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nosaltres. A l’hora de fer l’activitat del dia a dia fem moltes pràctiques que requereixen 
l’ús de l’aigua. Per la nostra població el fet d’obrir l’aixeta i que surti aigua entra dins de 
la normalitat. Però això no passa en tot el món, 1 de cada 6 persones no tenen accés a 
aigua potable i gairebé 2 milions de nens moren cada any al món per manca d’aigua. 
Som uns afortunats. 
 
A continuació veurem un llistat d’activitats quotidianes i consells per estalviar: 

1) Tancar l’aixeta mentre no la fem servir. Una aixeta oberta raja uns 10l/min. Una 
aixeta mal tancada pot consumir una 30l/dia. També és aconsellable col·locar 
dispositius reductors de cabal. Són molt econòmics, senzills de col·locar i redueix 
el consum fins a un 50%. 
Si hem de posar aixetes noves, millor instal·lar aixetes amb monocomandament. 
El seu consum d’aigua és de 6 a 8 l/min. 

2) En el moment de rentar-se les dents o d’afaitar-se, no és necessari mantenir 
l’aixeta oberta. Tancar l’aixeta pot estalviar fins a 12l/min. 

3) Dutxa abans de bany. Una banyera plena consumeix uns 300 l, en canvi una 
dutxa uns 50 l. També existeixen dispositius reductors del cabal per les dutxes i 
es pot estalviar fins un 50%.  
En el moment d’esperar que l’aigua es posi calenta, l’aigua que surt freda la 
podem guardar i utilitzar per regar les plantes. 
Important, no allargar les dutxes més del necessari. 

4) Els electrodomèstics de baix consum incorporen programes d’estalvi. Cal fer 
servir tan la rentadora com el rentaplats amb càrrega completa per optimitzar el 
consum d’aigua. 

5) En el moment de netejar la llar, intentar aplicar neteja en sec. 
6) Moltes cases disposen de sistemes de doble descàrrega en els dipòsits del vàter. 

Si no és així, podem posar una o dues ampolles de plàstic plenes de sorra dins 
de la cisterna per reduir el volum d’aigua que es consumeix a l’hora de tirar de la 
cadena. L’estalvi pot arribar als 3l per descàrrega. 

7) No fer servir el vàter com a paperera. 
8) Al cuinar, una bona part de l’aigua que utilitzem la fem servir per netejar i rentar 

aliments, per bullir o cuinar al vapor. Aquesta aigua la podem fer servir per regar 
les plantes. 

9) Intentar instal·lar sistemes de regs en els jardins. Si no fos possible, regar de 
bon matí o a la nit per evitar que s’evapori l’aigua. 

10) Per rentar el cotxe, no utilitzar la mànega, ja que pot consumir fins a 350 litres 
d’aigua. El més recomanable és portar-lo a un túnel de rentatge. Si no es 
possible, rentar-lo amb una esponja i una galleda. 

11) Utilitzar menys aigua calenta. A l’obrir l’aixeta de casa, no només parlem de 
consum d’aigua, també de consum energètic. Quanta més aigua calenta, més 
consum energètic. 

12) Evitar abocar certs productes a l’aigüera per millorar la qualitat de l’aigua. Evitar: 
la pintura, l’oli, els productes de netejar, els dissolvents, i més. Intentar portar 
tots aquests productes a la deixalleria o als punts verds. 

13) Tancar la clau de pas de l’aigua cada cop que sortim de viatge. 
 
2.2.4.8 COMPANYIA D’AIGÜES DE VNG 

2.2.4.8.1 LA COMPANYIA 

La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú és una empresa que es va fundar l’1 
d’octubre del 2004, recollint el llegat del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua i amb 
un capital social íntegrament municipal. 
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Aquesta és l’òrgan de gestió directa del cicle integral de l’aigua de Vilanova i la Geltrú. 
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, forma part del CONGIAC, que és un entitat pública 
de base associativa i caràcter local. Aquesta agrupa diversos ajuntaments implicats molt 
directament en el cicle integral de l’aigua i medi ambient a través de les seves empreses 
municipals. 
 
Mapa de les instal·lacions de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú: 

 
Figura 2.37. Mapa de les instal·lacions de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 

 
2.2.4.8.2 CONDICIONS I TARIFES 

Dins de la companyia existeixen diferents modalitats de contractació depenent del seu 
ús. Les modalitats d’ús són: 

1) DOMÈSTIC 
2) COMERCIAL 
3) INDUSTRIAL 
4) MUNICIPAL 
5) PROVISIONAL 
6) EN ALTA 
7) REG I/O PISCINES 
8) CONTRAINCENDIS 
9) ESPECIAL 

 
Les tarifes vigents de subministrament d’aigua i de clavegueram es poden consultar a 
la pàgina web de la companyia: 
http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/condicions-i-tarifes 
 
2.2.4.8.3 INFORME DE CONSUMS 

En les següents taules es pot veure un resum comparatiu dels consums en els 
subministraments per Comptador i Aforament a Vilanova i la Geltrú l’any 2014. 
 
 

http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/condicions-i-tarifes
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 HABITANTS 

Població permanent 66.178 

Població mesos d’estiu 15.000 

TOTAL 71.257 

 ABONATS 

Comptadors (95,8%) 29.436 

Aforament (4,2%) 884 

TOTAL 30.320 
Taula 2.27. Població a Vilanova i la Geltrú l’any 2014. Font: Aigües de Vilanova i la Geltrú 
 

TIPUS m3/any ABONATS HABITANTS lit./ab./dia lit./hab/d 
Comptador 
domèstic 2.300.147 26.245 68.770 239 litres 91 litres 

Aforament 
domèstic 210.394 844 2.487 681 litres 231 litres 

Comptador 
industrial 671.687 997 - 1.841 litres  

Aforament 
industrial 14.355 40 - 981 litres - 

Altres 356.711 2.194 - 444 litres - 
Taula 2.28. Consums per ús a Vilanova i la Geltrú l’any 2014. Font: Aigües de Vilanova i la Geltrú 
 
2.2.4.8.4 CICLE DE L’AIGUA 

El usos que es fan de l’aigua a Vilanova i la Geltrú són els mateixos que a la resta de 
ciutats: consum domèstic, industrial, recs de parcs i jardins, fonts públiques, neteja de 
carrers i altres usos municipals. 
 
En definitiva, la missió de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú és modificar el 
cicle de l’aigua per apropar-lo als ciutadans de Vilanova per a que la puguin aprofitar per 
les seves activitats. Després d’usar-la, els ciutadans la retornen per seguir el cicle de 
l’aigua. 
 
Segons les dades, fins l’any 1998, el 100% de l’aigua subministrada provenia dels seus 
aqüífers. En l’actualitat, es divideix en dos blocs segons la procedència: un 94% de 
l’aigua és superficial, tractada del riu Llobregat a la planta d’Abrera i el 6% restant ve 
d’aqüífers soterranis. 
 
2.2.4.8.5 AJUDES 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contempla en les seves Ordenances Fiscals tarifes 
socials i ecològiques destinades a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. El 
principal objectiu és facilitar el pagament del rebut de l’aigua de manera proporcionar a 
les seves possibilitats econòmiques. 
 
Aquestes tarifes redueixen un 25% l’import de la quota fixa i del consum variable, i 
permeten que els trams de consum s’adeqüin al nombre de persones censades en 
l’habitatge. 
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Per aplicar les tarifes i evitar talls de subministrament de l’aigua a persones o famílies 
que no poden fer-se càrrec de la factura cal seguir un protocol. Aquest protocol estarà 
validat per l’Ajuntament i per la Companyia d’Aigües. 
 
Tota persona o família que es trobi en aquesta situació de pobresa o vulnerabilitat, és a 
dir, que poden ser beneficiaris d’aquest protocol, poden adreçar-se als Serveis Socials 
o la mateix Companyia d’Aigües. En ambos llocs els informaran del procediment a seguir 
i com poden negociar per pagar les quotes i evitar els talls de subministrament. 
 
Al cap d’uns quinze dies ja es disposarà d’un informe on especificarà si aquesta persona 
o família pot rebre o no l’ajut. Durant aquest temps, la Companyia d’Aigües no tallarà el 
subministrament d’aigua i així seguirà si fos el cas que Serveis Socials ratifiques la 
situació de vulnerabilitat. 
 
Tota aquesta informació es pot trobar en les pàgines webs de l’Ajuntament o de la 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.2.5 GAS 

2.2.5.1 QUÈ HEM DE SABER 

El gas natural obté aquest nom perquè s’extrau directament de la naturalesa i s’arriba a 
consumir sense cap mena de transformació química. 
 
De totes les energies fòssils, el gas natural, és la que menys contamina i el seu 
rendiment energètic és superior a qualsevol altre combustible. Si a això li afegim el fet 
que s’està expandint tant el seu comerç com la seva distribució, fa que la utilització 
estigui augmentant arreu del món. 
 
Segons el World Energy Outlook 2015, estudi que l’Agència Internacional de l’Energia 
(AIE) va presentar l’any 2015 a Madrid, el gas podria ser el combustible amb més 
creixement fins al 2040. Però tot això si els governs locals es comprometen a utilitzar 
combustibles més néts. 
 
2.2.5.1.1 QUÈ ÉS 

El gas natural és una font d’energia fòssil constituïda per una barreja d’hidrocarburs 
lleugers. Aquests són unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen. 
 
El seu principal component és el metà (CH4), una molècula formada per un àtom de 
carboni i quatre àtoms d’hidrogen. És un compost no tòxic, incolor i inodor. També conté 
altres hidrocarburs lleugers com l’età (C2H6), el propà (C3H8), el butà (C4H10) o el pentà 
(C5H12) en molta menor proporció.  
 
La font d’energia aquest compost s’extrau amb el procés de combustió. L’origen del gas 
natural, com el del petroli, el podem trobar en els processos de descomposició de la 
matèria orgànica, que van tenir lloc fa entre 240 i 70 milions d’anys enrere, durant l’època 
dels grans rèptils i els dinosaures. Aquesta matèria orgànica provenia d’organismes 
planctònics que es van anar acumulant en el fons d’estuaris i pantans, sota capes de 
terra per l’acció dels fenòmens naturals. 
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2.2.5.1.1.1 RESERVES DE GAS 

El gas natural és una font d’energia que la podem trobar arreu del món, és a dir, 
existeixen jaciments de gas natural en tots els continents. 
 
Els dipòsits naturals més importants fins ara descoberts es troben en països com: 
 
Estats Units i Canadà en Amèrica del Nord 
Argentina, Veneçuela i Trinidad i Tobago en Amèrica del Sud 
Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Itàlia, Holanda o Regne Unit en Europa 
Occident 
Federació Russa, Uzbekistan, Kazakhstan i Turkmenistan en Europa Orient 
Algèria, Líbia, Nigèria o Egipte en Àfrica 
Aràbia Saurí, Kuwait, Iraq, Qatar, Emirats Àrabs o Iran en Orient Mig 
Austràlia, Índia o Xona en Àsia-Oceània 
 
Les reserves provades de gas natural en el món a principis del 2008 eren de més de 
181,9 bilions de m3 i a finals del 2013 es va situar en 200,9 bilions de m3, sent suficient 
per mantenir la producció actual mundial durant més de 50 anys. Les principals reserves 
estan localitzades en Orient Mig (39,9%) i Europa Oriental CEI (31,8%). A Europa 
Occidental només representa el 2,9% del total. Els tres grans països productors són el 
Regne Unit, Noruega i Holanda (aquest últim amb les reserves provades més importants 
de tot el continent). Les primeres explotacions van ser les dels jaciments descoberts en 
Àustria, Itàlia i França. 
 

 2000 2005 2010 2012 2013 

Amèrica del Nord 6,5 7,0 9,4 10,6 10,8 

Amèrica Central i Sud 7,7 7,4 7,8 7,9 7,9 

Europa Occidental 8,1 6,5 5,9 5,0 4,9 

Europa Oriental i CEI 52,7 53,7 60,5 64,7 65,1 

Àfrica 11,4 14,1 14,8 14,7 14,8 

Orient Mig 54,7 72,5 75,9 79,9 80,6 

Àsia-Oceania 11,9 13,9 16,1 16,8 16,8 

TOTAL MUNDIAL 153,1 175,1 190,4 199,6 200,9 
Taula 2.29. Reserves mundials provades de gas natural. Evolució per països (bilions de m3). Font: 

Enagás 
 
2.2.5.1.1.2 IMPACTE AMBIENTAL 

El compost contaminant més associat al gas natural és el CO2 (diòxid de carboni). 
Durant l’extracció, alguns gasos que formen part de la composició natural es separen 
per diferents raons: pel seu baix poder calorífic, perquè poden condensar-se en els 
gasoductes o perquè dificulten el procés de liqüefacció de gasos (com el diòxid de 
carboni que és solidifica al produir gas natural liquat (GNL)). 
 
El diòxid de carboni emès a l’atmosfera després de la combustió del gas natural és un 
gas de l’efecte hivernacle que contribueix a l’escalfament global de la Terra. La 
combustió del gas natural produeix menys gasos a l’efecte hivernacle que altres 
combustibles fòssils com els derivats del petroli (fuel, gasoli o gasolina) i especialment 
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que el carbó. A més a més, és un combustible que es crema de manera més néta, 
eficient i segur, i que no produeix diòxid de sofre, el causant de la pluja àcida. 
 
El gas natural produeix poc diòxid de carboni perquè la molècula del seu principal 
compost, el metà, conté quatre àtoms d’hidrogen per cada un de carboni, produint dues 
molècules d’aigua per cada una de CO2. 
 
2.2.5.1.2 EL RECORREGUT 

El gas natural fa un gran viatge des del moment que s’extrau de les profunditats de la 
Terra fins que arriba a consumir-se. Els gasoductes, els vaixells metaners, els camions 
cisterna o les xarxes de distribució són alguns dels elements que formen part del sistema 
de distribució i transport del gas natural.  
 
2.2.5.1.2.1 LA PROSPECCIÓ I L’EXTRACCIÓ 

A l’hora de buscar jaciments de gas natural o petroli sota terra, no existeix una ciència 
exacta. Això si, els coneixements i l’experiència que els geofísics i els geòlegs han anat 
acumulant al llarg dels anys, ens permet centrar els estudis en certes zones. 
 
En un jaciment, el gas, menys pesat, ocupa la part superior de la cavitat, el petroli la part 
inter-mitja i a la part baixa es troba normalment l’aigua salada. 
 
En canvi, quan es troba  grans pressions, el gas es barreja amb el petroli o s’hi dissol i 
a vegades el podem trobar sol, en bosses a part de les del petroli. Sota els jaciments on 
es troben les bosses de gas hi ha roques impermeables com les argiles, les margues o 
les evaporites. L’acumulació dependrà de la porositat de la roca, el volum de gas i de la 
capacitat de la bossa. 
 
En el moment que s’ha detectat una bossa de gas natural, cal seguir recopilant dades 
per decidir si s’explota o no el jaciment: la profunditat a la qual es troba, el seu volum 
aproximat, les característiques dels estrats situats al damunt, etc. Per accedir a la bossa 
es fa mitjançant una sonda instal·lada en una estructura metàl·lica en forma de torre. 
Amb això també es determina la seva composició química i la pressió del gas. I, si 
definitivament es considera que el jaciment és òptim, el pou es posa en explotació. 
 
Els treballs d’explotació i extracció poden causar danys a la fauna i a la flora del lloc.  
Les torres de perforació dels pous s’instal·len tant a la terra com en el mar.  
 
2.2.5.1.2.2 EL TRANSPORT 

Després d’extraure el gas natural de la seva font natural, es transporta a aquells llocs 
on s’utilitzarà el seu poder calorífic, i que normalment es troba a milers de quilòmetres 
de distància. 
 
El transport es pot dur a terme mitjançant: 
 Gasoductes: és una infraestructura formada per conductes terrestres i marins 

de centenars de quilòmetres de longitud que connecten les zones de producció 
amb els consumidors. Quan el gas circula per aquests gasoductes ho fa a una 
pressió molt elevada, entre 36 i 70 atmosferes. Les canonades són d’acer i 
normalment tenen un diàmetre de més d’1 metre. Les soldadures que uneixen 
les canonades estan sotmeses a control exhaustius per evitar fugues de gas i 
perill d’explosió. Quan les canonades s’han d’enterrar, es protegeixen amb 
recobriments especials e, inclòs, amb protecció elèctrica per evitar la corrosió 
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(química, electroquímica, biològica...). Respecte a les zones poblades, es fan 
reconeixements aeris per impedir activitats agrícoles o urbanístiques a prop dels 
conductes i evitar el seu deteriorament. 
 
Existeixen gasoductes marins que connecten continents com, per exemple, els 
que uneixen Àfrica i Europa. 
 

 Vaixells metaners de gas natural liquat: són grans vaixells metaners que 
transporten el gas natural en forma líquida (gas natural liquat, GNL). També se’ls 
anomena criogènics, perquè estan adaptats per transportar productes a 
temperatures molt baixes. El gas es liqua a una temperatura de uns 160 graus 
sota zero per reduir el seu volum de l’ordre d’unes 600 vegades, cosa que facilita 
el seu transport. Existeixen més de 70 vaixells que realitzen transport marítim de 
gas natural.  
 
En el moment que els vaixells arriben als ports, el gas liquat s’emmagatzema en 
dipòsits grans on romandran a l’espera de ser gasificat i introduït a la xarxa de 
distribució. En alguns casos, el gas es guarda en llocs amb condicions similars 
al d’un jaciment natural injectant-li capes de terreny aqüífer, en mines de sal o 
en antics jaciments de gas natural. Amb això s’aconsegueix utilitzar el gas a 
l’hivern emmagatzemat a l’estiu, època de menys consum. 

 
2.2.5.1.2.3 LA DISTRIBUCIÓ 

Quan el gas ha estat gasificat o bé a finalitzat el seu recorregut per les xarxes principals 
de gasoductes, el següent pas és injectar-lo a les xarxes de distribució locals perquè 
arribi als usuaris. Una xarxa de distribució és un conjunt de canonades interconnectades 
per on el gas circula a pressió.  
 
El subministrament de gas a l’usuari es pot fer de tres maneres: baixa, mitjana o alta 
pressió. En el cas dels habitatges, el gas natural arriba a baixa pressió i amb un simple 
comptador. En canvi, la mitjana i l’alta pressió s’utilitza per aplicacions industrials, i cal 
instal·lar un equip de regulació per mesurar el gas consumit i adequar la pressió a les 
necessitats dels equips. 
 
El trajecte del gas natural finalitza quan arriba al seu destí, a l’usuari. Després d’un 
recorregut de milers de quilòmetres per canonades i sense haver alterat químicament el 
producte, finalitza el viatge del gas natural. 
 
2.2.5.1.3 ALTRES TIPUS DE GAS 

El gas natural és un dels combustibles més utilitzats a Espanya. També, el podem trobar 
de forma liquada, és el que coneixem com a GNL. 
 
A part del gas natural, existeixen dos combustibles més en forma de gas: gas propà i el 
gas butà. 
 
2.2.5.1.3.1 GAS PROPÀ 

El propà és un tipus de gas que s’extrau durant el procés de refinació del petroli  cru i el 
procés del gas natural, que conté aproximadament un 5% de propà. A l’igual que el gas 
natural, és incolor e inodor. 
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En aquest tipus de gas, cada molècula de propà (C3H8) conté tres àtoms de carboni i 
vuit d’hidrogen. És un gas que es pot emmagatzemar en forma líquida en petits tancs 
(com els que utilitzem en les graelles de càmping) però, generalment, funciona com a 
font principal d’energia en cases rurals on el gas natural no pot arribar. 
 
El gas propà el podem trobar de tres formes: 

• Gas propà envasat: ampolles d’11 i 35 kg que s’utilitza per consums menors.  
• Gas propà canalitzat: es connecta mitjançant un depòsit central de GPL. 
• Gas propà a granel: per aquest tipus s’ha de tenir una cisterna on 

emmagatzemar el combustible. 
 
2.2.5.1.3.2 GAS BUTÀ 

El gas butà és un combustible format per quatre àtoms de carboni i deu d’hidrogen, amb 
una fórmula química C4H10. 
 
Igual que el gas natural, no posseeix ni olor ni color, i és un gas altament inflamable. És 
per això últim, que en la seva elaboració li afegeixen un odoritzant (generalment un 
mercaptà) que li afegeix un olor desagradable. 
 
El butà comercial és un gas liquat, obtingut per la destil·lació del petroli. Generalment, 
s’utilitza com a combustible per encenedors o estufes portàtils domèstiques. 
 

 VENTATGES DESAVENTATGES 

GAS NATURAL 

És una de les millor alternatives 
del mercat gràcies al seu preu 

assequible. 
Dins de les energies fòssils, és la 

que menys contamina. 
Fàcil d’instal·lar per la 

comercialitzadora. 
És una font d’energia segura. 

Tot i ser l’energia fòssil menys 
contaminant, no es pot comparar 

amb les energies renovables. 
S’ha d’estar connectat a la xarxa 

pública. 
S’ha de contractar mitjançant una 

comercialitzadora. 
És altament inflamable. 

GAS PROPÀ 

En zones rurals és la millor opció, 
ja que el gas natural no sòl arribar. 
És una alternativa pels habitatges 
que necessiten calefacció a gran 

escala. 
És ideal per exteriors, ja que 

suporta unes temperatures de -44 
ºC. 

Dels tres gasos, és el més car. 
Es necessita un bon espai exterior 

per instal·lar la cisterna. 
 

GAS BUTÀ 
És l’alternativa quan el seu ús és 

puntual, com per exemple, 
barbacoa, estufa, cuina exterior. 
Fàcil de transportar i d’utilitzar. 

Té poca resistència a les 
temperatures baixes, per això, és 
aconsellable el seu ús en interiors. 

S’evapora als 2 ºC. 
Taula 2.30. Comparativa entre gas natural, propà i butà 

 
2.2.5.1.4 APLICACIONS I USOS 

La utilització del gas natural, tal com passa amb qualsevol font d’energia, està associada 
a la capacitat dels éssers humans en construir eines i màquines per aprofitar al màxim 
el seu poder calorífic. En aquest cas, la capacitat humana treu profit de tots els sectors 
on hi aplica esforços: sector domèstic, sector comercial i sector industrial. 
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2.2.5.1.4.1 HISTÒRIA 

Inicialment, el gas s’utilitzava per a l’enllumenat, però ràpidament la tendència va 
començar a canviar i es va transformar com a font de calor. 
 
A Espanya el gas manufacturat para arribar a principis del segle XIX. El gas natural 
pròpiament dit es va introduir a Espanya l’any 1969, gràcies a l’empresa Catalana de 
Gas i Electricitat, S.A. Barcelona va ser la primera ciutat espanyola que va disposar de 
natural. 
 
2.2.5.1.4.2 A LA LLAR 

En el cas del sector domèstic, el gas es pot fer servir per vàries activitats, des d’obtenir 
calefacció o aigua calenta sanitària, fins a cuinar, rentar, eixugar o obtenir refrigeració a 
l’estiu. 
 
El gas natural ens permet les llars mitjançant les calderes de calefacció o calderes 
mixtes, les quals, a través d’un sistema de distribució es connecten a una xarxa de 
radiadors arreu de la llar, col·locats estratègicament. Les calderes mixtes són les que 
tenen capacitat d’escalfar la llar i a la vegada produir aigua calenta sanitària. I a més, 
les calderes poden usar-se en un sòl habitatge, o en un col·lectiu quan s’utilitza per 
edificis o urbanitzacions. 
 
Els aparells de la llar que funcionen amb gas natural se’ls hi dóna el nom de 
gasodomèstics, per així diferenciar-los dels aparells que funcionen amb electricitat o 
dels electrodomèstics. Alguns exemples són els forns, les rentadores, els fogons, el 
rentaplats, la nevera o l’assecadora de roba. 
 
2.2.5.1.4.3 AL COMERÇ I LA INDÚSTRIA 

En el sector comercial i industrial, el gas natural es pot fer servir per a la generació de 
fred o calor. 
 
Quan parlem del sector comercial, s’entén com a consum domèstic en espais col·lectius 
com hospitals, escoles, hotels, o com a consum en petits comerços com en els forns de 
pa, en piscines climatitzades, etc. 
 
En el sector industrial, les característiques del gas natural que té un elevat poder 
calorífic, fa que en treguin profit nombrosos sectors. En certs sectors com la ceràmica, 
el vidre, la porcellana, la metal·lúrgia, l’alimentari, el tèxtil o el del paper, s’ha convertit 
en imprescindible. En el sector de la indústria química, s’usa en un doble paper, ja que, 
a part de servir com a font de calor, també és un matèria primera per a l’obtenció de 
productes com el metà. 
 
2.2.5.2 EL GAS A ESPANYA 

Espanya disposa d’unes de les infraestructures de distribució i emmagatzematge de gas 
natural més completa d’Europa.  És un fet demostrat que el sector gasista ha anat en 
creixement en els últims anys. 
 
La evolució del nombre de punts de subministrament de gas natural en el mercat segueix 
en ascens. Al finalitzar el 2016 el total de subministrament era de 7.640.617. Això 
significa que respecte l’any anterior es van captar 54.787 nous punts de 
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subministrament. Des de l’any 2000 més de tres milions de consumidors a Espanya 
s’han incorporat a la xarxa de subministrament de gas natural. 
 

 
Figura 2.38. Número de punts de subministrament de gas natural. Font: Cores 

 
2.2.5.2.1 APROVISIONAMENT 

Espanya, és un dels països de la Unió Europea amb major seguretat en el 
subministrament de gas. Al mateix temps, és un dels països amb més diversificació pel 
que fa a l’origen de les importacions d’aquest recurs energètic. Així, i segons l’estudi 
“Informe de supervisión del mercado Mayorista y aprovisionamiento de gas” (abril 2017) 
realitzat per la CNMC, en l’any 2016, el mercat espanyol es va proveir d’un conjunt de 
nou països a través de dues vies: gasoductes i per via marítima, és a dir, en forma de 
gas natural liquat (GNL): 

• Les importacions per gasoducte van ser de 211.119 GWh, un 0,5% menys que 
en el 2015. Això representa un 58% de les importacions totals. Les importacions 
per gasoducte procedeixen un 82% d’Algèria i un 18% del mercat interior 
europeu. 

• Les importacions brutes de GNL van ser de 153.212 GWh, un 0,6% més respecte 
el 2015. Representa un 42% de l’aprovisionament. Aquestes importacions 
provenen de vuit països diferents. 

• Les recarregues de vaixells de GNL, s’ha realitzat un total de 1,4 TWh, el que 
suposa 12 vegades menys que en el 2015. 

 
El principal país aprovisionador és Algèria, amb un percentatge del 56,7%. A 
continuació, com a països més importants en l’estructura d’aprovisionament es troben 
Nigèria (14,5%), Noruega (10,5%), Qatar (7,9% i Perú (5,4%).  
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Figura 2.39. Aprovisionament de gas natural per països l’any 2016. Font: CNMC, Resolució MITyC 
15/12/08 (* Des de gener del 2015, el trànsit a Portugal està inclòs com entrada al sistema). 

 

 
Figura 2.40. Evolució de les importacions per tipus de subministrament. Font: CNMC i ENAGÁS 

 
En el gràfic anterior es pot observar com l’evolució de les importacions de gas natural 
va en augment, mentre que les importacions de gas natural liquat (GNL) va tenir una 
forta baixada en l’any 2013 i fins avui, està estable. 
 
L’aprovisionament de GNL a Europa en l’any 2016 va augmentar un 12% respecte a el 
2015. Espanya és el primer importador de GNL a Europa l’any 2016, amb un 26,7%, 
seguit del Regne Unit amb un 20,04%. 
 
Per altra banda, les exportacions van arribar fins als 44.828 GWh, quasi un 22% menys 
respecte l’any anterior. Les principals exportacions es fan a Europa amb un 97% del 
total. 
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2.2.5.2.2 INFRAESTRUCTURA 

Espanya, tal com s’ha comentat anteriorment, disposa d’una de les xarxes de distribució 
més importants a escala europea. El nostre país disposa de dues entrades de gas al 
continent, els gasoductes de Tarifa i Almeria. Procedents de Marroc i Algèria, el gas 
arriba a Córdoba i Chinchilla (Albacete), des d’on es distribueix a la resta del país. 
 
A part dels gasoductes, el gas també es pot distribuir amb vaixells especials que 
transporten el GNL. En aquest cas, el GNL es transporta amb vaixells metaners. Aquests 
metaners poden arribar a diferents ports per després distribuir-lo pel país. 
 
El sistema de distribució de GNL per carretera es va consolidant any a any. Actualment 
es disposa de 250 cisternes que transporten el combustible per la península. Espanya 
és el país europeu amb més experiència en el transport i a logística de GNL. Aquestes 
infraestructures, ens permet disposar de GNL en qualsevol punt i moment. 
 
El mercat de GNL va augmentar a 2015 amb 81 destinacions nacionals noves respecte 
al 2014. En l’estranger es van passar de 35 a 59 destinacions en 2015. 
 
2.2.5.2.2.1 LES PLANTES ESPANYOLES 

Espanya és, actualment, el país europeu amb major capacitat de regasificació, ja que, 
de les 22 plantes instal·lades en el continent, sis estan operatives en el territori nacional. 
Les sis plantes de GNL existents a Espanya són: Barcelona, Bilbao, Mugardos, Huelva, 
Cartagena i Sagunto. 
 
Segons l’informe “El sistema gasista espanyol” (2016) realitzat per Enagás, la producció 
d’aquestes plantes va augmentar en 2015 amb una producció mitjana de 387 GWh al 
dia respecte a els 309 GWh al dia en l’any 2014. Quant a la capacitat d’emmagatzemar, 
va seguir igual en 2015 respecte al 2014. El que si va augmentar mínimament, va ser la 
capacitat nominal situant-se en 1.986 GWh al dia. 
 

 Emmagatzematge 
(m3 de GNL) 

Capacitat nominal 
(GWh/dia) 

Producció mitja 
(GWh/dia) 

2008 2.346.500 1.800 901 

2009 2.496.500 1.913 842 

2010 2.946.500 1.983 855 

2011 3.246.500 1.978 700 

2012 3.246.500 1.978 592 

2013 3.166.500 1.980 395 

2014 3.316.500 1.982 309 

2015 3.316.500 1.986 387 
Taula 2.31. Les plantes espanyoles de gas natural. Font: Enagás 

 
Aquestes infraestructures i l’evolució de les connexions internacionals, poden permetre 
a Espanya convertir-se en el país de trànsit de gas a la resta d’Europa. 
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2.2.5.3 EL CONSUM 

En el moment de pagar el consumit, a l’igual que en l’energia elèctrica, existeix el terme 
de consum de gas. Aquest concepte es calcula en euros per kilowatt hora (€/kWh) 
multiplicat pel gas consumit (kWh). En aquest cas, el consum de subministrament de 
gas natural es mesura en metres cúbics (m3) i s’utilitza un factor de conversió per 
calcular l’energia en kWh. Aquest factor dependrà del poder calorífic superior (PCS), 
factor que va canviant. En la pàgina web de Enagás es pot saber aquest factor introduint 
les dates i la pressió del gas. 
 
Per agafar un exemple, calcularem l’energia consumida en els últims dos mesos del 
2016 des del 20 d’octubre fins al 20 de desembre a Vilanova i la Geltrú. La pressió 
utilitzada serà de 22 mbar. 
 
Gas natural consumit: 58 m3 

 
PCS: 1 m3 = 11,605 kWh 
 
Conversió: 58 m3 x 11,605 kWh/m3 = 673 kWh 
 
El resultat són 673 kWh d’energia consumida. 
 
El mètode més eficaç i senzill de saber el nostre consum serà consultar les factures que 
rebem de les nostres companyies. Si es vol estalviar, diners i energia, serà necessari 
buscar modificar els nostres hàbits de consum. 
 
2.2.5.4 LA DEMANDA 

La demanda de gas natural a Espanya va tornar a créixer per segon any consecutiu. 
Després d’un 2015 on l’increment va ser del 4,5%, aquest 2016 la demanda ha crescut 
un 2,1% arribant al total de 321,5 terawatts hora (TWh), segons dades de l’últim Informe 
del “Sistema Gasista Español” realitzat per Enagás. 
 
Les dades tornen a situar al mercat industrial com a major consumidor de gas, amb un 
58,5%, seguir del sector domèstic-comercial amb un 19,5%, les centrals elèctriques amb 
un altre 18,5% i les cisternes de GLP amb un 3,5%. 
 

 

Figura 2.41. Distribució de la demanda de gas per sectors. Any 2016. Font: ENAGÁS 
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L’augment del consum del sector domèstic-comercial i pymes amb un una pujada de 1,9 
TWH (3,2%) respecte a l’any anterior y, el del sector industrial, que també va augmentar 
la seva de demanda de gas en 5,9 TWh (3,2%). Aquests són dos dels causants d’aquest 
increment en la demanda. 
 

DEMANDA 2016 2016 vs 2015 

CONVENCIONAL 261,8 8,3 

DC i pymes 62,6 1,9 

Industrial 188,0 5,9 

Cisterna 11,2 0,5 

ELÈCTRIC 59,7 -1,6 

TOTAL 321,5 6,7 
Taula 2.32. Demanda de gas respecte al 2015 en TWh. Font: Enagás 

 

Figura 2.42. Evolució demanda de gas natural a Espanya. Font: Enagás 
 
El mercat convencional que engloba el sector industrial, el sector domèstic-comercial i 
pymes i el mercat de cisternes, va finalitzar l’any amb 261,8 TWh, el 81,4% del total. La 
resta, el 18,6%, va ser pel sector elèctric amb un consum de 59,7 TWh. 
 
Els màxims anuals que es van aconseguir l’any 2016 per sectors: 

• Demanda nacional total, 1.445 GWh/dia. Es va registrar el 14 de desembre. 
• Demanda convencional, 1.069 GWh/dia. Es va registrar el 19 de desembre. 
• Demanda sector elèctric, 476 GWh/dia. Es va registrar el 16 de novembre. 

 
2.2.5.4.1 DEMANDA CONVENCIONAL 

Durant l’any 2016, la demanda convencional va arribar fins als 261.831 GWh, un 3,3% 
més respecte el curs anterior. Aquest increment es va ocasionar gràcies a la pujada tan 
del sector industrial com el sector domèstic-comercial i pymes. 
 
En el cas del sector domèstic-comercial, el seu increment va ser degut a dos factors: 

1) La incorporació de nous clients. Es calculen que uns 80.000 més respecte al 
2015, aportant una pujada de 0,7 TWh. 
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2) La baixada de temperatures en els dos últims mesos de l’any: novembre i 
desembre. L’ús de la calefacció en aquest sector va aportar un increment de 2,7 
TWh. La variació de les temperatures influeixen sobre la demanda convencional. 

 
2.2.5.4.2 DEMANDA DEL MERCAT INDUSTRIAL 

Dins del mercat industrial, el consum de gas natural durant l’any 2016 va ascendir fins 
al 188 TWh, el que suposa un increment de 5,9 TWh respecte a l’any anterior. 
 
En general, quasi tots els sectors industrials van patir un increment en el seu consum, 
exceptuant la indústria paperera, la tèxtil i la química/farmacèutica, que van patir un petit 
descens, respecte l’any 2015. 
 
Pel que fa als sectors industrials que va augmentar el seu consum trobem: la construcció 
amb un 12% més sobretot a causa de l’auge de la fabricació de productes ceràmics, 
l’electricitat (principalment cogeneració) que va augmentar un 9%, el sector dels serveis 
augmentant el seu consum en 0,& TWh i el sector de la metal·lúrgia augmentat el seu 
consum en un 0,7 TWh a causa de la incorporació d’una nova fàbrica a la xarxa de 
gasoductes. 

Figura 2.43. Consums per sectors industrials. Font: Enagás 
 
2.2.5.4.3 MERCAT DE CISTERNES DE GNL 

El mercat de camions cisterna de GNL a Espanya l’any 2016 va representar el 3,5% del 
total de la demanda convencional. En aquest sector el consum de gas natural va ser de 
11.232 GWh/any, un 4,8% més que l’any anterior, amb 37.556 camions cisterna 
carregats. 
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Figura 2.44. Mercat de cisternes de GNL per plantes (TWh). Font: Enagás 

 
En quan a les destinacions de les 6 plantes de gas espanyoles es va augmentar en 94 
nous destinacions, respecte l’exercici del passat 2015. Segons la planta d’origen, 
Sagunto va acabar amb 262 destinacions, Barcelona amb 259 destinacions, Cartagena 
amb 201 destinacions, Huelva amb 195 destinacions, Mugardos amb 116 destinacions 
i Bilbao amb 72 destinacions. 
 
La descàrrega de camions cisterna no només va actuar dins el territori espanyol. De les 
quals cal destacar Canàries com a novetat. També, el sistema gasista va subministrar 
GNL a l’estranger: Portugal, França, Itàlia, Suïssa, Macedònia i Andorra, aquest últim 
com a novetat del any 2016. 
 
2.2.5.4.4 GAS NATURAL PER GENERACIÓ ELÈCTRICA 

Durant l’any 2016 l’entrega de gas per la generació d’electricitat va ser de 59.664 GWh, 
dels quals 202 GWh corresponen al consum de gas de les centrals tèrmiques i el restant, 
59.462 GWh, al consum de gas per cicles combinats. Aquest xifra és lleugerament 
inferior (2,6%) respecte a l’any 2015. 
 
Encara i els valors, el consum de gas pel sector elèctric va experimentar una gran pujada 
durant els mesos d’octubre i novembre, on es van batre rècords mensuals de demanda. 
Entre altres factors, la menor aportació de les energies hidràuliques i eòliques al sector 
elèctric, a més de les exportacions a França fruit de la parada de les seves centrals 
nuclears, han motivat aquest creixement en el últim trimestre del 2016. 
 
Tal va ser el consum, que el 16 de novembre de 2016 el consum de gas per electricitat 
va registrar 476 GWh/dia, la màxima xifra de consum diari des del 13 de gener de 2012. 
Aquestes últimes dades ens fa reflexionar i constatar la importància del gas com un dels 
grans recursos del mix de generació elèctrica i com a gran opció per les energies 
renovables. 
 
2.2.5.4.5 LA DINÀMICA DEL SECTOR 

Les xifres analitzades de l’exercici del 2016 ens augmenten les expectatives futures del 
sector del gas. I més després que els primers dies del 2017 es registrés un nou rècord 
a l’aconseguir 1.589,19 GWh el 19 de gener. Aquesta xifra és la més alta des de any 
2012. 
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Els principals motius d’aquesta nova marca és l’onada de fred que va arribar a la 
Península Ibèrica a l’inici d l’any. 
 
Segons l’estudi que realitza cada any Enagás i que publica cada setembre, aquest any 
2017, la demanda de gas arribarà aproximadament als 324,7 TWh, un 1% més que l’any 
anterior. Si tenim en compte, que sempre es fa una comparació, respecte el curs 
anterior, segurament la xifra facilitada serà més elevada. La demanda de gas va en 
ascens. 
 
2.2.5.5 FACTURACIÓ 

Dins del model de mercat liberalitzat que s’aplica en els sectors de l’electricitat i gas 
natural a Europa, existeix una modalitat de subministrament, aquest és el 
Subministrament d’Últim Recurs (SUR). 
 
Les mateixes Directives Europees estableix que els Estats membres tenen l’obligació 
de garantir que els clients domèstics, i en el seu cas empreses petites, tinguin dret a un 
subministrament de gas natural d’una qualitat determinada, i a uns preus raonables, 
transparents i comparables. Consideren el gas natural com un servei universal. 
 
En el sector del gas natural, el SUR consisteix en el dret de determinats clients a ser 
subministrats a preus establerts segons les Tarifes d’Últim Recurs (TUR), i oferts per les 
Comercialitzadores d’Últim Recurs (CUR), que són empreses comercialitzadores 
designades pel Govern i que realitzen el mateix servei que la resta de 
comercialitzadores, però a un preu establert per la TUR. 
 
2.2.5.5.1 TUR 

Les Tarifes d’Últim Recurs (TUR) van entrar en vigor a partir de l’1 de Juliol de 2008, 
amb la implantació del Subministrament d’Últim Recurs (SUR). Aquestes tarifes, 
aplicables només a determinats consumidors, substituïen a les tarifes integrals de gas 
natural existents fins a la data. L’objectiu de les tarifes era protegir als petits 
consumidors, però a la vegada havien d’enfocar el camí per la liberalització del mercat. 
 
Actualment, a Espanya, aquesta tarifa només es aplicable a aquells consumidors amb 
una pressió de subministrament inferior a 4 bars i amb un consum anual inferior a 50.000 
kWh. 
 
Des de l’1 d’abril de 2010 existeixen dues Tarifes d’Últim Recurs, en funció del consum 
anual del consumidor domèstic: 
 TUR 1: s’aplica als consumidors amb un consum anual igual o inferior a 5.000 

kWh connectats a un gasoducte amb una pressió de disseny inferior o igual a 4 
bar. 

 TUR 2: s’aplica als consumidors amb un consum anual superior a 5.000 kWh e 
inferior o igual a 50.000 kWh connectats a un gasoducte amb una pressió de 
disseny inferior o igual a 4 bar. 

 
Aquells usuaris amb un consum anual superior als 50.000 kWh hauran de contractar 
dins del mercat lliure. 
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2.2.5.5.1.1 CÀLCUL DE LES TARIFES TUR 

La metodologia de càlcul de la TUR, d’acord amb el sistema econòmic integrat de gas 
natural, inclourà els següents aspectes: 
 Cost de la matèria prima 
 Cost de comercialització 
 Cost derivats de la seguretat del subministrament 
 Peatges d’accés 

 
Aquests factors incideixen en els dos termes que componen les TUR. Aquestes es 
componen d’un terme de facturació fixa (expressats en €/mes) i un terme de facturació 
variable per unitat d’energia (expressats en c€/kWh). 
 
El terme fix de la tarifa es determina com la suma dels costos que corresponen al cost 
fixa de: 
 El terme fix del terme de conducció del peatge de transport i distribució. 
 El terme fix de reserva de capacitat. 
 El terme fix del peatge de regasificació. 
 Cost fix de comercialització. 

 
El terme variable de la tarifa es determina amb la suma dels costos que corresponen a: 
 El terme variable del terme de conducció del peatge de transport i distribució. 
 El terme variable del peatge de regasificació. 
 El valor mig del peatge de descàrrega vaixells 
 Cost mig del cànon d’emmagatzematge subterrani. 
 Cost mig del cànon d’emmagatzematge de GNL. 
 El cost variable de comercialització. 
 Cost de matèria prima. 

 
Dins de tots els components, el que té més incidència dins dels canvis que pot patir el 
valor del kWh de gas, és el cost de la matèria prima. Per la determinació d’aquest cost 
es celebren subhastes, on les CUR adquireixen un percentatge de l’energia que 
necessiten, i la resta es fixen d’acord amb les cotitzacions internacional de productes 
petrolífers o de gas. Cada any es realitzen dues subhastes i en cadascuna els productes 
subhastats són Gas Base i Gas d’Hivern. 
 
Les tarifes s’actualitzaran sempre que es produeixin canvis en els termes fixos i 
variables dels peatges i cànons i, almenys, un cop per trimestre, des del dia 1 dels mesos 
de gener, abril, juliol i octubre. Es publicaran en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 
 
2.2.5.5.1.2 COST DE COMERCIALITZACIÓ 

El cost de la gestió de comercialització té com a objectiu ensenyar el cost dels processos 
de gestió dels clients en TUR. És especialment important perquè és l’únic valor fixat per 
l’administració i que pot suposar una diferència en el mercat liberalitat. Si el cost de 
comercialització és massa ajustat, serà difícil que les comercialitzadores en mercat lliure 
puguin dissenyar un preu que millori a les TUR. 
 
Amb aquest cost, les CUR han de gestionar diversos processos relacionats amb 
l’activitat: procés d’atenció al consumidor, facturació mensual i cobrament els clients. 
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2.2.5.5.1.3 ELS PEATGES D’ACCÉS 

El transport de l’energia, la regasificació, l’emmagatzematge subterrani i la distribució 
del gas són activitats del sistema gasista que queden sota un esquema regulat de 
manera natural. Per aquest motiu, els costos de les xarxes, repercuteixen en tots els 
consumidors, independentment de la manera d’obtenció del gas, a través del 
denominats peatges d’accés. En altres paraules, els peatges d’accés es coneixen com 
els costos que cada consumidor abona al sistema gasista per garantir que es disposi de 
subministrament tant en els habitatges com en els locals que s’adquireixen. Aquests 
peatges s’aprovaran pel Ministeri d’industrial Energia i Turisme segons la llei 3/2013. 
 
Les tarifes de gas natural ja incorporen els peatges d’accés i s’estructuren en dos 
termes: 
 Terme fix: independent del volum de gas consumit i del cost de la molècula de 

gas. 
 Terme variable: en funció de l’activitat i del volum de gas consumit. 

 
Existeixen peatges d’accés per la utilització dels diferents serveis del sistema gasista, i 
en particular: 
 Peatge de regasificació: correspon al ús dels serveis de regasificació, i 

s’estructura en un terme fix (Tfr) mensual en funció de la capacitat de 
regasificació diària contractada, i un altre variable (Tvr) del peatge, en funció dels 
kWh re-gasificats. 

 Peatge de descàrrega de vaixells: correspon a l’ús dels serveis de descàrrega 
del gas natural liquat d’un vaixell a una planta de regasificació. Es diferencia en 
funció de la planta de regasificació en què la que es realitza la descàrrega, i 
s’estructura també en un terme fix per vaixell i un altre variable en funció dels 
kWh descarregats. 

 Peatge de càrrega de cisternes: correspon a la càrrega en vehicles cisterna 
del gas natural. També s’estructura en un terme fix (Tfc) i un terme variable (Tvr). 

 Peatge de transvasament de GNL a vaixells: correspon als serveis de càrrega 
de gas natural en vaixells a partir de plantes de regasificació, i és diferència entre 
fix i variable. 

 Peatge de posada en fred des de plantes de regasificació: amb terme fix per 
operació i variable en funció del gas. 

 Peatge de transport i distribució en ferm: aquest peatge es compon de dos 
termes, un d’ells referent a la reserva de capacitat (Trc) i l’altre fa referència a la 
conducció de gas (Tc) que es diferencià en funció de la pressió de disseny a la 
que es connecten les instal·lacions del consumidor. 

 Cànon d’emmagatzematge subterrani: compost per un terme fix per 
l’emmagatzematge, i dos termes variables, un per la injecció del gas en 
l’emmagatzematge i un altre per l’extracció del gas. 

 Cànon d’emmagatzematge de GNL: compost únicament d’un terme variable 
en funció del GNL emmagatzemat diàriament en els tancs de les plantes de 
regasificació. 

 Peatge de transport i distribució interrompible: en cas d’interrompre, el terme 
de conducció es calcula multiplicant el terme de conducció del peatge de 
transport i distribució en ferm en vigor que correspongui per 0,7 en el cas de la 
interrompibilitat tipus “A” i per 0,5 en el cas de la interrompibilitat tipus “B”. El 
terme fix de reserva de capacitat que s’aplica és el que està en vigor, sense 
descompte. 

 Peatge aplicables als contractes de duració inferior a un any: en el cas que 
els contractes siguin d’un durada inferior a un any, és necessari aplicar el terme 
fix del caudal dels peatges corresponent a l’accés al sistema gasista, un 
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coeficient que oscil·la entre els 0,06 i 0,10 (peatge diari) i entre 1 i 2 (peatge 
mensual). 

 
2.2.5.5.1.4 PREU FINAL 

Igual que en el cas elèctric, el preu final del gas ha de compensar tan els costos regulats 
com els costos de l’energia i un marge comercial que sigui raonable i correspongui a 
una empresa eficientment gestionada. Els components del preu final del gas para els 
consumidors, haurien de seguir els indicats en la següent figura: 
 

 
Figura 2.45. Components del preu final del gas 

 
2.2.5.5.1.5 ALTERNATIVA A LA TUR 

Tots aquells usuaris amb dret al subministrament de gas amb la TUR que no es trobin 
còmodes amb aquest sistema, sempre tenen l’alternativa de buscar una 
comercialitzadora en el mercat lliure. Generalment, la TUR s’agafa com a referència a 
l’hora de fixar els preus però es diferència en els descomptes en percentatge en el terme 
fix i variable.  
 
2.2.5.5.2 PREUS I TARIFES 

L’evolució del preu del gas natural a Espanya ha anat en augment de forma considerable 
en els últims anys, arribant quasi duplicar el preu des del 2005 fins a l’actualitat. 
 
Actualment, segons l’última Resolució publicada el 17 de març de 2017, les TUR fixen 
els seus termes fixes i variables aplicables: 
 

 GAS NATURAL 

 CONSUM TERME FIX 
(€/CLIENT I MES) 

TERME VARIABLE 
(c€/kWh) 

TUR.1 <= 5.000 kWh / any 4,31 5,46543 

TUR.2 > 5.000 i <= 50.000 kWh 
/ any 8,45 4,359143 

Taula 2.34. TUR publicades al març 2017. Font: Institut Català d’Energia 
 
L’evolució dels termes de potència i energia de TUR.1 i TUR.2 la podem apreciar en els 
següents gràfics: 
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Figura 2.46. Evolució Tarifa Últim Recurs T1. Font: Institut Català d’Energia 
 

Figura 2.47. Evolució Tarifa Últim Recurs T2. Font: Institut Català d’Energia 
 
Dins de la tarifa de gas natural hi ha dos conceptes que també va canviar en l’última 
publicació del BOE: els peatges i les tarifes de lloguer de comptadors i equips de 
telemesura. A continuació, podem veure la taula de les tarifes de peatges del març del 
2017 i un gràfic evolutiu del consum i el número de clients per grups de peatges: 
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PEATGE GAS NATURAL 

 TERME FIX 
(€/CLIENT I 

MES) 

TERME FIX 
(c€/kWh 

DIA/MES) 

TERME 
VARIABLE 
(c€/kWh) 

PEATGE 1 (P >60 bar)    

1.1 Consum <= 200 GWh/any  3,4560 0,0847 

1.2 200 < Consum <= 1.000 GWh/any  3,0188 0,0682 

1.3 Consum > 1.000 GWh/any  2,8657 0,0615 

PEATGE 2 (4 bar < P <= 60 bar)    

2.1 Consum <= 0,5 GWh/any  25,3055 0,1934 

2.2 0,5 < Consum <= 5 GWh/any  6,8683 0,1543 

2.3 5 < Consum <= 30 GWh/any  4,4971 0,1249 

2.4 30 < Consum <= 100 GWh/any  4,1210 0,1121 

2.5 100 < Consum <= 500 GWh/any  3,7887 0,0983 

2.6 Consum > 500 GWh/any  3,4848 0,0852 

PEATGE 3 (P <= 4 bar)    

3.1 Consum <= 5.000 kWh/any 2,53  2,9287 

3.2 5.000 < Consum <= 50.000 kWh/any 5,79  2,2413 

3.3 50.000 kWh/any < Consum <= 100 
MWh/any 54,22  1,6117 

3.4 Consum > 100 MWh/any 80,97  1,3012 

PEATGE 4 (P > 4 bar) Consumidors 
industrials interrompible 

   

3.5 Consum > 8 GWh/any  5,9258 0,2010 

Taula 2.34. Peatges de gas natural al març 2017. Font: Institut Català d’Energia 
 

 
Figura 2.48. Evolució anual de consum i número de clients per grups de peatges. Font: CNMC 
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Del gràfic anterior, una dada que no es veu reflectida és, quines quantitats de clients hi 
ha per grup de peatge. El grup de peatge amb més client és el 3 amb el 99% del total 
dels clients. Això és perquè els consumidors domèstics el peatge 3. Les tarifes TUR es 
troben dins dels peatges 3.1 i 3.2. 
 
En la següent taula podem veure les tarifes de lloguer de comptadors i equips de 
telemesura publicades al març del 2017. 
 

LLOGUER COMPTADOR GAS NATURAL 
CAUDAL DEL 

COMPTADOR (m3/h) TARIFES DEL LLOGUER 

Fins a 3 m3/hora 0,69 €/mes 

Fins a 6 m3/hora 1,25 €/mes 

Q > 6 m3/hora 12,5 per 1.000 del valor mig del comptador que es fixa a 
continuació, per mes 

CAUDAL DEL 
COMPTADOR (m3/h) 

VALOR MIG DEL 
COMPTADOR € VALOR CALCULAR €/mes 

Q < 10 210,94 2,64 

Q < 25 388,25 4,85 

Q < 40 752,96 9,41 

Q < 65 1.538,20 19,23 

Q < 100 2.082,40 26,03 

Q < 160 3.266,30 40,83 

Q < 250 6,912,62 86,41 
EQUIPS DE 

TELEMESURA €/mes 

Equip per una sola línia 76,99 
Equip per una línea 

adiccional 14,76 
Taula 2.35. Lloguer comptadors i equips de telemesura publicades al març 2017. Font: Institut 

Català d’Energia 
 
2.2.5.5.2.1 COMPARATIVA PREUS A EUROPA 

Segons les dades extretes d’Eurostat (organisme encarregat de recollir aquestes dades 
en l’àmbit europeu) del primer semestre, el preu del gas natural a Espanya per al petit 
consumidor domèstic (tipus D1) es situa per sota de les mitjanes europees. 
 
Per l’altre tipus de consumidor domèstic, amb un consum de gas més elevat, el preu a 
Espanya és similar al de la mitjana de l’Eurozona. Però tots dos es troben per sobre de 
la mitjana de la UE-28. 
 
Els consumidors industrials (tipus I1 a I5) tenen preus molt similars a la mitjana de països 
europeus. 
 
En el següent gràfic podem veure la comparació: 
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Figura 2.49. Preu del gas natural al 1r semestre del 2016 (€/MWh). Font: EUROSTAT i ICE 

 
Tipus de consumidors: 
 D1: consum anual < 5,6 MWh 
 D2: consum anual de 5,6 a 56 MWh 
 I1: consum anual < 280 MWh 
 I2: consum anual de 280 a 2.800 MWh 
 I3: consum anual de 2.800 MWh a 28.000 MWh 
 I4: consum anual de 28.000 MWh a 280.000 MWh 
 I5: consum anual de 280.000 a 1.120.000 MWh 

 
Zones territorials considerades: 
 
UE-28: Preus mitjans del conjunt de 28 països que formen part de la Unió Europea a 
2016 -> Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, 
Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, 
Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República 
Txeca, Romania, Suècia i Xipre. 
 
EZ: Preus mitjos del conjunt de països que formen l’Eurozona a 2016 -> Alemanya, 
Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, 
Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre. 
 
2.2.5.5.3 EXEMPLE CÀLCUL FACTURA 

Per tal de facilitar la comprensió de la metodologia de càlcul d’una factura de gas natural, 
es presenta un exemple agafant un consumidor mitjà amb una tarifa TUR 2 un consum 
de 70 m3 entre el 15 d’octubre de 2016 i el 15 de desembre de 2016.  
 
Tal com hem vist, dins del mercat del gas natural existeixen dos tipus: mercat lliure o 
mercat amb tarifa regular (TUR). Actualment, el 77,9% dels 7,6 milions de consumidors 
de gas, disposen d’un contracte en el mercat lliure (dades que veurem més endavant), 
ja que en molts casos, s’estalvia respecte a la tarifa regulada. 
 
En el mercat amb tarifes existeixen dos tipus, com ja hem vist anteriorment: 
 TUR.1: aquesta tarifa va dirigida per a usuaris amb un consum igual o inferior a 

5.000 kWh a l’any, el habitual en una llar amb aigua calenta o cuina de gas. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

D1 D2 I1 I2 I3 I4 I5

€/
M

W
h

U3-28 EZ ESPANYA



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 116 

 TUR.2: aquesta va dirigida als usuaris amb un consum entre 5.000 i 50.000 kWh 
a l’any, els quals solen viure en llars amb aigua calenta, cuina de gas i calefacció 
de gas. 

 
En el nostre cas, suposarem una llar amb una tarifa TUR 2. 
 
2.2.5.5.3.1 COST DE L’ENERGIA 

La facturació estarà determinada, principalment, per dos conceptes. El primer concepte 
és el terme fix. El terme fix es paga, es consumeixi o no. És el preu que es paga per la 
connexió a la xarxa nacional. En aquest cas, el nostre contracte està vinculat a la TUR 
2, amb un valor de terme fix de 8,67 €/client i mes. 
 
Import terme fix: 2,032 mesos x 8,67 €/mes = 17,62 € 
 
El segon concepte és el terme variable. El terme variable és el consum, que variarà 
depenent de l’ús del servei, expressat en kWh. En el nostre cas, el valor del terme 
variable és de 0,04137088 €/kWh. 
 
Abans de calcular l’import, nosaltres sabem que tenim un consum de 70 m3 però el valor 
del terme variable es troba en kWh. Anteriorment, ja hem explicat que, existeix un factor 
de conversió amb el Poder Calorífic Superior. En el nostre cas és de 11,5970 kWh/m3. 
 
Factor de conversió: 70 m3 x 11,5970 kWh/m3 = 811,79 kWh 
 
Ara si, ja tenim totes les dades per calcular l’energia consumida. 
 
Import terme variable: 811,79 kWh x 0,04137088 €/kWh = 33,58 € 
 
El cost de l’energia final és 51,20 €. 
 
2.2.5.5.3.2 LLOGUER COMPTADOR 

La facturació inclou el cost del lloguer del comptador. L’import per aquest concepte està 
en funció del tipus de comptador instal·lat, el que determina el cabal màxim (m3/h) de 
gas que pot arribar a l’habitatge. 
 
El cabal més habitual per habitatges amb un consum màxim de 50.000 kWh a l’any és 
de 6 m3/h. Segons les tarifes de lloguer presentades per el BOE, el cost és de 1,25 
€/mes. 
 
Import lloguer comptador: 2,032 mesos x 1,25 €/mes = 2,54 € 
 
2.2.5.5.3.3 IMPOSTOS 

Per completar la factura es tindrà en compte els següents càrrecs addicionals: 
 Impost d’hidrocarburs: denominat també cèntim verd que s’aplica sobre els 

kWh consumits. La llei 15/2012, de mesures fiscals, ha introduït un tipus 
impositiu al gas natural utilitzat per usos diferents al del carburant. En concret, a 
partir del 1 de gener de 2013, el consum de gas natural ha de pagar 0,65 euros 
per GJ, el que equival a 0,00234 €/kWh. 

 Import sobre el valor afegit (IVA) del 21%. La base imposable del IVA és la 
suma de tots els anteriors, inclòs l’impost especial sobre el gas. 
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El resultat final de l’exemple es pot veure en la següent taula: 
 

TUR 2 
Desembre 2016 

Factura 
€ 

Terme fix 17,62 
Energia consumida 
            Impost sobre el gas 

33,58 
1,90 

Lloguer comptador 
               Total per IVA 

2,54 
55,64 

IVA 11,68 
TOTAL 67,32 

Taula 2.36. Resultats exemple factura de gas natural 
 
En algunes factures també poden aparèixer serveis de manteniment, segur de protecció 
o descomptes que apliquin la comercialitzadora. 
 
A la següent figura, es pot apreciar el desglossament dels components de la factura: 
 

 
Figura 2.50. Desglossament components factura de gas natural 

 
2.2.5.5.4 ASPECTE D’UNA FACTURA 

Els conceptes que apareixen en una factura de llum són: 
 

1. Identificació de l’empresa que emet la factura, la companyia 
Comercialitzadora. 

 
En aquest espai es mostra: el logotip, la denominació social, el CIF i el domicili social 
de la companyia comercialitzadora. També s’informa que és una factura de gas. 
 

2. Dades de la factura 
 
En aquesta part es mostren les dades que identifica la factura i el que necessitaràs en 
el cas de fer alguna consulta: 

• Període de facturació: indica les dates corresponents a l’inici i final del període 
facturat. 

• Número de la factura: codi assignat cada factura que s’utilitza com a número 
d’identificació fiscal. 

• Data d’emissió de la factura: data a la qual s’emet la factura. Dia del mes i mes 
en format numèric i mes escrit en lletres sense abreviatures. 

• Data de càrrec: informa del dia en què es realitzarà el càrrec corresponent a 
aquesta factura. 
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• Factura amb lectura real: s’informa del tipus de lectura realitzada en cada 
factura. Pot ser real o estimada. 

• Titular del contracte: apareixerà el nom de la persona que figura en el 
contracte. 

• DNI/NIF: número d’identificació fiscal, per tractar-se d’una persona física. 
• Referència del contracte de subministrament: és el codi que identifica el 

contracte. A l’hora de fer qualsevol gestió, és el número identificatiu. 
• Import total de la factura: és l’import total, que inclouen tots els conceptes de 

la factura. No totes les companyies el posen. 
 

3. Nom i direcció del receptor de la factura 
 
Es mostren les dades personals del titular del contracte, qui rep la factura: 

• Titular del contracte: nom de la persona que figura en el contracte. 
• DNI/NIF: número d’identificació fiscal, per tractar-se d’una persona física. 
• Direcció de subministrament: direcció postal on s’ubica el subministrament de 

gas. 
 

4. Resum de la factura i evolució del consum 
 
En aquesta secció apareix el resum dels conceptes facturats i l’import total de la 
factura. El detall del càlcul de cada un dels conceptes es troben en el revers de la 
primera pàgina de la factura, a la secció Detall de la factura. 

• Energia consumida: import total per l’energia consumida, és a dir, por el 
consum del gas. 

• Serveis i altres conceptes: import pels servies extres contractats. 
• Impost aplicat: se li aplica l’IVA o IGIC (Impost General Indirecte de Canàries) 

segons procedeixi, ara del 21%. 
• Total import factura: és l’import total a pagar incloent impostos. 
• A part, apareix un gràfic de: 
• Evolució del consum: s’inclou un gràfic on es mostra el consum energètic 

durant els últims mesos.  
 

5. Dades relacionades amb el subministrament 
 
En aquesta secció es trobarà tota la informació per conèixer les característiques i dades 
del subministrament, així com les dades de pagament: 

• Aparell de mesura: codi que identifica l’aparell de mesura. 
• Referència del contracte de subministrament: és el codi que identifica el 

contracte. A l’hora de fer qualsevol gestió, és el número identificatiu. 
• Empresa distribuïdora: és el nom de l’empresa que distribueix el gas (no es el 

mateix que comercialitzadora). 
• Codi unificat del punt de subministrament (CUPS): és un codi únic que 

identifica el punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència “ES” 
seguits de 20 caràcters, números o lletres. És el número, que en cas de consulta 
del contracte o factura, es facilitarà. És com el DNI del subministrament. 

• Forma de pagament: indica el mode de pagament seleccionat. Normalment es 
realitza mitjançant domiciliació bancària. Quan el pagament no està domiciliat 
apareixerà un codi de barres en la primera cara de la factura. En aquest cas, el 
pagament es farà en les entitats bancàries acordades presentant la factura. 

• Dades de l’entitat, IBAN, BIC i codi de mandat en què es domicilia el 
pagament. Els últims dígits del IBAN s’oculten per assegurar la confidencialitat 
de les dades bancàries. 
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• Peatges d’accés: és el peatge que la distribuïdora assigna al client en funció 
del consum anual de gas. En l’exemple anterior era 3.2. 

• Preus dels peatges: indica el preu que s’aplica al peatge. Si no apareix el preu, 
a vegades apareix BOE + la data d’on s’extrau. 

• Fi del contracte de subministrament: data de finalització del contracte. És una 
dada merament de recordatori i informativa. El contracte es renova anualment 
de manera automàtica, si no és que s’avisi del contrari. 

 
6. Detalls de la factura 

 
Aquí es detallen i s’expliquen tots els conceptes e imports facturats: 
ENERGIA: engloba tots els conceptes relacionats amb el subministrament d’energia. 

• Terme fix mensual:  és l’import que es paga per tenir accés al subministrament. 
El seu preu va en funció de la tarifa contractada (determinada pel consum anual). 

• Energia consumida: és l’import que es paga per l’energia consumida durant el 
període facturat. S’obté multiplicant els kWh consumits durant el període de 
facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada.  

• Impost sobre el gas natural: és un impost sobre el gas natural que es calcula 
multiplicant els kWh consumits per 0,00234 €/kWh, el que equival a 0,65 €/GJ, 
segons estableix la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per la 
sostenibilitat energètica. 

 
La suma dels primers conceptes detallats donen el 1º sub-total. A continuació es detallen 
altres conceptes: 
 
SERVEIS I ALTRES CONCEPTES: engloba conceptes relacionats amb altres serveis, 
addicionals a l’energia, si s’han contractat. 

• Lloguer equips de mesura: es calcula multiplicant els mesos del període de 
facturació pel preu del lloguer mensual del comptador, exceptuant si el 
comptador és del client. El preu el regula l’Administració. 

• Poden aparèixer altres tipus de serveis com el Servei de Manteniment Gas o 
descomptes. 

 
La suma dels darrers conceptes donen el sub-total de Serveis i altres conceptes. 
 
La suma dels dos sub-totals resulten l’import total. 
 
Per últim, s’aplica: 

• IVA: és l’impost sobre el valor afegit que estableix el Govern. 
 
El TOTAL IMPORT FACTURA, és l’import total a pagar. 
 

7. Informació de consums 
 
Es detallen les lectures anteriors i actual del comptador, així com les seves dates. En el 
cas del gas, es mesura en m3. 
 
Al restar les lectures, s’obté el consum de gas natural en metres cúbics en el període de 
la factura. Per facturar aquests m3, serà necessari fer una conversió a kilowatts-hora 
(kWh). Per a això, s’utilitza el factor de correcció i el poder calorífic superior (PCS), els 
valors del qual són establerts per Enagás i publicats per el BOE. 
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8. Informació d’interès 
 
Al final de la factura, algunes comercialitzadores faciliten consells d’estalvi o informació 
que creguin que resulta interessant. 
 
A l’Annex H, es pot veure la factura exemple amb els punts descrits anteriorment. La 
factura és amb un contracte de subministrament de gas natural amb Iberdrola. Els 
conceptes sempre seran els mateixos en totes les factures, encara que pot ser no d’igual 
col·locació. 
 
2.2.5.6 COMERCIALITZADORES 

De la mateixa manera que succeïa amb l’electricitat, les companyies distribuïdores de 
gas natural són les empreses que porten el subministrament fins als consumidors, i 
donen un servei de distribució als usuaris a través de les companyies 
comercialitzadores. Les companyies amb les quals els consumidors han de fer un 
contracte són les comercialitzadores. 
 
Les principals distribuïdores de gas natural a Espanya són: 
 Grupo Gas Natural Fenosa. 
 Grupo EDP. 
 Grupo Morgan Stanley. 
 Gas Directo. 

 
És important recordar que l’empresa distribuïdora és assignada a un punt de 
subministrament en relació a la zona geogràfica. En canvi, el cient pot escollir l’empresa 
comercialitzadora que desitgi per a que la subministri i comercialitzi el gas natural. 
 
Segons un estudi realitzat per la CNMC, a finals del primer semestre del 2016 hi havia 
9 empreses que oferien gas i 6 oferien gas i electricitat al mateix temps. Les principals 
comercialitzadores del territori espanyol són: 
 Gas Natural Fenosa. 
 Endesa. 
 Iberdrola. 
 EDP. 
 Viesgo. 

 
En quan a la quantitat d’ofertes disponibles, segons la CNMC, al juny de 2016 eren 86 
(52 en l’àmbit nacional, 12 en el multiregional i 22 en el regional). Respecte el juny de 
2014, les ofertes s’han mantingut estables. En el gràfic de l’apartat de 
comercialitzadores de l’electricitat, es pot apreciar l’evolució de les ofertes de gas i dual. 
 
Per últim, el número de clients subministrats van arribar als 7,6 milions a final d’Agost. 
Segons la CNMC, i tal com ja havíem avançat, el 77,9% dels clients es trobaven en el 
mercat lliure i el restant, el 22,1% en el mercat regulat per la tarifa d’últim recurs. En la 
següent taula es mostra, per a cada grup, els clients en el mercat del gas natural i el 
tipus de subministrament a finals del setembre del 2016: 
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Nº CLIENTS CLIENTS MERCAT 
LLIURE CLIENTS TUR TOTAL 

Gas Natural Fenosa 2.934.600 1.352.560 4.287.160 

Endesa 1.226.607 274.025 1.500.632 

Iberdrola 912.664 9.115 921.779 

EDP 790.992 56.291 847.283 

Viesgo 49.179 0 49.179 

Altres 34.584 0 34.584 

TOTAL 5.948.626 1.691.991 7.640.617 
Taula 2.37. Clients de gas natural al setembre del 2016. Font: CNMC 

 
Les empreses comercialitzadores de gas d’últim recurs (TUR) són les següents: 
 EDP Comercialitzadora de Último Recurso, S.A. 
 Endesa Energía XXI, S.L.U. 
 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 
 Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

 
El llistat de comercialitzadores les podem trobar en el següent enllaç: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Listado%20Comercia
lizadores/Gas/2017-
3%20Listado%20de%20comercializadores%20de%20gas%20natural%20(31%203%2
02017).pdf 
 
2.2.5.7 AJUDES 

2.2.5.7.1 BO SOCIAL 

Avui dia, no existeix un bo social pel gas natural. 
 
Fa més de dos anys, el Consell de Ministres va aprovar una reforma de la Llei de 
Hidrocarburs en la que és prèvia incloure la creació d’un bo social del gas per a les 
famílies en vulnerabilitat. Un ajuda que en el sector elèctric existeix i que des de la 
Comunitat Europea ha exigit en reiterades ocasions a Espanya, ja que des de 
Brussel·les han detectat un baix nivell de satisfacció dels clients en el tema de la pobresa 
energètica. 
 
La raó principal de què no existeixi un bo social per al gas es purament regulatori. El 
gas, a diferència de l’electricitat i l’aigua, no és considerat com un servei bàsic, ja que 
compta amb altres alternatives com el butà, la biomassa o l’energia elèctrica per escalfar 
la casa, cuinar o disposar d’aigua calenta. 
 
La situació de vulnerabilitat és cada cop més alarmant i l’absència d’un marc normatiu 
o d’una estratègia per lluitar contra la pobresa energètica, deixa el nostre país un gran 
retard en les polítiques socials que puguin garantir un subministrament bàsic en aquelles 
llars més desfavorables. 
 
En alguns punts del país, en algunes administracions regionals i locals, i algunes de les 
principals companyies, semblen tenir consciència de la situació actual. Intenten arribar 
a acords per a no tallar els subministraments tant de llum com de gas a aquells clients 
que segons els serveis socials municipals informin sobre la vulnerabilitat. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Listado%20Comercializadores/Gas/2017-3%20Listado%20de%20comercializadores%20de%20gas%20natural%20(31%203%202017).pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Listado%20Comercializadores/Gas/2017-3%20Listado%20de%20comercializadores%20de%20gas%20natural%20(31%203%202017).pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Listado%20Comercializadores/Gas/2017-3%20Listado%20de%20comercializadores%20de%20gas%20natural%20(31%203%202017).pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Listado%20Comercializadores/Gas/2017-3%20Listado%20de%20comercializadores%20de%20gas%20natural%20(31%203%202017).pdf


Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 122 

 
El gas natural cada cop està tenint més incidència en el mercat i si es volen aconseguir 
els objectius mediambientals marcats per la Comunitat Europea, és una bona alternativa 
que s’ha d’intentar afavorir en aquelles famílies en estat de vulnerabilitat. 
 
En l’àmbit Europeu no existeix una metodologia comú i aquest fet està dificultant 
l’adopció d’una política comú pels països de la Unió Europea. Encara que s’ha exigit 
normatives específiques per l’electricitat, per al gas només alguns països han inclòs 
ajudes per aquest subministrament. Països com Regne Unit, França o Itàlia són els 
països que més han treballat en aquest sentit. 
 
2.2.5.8 CONSELLS 

2.2.5.8.1 CANVI DE COMERCIALITZADORA 

Tots els consumidors tenen dret a contractar lliurement el seu subministrament de gas 
amb l’empresa comercialitzadora que estimin més apropiada i que s’adapti a els seus 
costums i necessitats.  
 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha creat un comparador d’ofertes 
de subministrament tant de gas com d’electricitat, disponible a la pàgina web: 
comparadorofertasenergia.cnmc.es.  
 
Aquells consumidors que tenen dret a contractar una de les modalitats regulades podran 
acudir tant a les comercialitzadores d’últim recurs, com a les comercialitzadores que 
operen en el mercat lliure. La resta de consumidors, els que no tenen dret a les 
modalitats regulades, hauran de buscar obligatòriament en algunes de 
comercialitzadores que operen en el mercat lliure.  
 
En ambos casos, el canvi de subministrador és gratuït i s’haurà de realitzar en el termini 
de 3 setmanes. Només caldrà contactar amb la nova comercialitzadora i aquesta 
s’encarregarà d’informar de tots els tràmits. 
 
A més, l’anterior comercialitzadora té l’obligació d’enviar l’última factura en un termini 
màxim de 6 setmanes a partir de la finalització del subministrament. 
 
2.2.5.8.2 INSPECCIÓ DE LES INTAL·LACIONS 

2.2.5.8.2.1 GAS 

La instal·lació de gas ha de passar una inspecció completa cada 5 anys segons el Reial 
Decret 984/2015. 
 
Què és? 
 
És una revisió del funcionament i l’estanqueïtat del comptador, canonades, claus, gomes 
i l’estat de conservació. 
 
Qui la realitza? 
 
La inspecció la realitza l’empresa distribuïdora del gas (no la comercialitzadora) i ho ha 
de comunicar 3 mesos abans d’executar-la. El consumidor, si ho desitja, pot contractar 
la seva pròpia empresa habilitada per la feina. En aquest cas, s’haurà d’informar a la 
distribuïdora assignada. 
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Quants diners? 
 
En aquest cas, es cobren dos conceptes. Per una banda, les despeses de gestió de la 
distribuïdora que sempre són fixes. El segon concepte és la inspecció pròpia. Si 
l’empresa és una escollida pel consumidor, el preu serà al que hagin arribat. En canvi, 
si la inspecció la realitza la distribuïdora assignada, el preu serà el regulat per la 
Comunitat Autònoma. 
 
Com es paga? 
 
El pagament mai es farà al tècnic que realitza la inspecció. La distribuïdora informarà a 
la comercialitzadora perquè ho cobri en la propera factura. 
 
2.2.5.8.2.2 CALDERES I APARELLS TÈRMICS 

Les calderes i els aparells tèrmics han de passar una inspecció però el temps és diferent: 
 Escalfadors d’aigua (fins a 24,4 kW): cada 5 anys. 
 Aire condicionat (fins a 12 kW): cada 4 anys. 
 Calderes de gas: cada 2 anys. 
 Altres calderes (gasoil,..): cada any. 

 
La inspecció es realitzarà per garantir l’òptim funcionament de l’equip, assegurant la 
seva eficiència energètica, durabilitat i seguretat. Els mateixos fabricants seran els 
encarregats. 
 
2.2.5.8.3 CONSELLS PER ESTALVIAR 

Alguns dels consells ja estan inclosos en els consells per estalviar electricitat però aquí 
s’inclouen els més rellevants: 
 Evitar pèrdues de calor millorant l’aïllament de les finestres i portes (doble vidre, 

reforç de juntes). 
 Prioritzar el gas natural per a la calefacció, és més eficient energèticament que 

l’ús d’aparells elèctrics per escalfar la llar. 
 Utilitzar vàlvules termostàtiques en els radiadors i termòstats programables. Una 

temperatura de 19 a 21 ºC a l’hivern és suficient. 
 Purgar els radiadors una vegada l’any per assegurar una transmissió correcta de 

la calor. 
 Graduar la temperatura a 45 ºC de la caldera per l’aigua calenta. Més 

temperatura per dutxar-se provocaria un cost innecessari. 
 Instal·lar els radiadors sota les finestres per afavorir la correcta difusió de l’aire 

calent per l’habitació. No tapar ni obstruir. 
 A la cuina, evitar que la flama sobresurti del recipient i procurar tapar els 

recipients per no tenir pèrdues de calor. 
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3 AUDITORIES A VILANOVA I LA GELTRÚ 

En el moment de realitzar les auditories a les famílies vulnerables de Vilanova i la Geltrú 
és important comentar que no s’ha seguit exactament la norma per auditories 
energètiques, esmentat en punts anteriors. Això sí, el patró principal del procés de la 
norma s’ha mantingut. 
 
3.1 EL PROCÉS 

L’objectiu principal és intentar ajudar a famílies en estat de vulnerabilitat i aconseguir 
reduir les seves fa6ctures de llum, gas i aigua. Alhora, s’intenta proporcionar hàbits i 
coneixements per estalviar, ja que no serveix simplement reduir les factures, també 
s’han de reduir els excessos. 
 
Per arribar a aquest punt, el procés ha estat llarg. Aquest procés es divideix en tres 
apartats: 

 Abans: tot el treball abans de visitar les llars de les famílies. 
 Durant: els passos en les visites a les famílies. 
 Després: realització d’informes on s’avalua l’estat de les auditories de les 

famílies. 
 
El temps dedicat per a cada punt ha estat llarg però no igual per a cada auditoria. A 
vegades s’han de fer passos endarrere per aconseguir un òptim procés. Cada llar, cada 
família, cada situació familiar és diferent i durant el procés, la millora i l’ampliació de 
coneixements ha anat en evolució. En cada auditoria la millora és contínua perquè no 
existeixen dues famílies en el mateix estat. 
 
3.1.1 ABANS 

En aquest punt es reconeixen tots els passos seguits abans de realitzar l’auditoria 
energètica. Aquests passos els podem dividir en tres: 
 

 
 

Figura 3.1. Esquema procés abans de les auditories energètiques 

FORMACIÓ PREPARACIÓ CONTACTE
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Formació 
 
Abans de començar les visites i fer les auditories energètiques era important conèixer 
amb exactitud certs punts tant de la pobresa energètica com del que significa fer una 
auditoria energètica. 
 
Els coneixements previs eren suficients per entendre perquè existien persones o unitats 
familiars que es trobaven en un punt de vulnerabilitat en les seves llars. Els drets de les 
persones davant del que es considera viure amb un mínim de necessitats bàsiques es 
coneixia. Tot i això no era suficient per fer front al repte d’ajudar a famílies a entendre 
com havien arribat fins aquest punt i sobretot i més important, quins eren els passos a 
seguir per sortir-ne. 
 
Davant d’això molts van ser els conceptes a profunditzar, com per exemple: entendre 
que apareix en una factura, quins tipus de tarifes existeixen, quines comercialitzadores 
existeixen, quina és millor, com es pot estalviar diners, que es pot canviar, amb qui s’ha 
de parlar... en definitiva molts conceptes que en el capítol 2 d’aquest projecte s’expliquen 
amb més exactitud. Tots aquests conceptes han servit per poder ajudar i ser útil a les 
famílies que han demanat ajuda davant del problema. 
 
La formació adquirida per fer front al repte de ser útil a les famílies es descriu en els 
següents punts: 
 

1) Classes d’electricitat: assistir durant un mes i mig a les classes d’electricitat 
transmeses pel professor i tutor Ramon Caumons Sagra, per ampliar els 
coneixements tant de les factures elèctriques com del sistema elèctric. 

2) Formacions: assistir a formacions i tallers realitzats a Vilanova i la Geltrú on 
personal qualificat de serveis socials i de la diputació de Barcelona parlava de la 
pobresa energètica i orientava sobretot el que comporta. En aquestes 
formacions també s’ha coincidit amb personal d’empreses elèctriques que 
explicaven que apareixia en una factura de la llum o gas i quina diferència hi ha 
depenen del tipus de comercialitzadora i tarifa contractada. 

3) Coneixements d’altres ciutats: informar-se de les pràctiques realitzades per 
fer les auditories energètiques a una ciutat com Rubí. Les auditories del projecte 
de Sumem Energies agafa com a referència el treball realitzat en aquesta ciutat. 

4) Buscar i investigar: buscar informació en les pàgines webs principals de llum, 
aigua i gas, o en les principals empreses, per augmentar els coneixements i tenir 
millors capacitats per ajudar a les famílies afectades. 

 
La formació i la millora dels coneixements en cap moment durant el procés s’han deixat. 
En l’actualitat és un dels punts que està dins de les promeses dels polítics i això implica 
que dia a dia es veuen casos i sobretot que dia a dia s’intenta millorar la situació. Davant 
d’això, durant el procés sempre s’ha anat obtenint coneixements nous. 
 
Preparació 
 
El segon punt és la preparació de les eines necessàries abans de realitzar les auditories 
energètiques. En aquest sentit, les eines utilitzades han estat dos: una guia per realitzar 
les auditories energètiques i un aparell de mesura. 
 
La guia per realitzar les auditories facilitada per Sumem Energies es va modificar per tal 
de facilitar la presa d’informació en el moment del contacte amb les famílies. Es van 
realitzar dos passos: 
 
 Modificar i afegir més punts en el document per facilitar la presa d’informació. 
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 Modificar l’arxiu per poder transmetre la informació escrita a mà en la visita a 
l’ordinador de manera ràpida i directe. En aquest cas, creat un pdf modificable. 

 
En el document d’aquesta guia apareix la següent informació: 
 

1) Dades personals auditor: nom i cognoms de l’auditor i la data de realització de 
l’auditoria. 

2) Dades personals de l’entrevistat: nom, cognoms, dni i adreça de l’entrevistat 
També es pregunta si s’han rebut ajudes econòmiques per fer front al problema. 

3) Dades de l’habitatge: informació de quantitat d’usuaris, quantitat d’adults, 
quantitat d’habitacions i metres quadrats de l’habitatge. 

4) Mesures instantànies: mesures del consum instantani en el pitjor cas i en stand 
by. Aquesta informació ens donarà informació de fins quina potència es pot 
contractar i el consum mínim que té l’habitatge. 

5) Factures de llum, gas, aigua, etc: informació de quina comercialitzadora està 
contractada, tarifa, descomptes... 

6) Requisits bo social: informació per saber si la unitat familiar que viu a la llar 
podria o no demanar el bo social. 

7) Dades de consum: informació sobre el consum i l’import que ha pagat en les 
últimes factures, tant de llum com de gas. 

8) Dades sobre l’habitatge: informació per saber la situació geogràfica i estat de 
la llar per saber si és una casa freda o calenta. Informació sobre quan hi ha gent 
en ella. 

9) Inventari energètic: en aquest s’agafa informació sobre el consum de totes les 
llums, aparells, eines i sistemes connectats, l’ús que es fa i on està localitzat dins 
de la llar. També s’agafa informació sobre els costums a l’hora de cuinar, rentar 
la roba, escalfar la llar, etc. 

10) Sistema d’aigua: informació sobre el tipus de sistema d’aigua, consum i cost de 
l’aigua. 

11) Recomanacions auditor: en aquest punt s’exposen les conclusions finals de 
l’auditor després d’analitzar les dades obtingudes en l’entrevista. 

 
En l’Annex I es veu l’última versió després de modificar-lo. Els canvis principals són:  

• Afegir la quantitat d’adults en la llar per saber la quantitat de diners que pot entrar 
a la llar. 

• Actualitzar la imatge de la factura. 
• Ampliar els requisits del bo social. 
• Afegir la part d’aigua. 
• Afegir el punt de recomanacions de l’auditor. 

 
L’altra eina utilitzada és un monitor energètic. El monitor energètic utilitza’t, és Efergy 
E2 Classic. És un comptador instantani d’electricitat. Amb aquest aparell i el software 
incorporat es pot veure en l’ordinador el consum diari. 
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 Figura 3.2. Efergy E2 Classic (1) 

 
Consta de tres aparells: 

• Receptor amb pantalla digital 
• Emissor 
• Cable sensor connectat al panell elèctric 

 
Amb aquest monitor es pot veure el consum instantani en el moment, el consum històric, 
el consum promig des que es va connectar i es pot configurar vàries tarifes per saber el 
cost. 
 
Es connecta al panell elèctric, o el que és el 
mateix, al quadre elèctric. És important 
connectar-lo al general. 
 
La part més important d’aquest monitor és el 
software que porta incorporat. Després de les 
auditories es pot apreciar el consum i 
interpretar els hàbits i consums de les famílies. 
Els coneixements que s’extrauen de la 
informació que proporciona aquest monitor 
serveix per guiar a l’usuari sobre el seu 
consum.  

                                                                                             Figura 3.3. Efergy E2 Classic (2) 
 
La informació que proporciona dins del programa és: 

• Resum del consum, cost i consum de CO2: avui, ahir, promig, mensual, anual i 
l’estimat per l’any. 

• També es pot marcar un objectiu de consum.  
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Figura 3.4. Captura de pantalla extreta de la pàgina web de Efergy E2 Classic (1) 

 
• Històric del dia, mes, any del consum elèctric, cost i consum del CO2. 

 

 
Figura 3.5. Captura de pantalla extreta de la pàgina web de Efergy E2 Classic (2) 
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• Gràfic de la demanda diària, mensual i anual. En aquest apartat, també, es pot 
preparar un pla per veure si es segueix i afegir tarifes com les de la factura de 
casa. 

 
Figura 3.6. Captura de pantalla extreta de la pàgina web de Efergy E2 Classic (3) 

 
• Últim, descarregar un informe de l’energia consumida. 

 
Figura 3.7. Captura de pantalla extreta de la pàgina web de Efergy E2 Classic (4) 
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En el moment de fer ús d’aquest aparell durant un temps llarg en diferents habitatges, 
el més important és saber les dates. Això és molt important perquè a vegades per no 
consumir les piles de l’emissor i receptor, es treuen després d’una auditoria. La 
informació seguirà emmagatzemant però en el moment de tornar a utilitzar-lo, les dates 
es reinicien. Si no s’actualitza la data, per l’actual, es podria superposar consums i a 
l’hora d’extreure la informació es veurien irregularitats. Això és un fet real succeït durant 
el procés. Com s’ha comentat abans, mai s’ha deixa’t d’aprendre. 
 
Contacte 
 
El tercer punt és contactar via trucada telefònica. El Departament de Serveis Socials és 
l’encarregat d’elaborar un llistat amb aquelles famílies que sota el seu criteri són òptimes 
per realitzar l’auditoria energètica. En aquesta llista és facilita nom, cognoms, telèfon de 
contacte, direcció i informació de les circumstàncies si s’escau. 
 
En aquest sentit, les dificultats han estat patents, ja que no s’ha pogut realitzar totes les 
auditories desitjades per diversos factors. Un d’aquests factors és la dificultat en molts 
moments per contactar amb les famílies. A vegades perquè el número de telèfon no es 
trobava disponible, altres no existien o altres directament no responien suposo per 
desconeixença de qui trucava. Són diversos els casos així trobats des de l’inici. 
 
3.1.2 DURANT 

En el segon punt del procés es reconeixen tots els passos seguits durant la realització 
de l’auditoria energètica. Aquests passos, igual que en el primer punt, els podem dividir 
en tres: 

 
Figura 3.8. Esquema procés durant les auditories energètiques 

 
Visita 
 
Dels tres passos d’aquest segon punt del procés, el primer és anar a llar per fer la visita. 
En el contacte via telèfon es parla i s’adjudica un dia de visita en què la família pugui 
estar a la llar almenys durant dues hores. A vegades el temps de l’entrevista és menor, 
però si es fa exhaustivament, el temps mitjà és de dues hores. 
 

VISITA MONITOR 
ENERGÈTIC REVISIÓ
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En certes ocasions, la visita s’ha cancel·lat perquè la família no es trobava a casa. 
Aquests casos són puntuals, ja que el més habitual és trobar-se amb una família 
interessada a millorar la seva situació. 
 
En la visita es demana a les famílies màxima sinceritat en l’entrevista. Bàsicament 
perquè no tindria cap sentit, ja que els beneficiats són ells.  
 
La primera visita en servirà per identificar la situació inicial de l’habitatge, conèixer els 
hàbits de consum i saber la situació socioeconòmica de la llar. En aquesta s’identifiquen  
les dades anomenades en la guia per la realització de l’auditoria energètica, com per 
exemple: anàlisis de l’habitatge, les instal·lacions, els electrodomèstics, etc. I es demana 
la informació personal de les factures. 
 
El més important és saber els hàbits de tota la unitat familiar per intentar esbrinar per on 
pot estar el problema i així trobar una solució per la millora. 
 
Monitor energètic 
 
En la gran majoria de casos, no en tots, es deixa el monitor energètic de mesura durant 
mínim dues setmanes. El monitor es deixa en l’habitatge si els consums en les factures 
són molt elevats o no concorden amb la informació obtinguda en l’entrevista.  
 
Sempre es demana fer vida normal, no per tenir aquest aparell s’han de canviar els 
hàbits perquè es necessita una lectura real. 
 
A vegades el temps de l’aparell ha arribat fins a les 4 setmanes per intentar veure els 
gràfics en una  situació més real. 
 
Després de recollir l’aparell, es descarrega la informació en el software vist anteriorment. 
Allà es podrà apreciar el consum. Per a nosaltres hi ha tres dades a visualitzar i que 
serviran per extreure conclusions: 

1) Consum mitjà per veure si coincideix amb les factures. 
2) Màxim consum per saber quina potència màxima es pot contractar. 
3) Durant el dia, quan es consumeix més: matí, tarda o nit. Aquesta informació 

servirà per saber si es pot recomanar discriminació horària. 
 
Revisió 
 
Un cop extretes les dades del monitor, es comparen amb la informació extreta de 
l’entrevista per veure si hi ha discordances. Es revisen sobretot els tres punts comentats 
línies a dalt. 
 
Si després de la revisió, hi ha dades que no queden clares, es procedeix a tornar a 
deixar l’aparell a la llar. En alguna ocasió s’ha realitzat aquest pas perquè les dades no 
coincidien amb la informació facilitada. 
 
3.1.3 DESPRÉS 

En el tercer i últim punt del procés es reconeixen tots els passos seguits després de la 
realització de l’auditoria energètica. Aquests passos, igual que en els altres dos punts, 
els podem dividir en tres: 
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Figura 3.9. Esquema procés després de les auditories energètiques 

 
Informe personal 
 
En aquest punt, després d’obtenir tota la informació necessària, tant de la unitat familiar 
com del monitor energètic, és realitzar un informe personal. 
 
L’informe personal no és un altre que l’apartat de les recomanacions de l’auditor que 
apareix en la guia per l’auditoria energètica. Les recomanacions solen ser: 

• Baixar potència contractada 
• Canviar de comercialitzadora a una d’últim recurs 
• Demanar el bo social 
• Demanar discriminació horària 
• Canviar algun aparell o electrodomèstic que consumeix molt 
• Canviar les llums 
• Canviar finestres o marcs 
• Canviar hàbits d’ús de l’energia 

 
Aquest informe, s’envia a l’encarregat de Sumem Energies per analitzar-lo 
conjuntament. I si hi ha alguna cosa poc segura, es podria tornar a revisar el cas i fer 
passos enrere, tal com s’ha fet en alguns casos. 
 
Informe Serveis Socials 
 
En l’informe personal s’exposen les recomanacions però els que les han de tramitar són 
els Serveis Socials. Per aquesta raó, després es realitza un informe complet amb tot i 
amb l’estalvi econòmic que s’obtindria amb els canvis. 
 
El model de l’informe ha estat maquinat per l’encarregat de Sumem Energies. Amb el 
temps s’ha anat modificant per apreciar molt més clarament totes les recomanacions i 
per què s’ha fet. 
 
El model d’informe d’Excel que consta de tres parts: 
 Càlculs: s’exposen la quantitat, tipus, potència i consum diari de la il·luminació 

de la llar. Es proposa canviar algunes llums, el cost i l’estalvi que s’obtindria. 

INFORME 
PERSONAL INFORME SS VISITA DE 

MILLORA
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Es fa exactament el mateix amb els aparells elèctrics: quantitat, potència i 
consum diari. Tot això per tenir una idea del consum diari. 
En aquest punt es calcula l’estalvi canviant de potència contractada, l’estalvi en 
el consum d’energia i l’estalvi en l’aplicació del bo social. 

 
 Informe tècnic: és el punt on s’informa de diferents dades: 

o Dades personals de l’entrevistat. 
o Dades de l’habitatge. 
o Dades de consum energètic. 
o Gràfic de distribució segons el consum dels aparells elèctrica, la 

il·luminació i el stand by, 
o Informació de la contractació del servei. 
o Informació de les factures de llum, aigua o gas. 
o Proposta de millora. 

 Informe Ajuntament: és l’informe que després s’enviarà a Serveis Socials: 
o Dades generals de l’entrevistat. 
o Dades de consum energètic. 
o Mesures d’estalvi sense cost com canvi de comercialitzadora, bo social, 

discriminació horària, baixar potència contractada. 
o Mesures amb cost com són el canvi de la il·luminació. 
o Estalvi total amb les mesures amb i sense cost. 
o Proposta de compra de material com les llums o endolls generals. 
o Observacions on s’especifica els tràmits a realitzar. 

 
En l’annex J es pot veure l’informe final per Serveis Socials. 
 
Visita de millora 
 
Aquest últim punt seria fer una última visita en la llar després d’un temps. L’objectiu és 
veure si després de les propostes realitzades, realment la millora de la càrrega del cost 
de les factures s’ha reduït o no, i veure si els hàbits de l’ús de l’energia han millorat. 
 
Sempre és interessant fer aquesta visita en cadascuna de les auditories realitzades. 
Cada cas és diferent i encara que alguns necessiten més canvis que altres, cap família 
és important que un altre. 
 
3.2 ESTADÍSTICA DE CONSUM 

L’objectiu del projecte Sumem Energies era realitzar un centenar d’auditories 
energètiques a famílies en situació de vulnerabilitat a Vilanova i la Geltrú. És en aquest 
punt on hi entra l’objectiu del projecte. 
 
En aquest cas, la quantitat d’auditories realitzades ha estat menys del proposat però 
diferents factors. Del llistat facilitat en un principi, la comunicació ha existit i a totes les 
unitats familiars que han volgut o pogut se’ls hi ha realitza’t. 
 
A partir d’aquí, aquest capítol mostrarà un conjunt d’estadístiques extretes de les 
diferents auditories i exposarà una visió general de l’estat de les unitats familiars. 
 
Per tal de tenir una visió més global del consum energètic, s’ha agafat un llar de 
referència. Les dades s’han extret del estudi “Consumos del Sector Residencial en 
Espanya” realitza’t per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
emès l’any 2014. 
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En aquest estudi plantejava que el consum mig d’electricitat d’una llar és de 3.847 kWh 
l’any, el que equivaldria a 290 kWh al mes. També conclou que la zona mediterrània era 
la que menys es consumia de tot el territori espanyol. 
 
Una enquesta realitzada per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) l’any 2015, va 
concloure que el consum mig de gas natural per una unitat familiar de 3 persones era 
de 5.350 kWh. 
 
En el nostre projecte considerarem un consum de 290 kWh d’electricitat i 420 kWh de 
gas al mes. 
 
3.2.1 ASPECTES SOCIOECONÒMICS DE LA LLAR 

Les llars seleccionades s’ha considerat que tenen un o diversos factors per estar en 
vulnerabilitat energètica. En aquest apartat intentarem esbrinar quins són el factors més 
comuns. 
 
3.2.1.1 GRUPS AMB MAJOR VULNERABILITAT 

El primer aspecte ha considerar és identificar si dins de les unitats familiars hi ha infants 
o gent gran, ja que són dos dels grups amb més vulnerabilitat. Segons les dades, en el 
60% de les llars hi ha infants. Respecte a la gent gran, el 33% de les llars tenen algun 
usuari d’edat avançada, i d’aquest, el 33% viuen sols. 
 

Figura 3.10. Grups amb major vulnerabilitat en les llars auditades 
 
3.2.1.2 ESTRUCTURA FAMILIAR 

El segon aspecte considerat és l’estructura formada per les unitats familiars. El grup més 
elevat amb un 33% és dones soles amb infants. No hi ha cap grup majoritari però 
respecte al primer aspecte, coincideixen amb el 60% de les llars amb algun infant. 

Llars amb 
infants

60%

Llars amb gent 
gran
33%

Llars sense 
infants o 
gent gran

7%
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Figura 3.11. Estructura familiar en les llars auditades 
 
3.2.1.3 INGRESSOS 

Totes les llars es troben en aquest estat de vulnerabilitat majoritàriament perquè hi ha 
pocs ingressos. La gran majoria de les llars es troben que tots els membres en edat de 
treballar es troben en l’atur. Un altra part, menys significativa, reben pensions mínimes 
per jubilació o per incapacitat. I en menys proporció, hi ha llars amb els membres adults 
treballant esporàdicament o cobrant sous molts baixos i alhora membres sense treball. 
 

Figura 3.12. Fonts d’ingressos en les llars auditades 
 
3.2.1.4 SALUT 

Un altra aspecte rellevant és la salut observada en algunes de les llars i que poden ser 
indicador de l’estat de vulnerabilitat energètica. En el 33% de les llars s’han trobat amb 
problemes de salut: malalties respiratòries, incapacitat física o problemes de salut 
mental. En un únic cas en vam trobar amb una unitat familiar amb problemes 
d’incapacitat física i discapacitat mental. 
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Figura 3.13. La salut en les llars auditades 
 
3.2.1.5 LLOGUER O PROPIETARI 

L’últim indicador és conèixer si els usuaris viuen en l’habitatge com a lloguer o són 
propietaris. Els usuaris que es troben en lloguer pot ser un indicador més de la 
vulnerabilitat energètica perquè pot desestabilitzar la unitat familiar saber que la llar no 
és de la seva propietat. Els preus dels habitatges han pujat en els últims anys i no és un 
factor que ajudi a reduir la quantitat de persones en pobresa energètica. 
 

 
 

Figura 3.14. Tinença de les llars auditades 
 
3.2.2 ASPECTES TÈCNICS DE LA LLAR 

3.2.2.1 TIPUS DE LLAR 

El primer punt analitzat és el tipus d’habitatge on viuen les unitats familiars. En la següent 
figura podem apreciar com el 67% dels habitatges auditats eren pisos. La resta, el 31%, 
eren cases. Els pisos amb més problemes trobats són els baixos, cas trobat en una sola 
llar, perquè disposen de poca llum, la ventilació sol ser menor i la humitat més elevada. 
Aquests factors provoquen haver de fer ús d’aparells externs. Les cases són amb 
diferència les que més consum necessiten per la mida. 
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Figura 3.15. Tipus de llars auditades 
 
La mitjana d’ocupació és de 4 persones per llar i 3 habitacions, una cuina i un lavabo. 
Únicament en un cas, l’habitatge disposava de dos lavabos però només utilitzaven un. 
 
3.2.2.2 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

També s’ha preguntat a les famílies per aspectes de l’eficiència energètica. En aquest 
cas entenem com a eficiència energètica com a diagnòstic i comportament energètic 
tenint en compte diversos factors com la climatització, l’orientació, etc. Nosaltres hem 
parlat sobretot de les finestres i del tipus de marcs, ja que són les principals vies de 
filtració d’aire i aigua. Una llar amb problemes d’eficiència energètica pot provocar un 
cost més elevat en les factures. 
 
Totes les llars disposaven de marcs d’alumini i/o fusta. En el 73% de les llars es 
disposava de finestres amb marcs d’alumini. Tant l’alumini com la fusta tenen un baix 
pont tèrmic i això és un problema. El millor material actualment tant acústicament com 
tèrmicament és el PVC, però no s’ha trobat cap finestra amb aquest material. A part, 
únicament en una llar es van trobar finestres amb doble vidre. Gran part de l’energia es 
perd per les finestres i els vidres. Tenir materials amb un bon aïllament, pot reduir els 
costos de climatització, tan fred com calor. 
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Figura 3.16. Tipus de marcs de les finestres de les llars auditades 
 
Un altre aspecte de les finestres són els tancaments, és a dir, de quina manera es tapa 
la finestra i s’evita que entri fred o calor. Els més utilitzats són les persianes i els tendals, 
aquests últims únicament en el 20% de les llars. 
 

Figura 3.17. Tipus de tancaments en les finestres de les llars auditades 
 
L’últim aspecte de l’eficiència energètica és saber si la llar té problemes d’humitats o 
infiltracions d’aire. El 33% de les llars tenen algun tipus de problemes i aquestes famílies 
se’ls va recomanar intentar solucionar-lo perquè són problemàtics no únicament per 
l’eficiència energètica, també és un problema de salubritat per les persones que hi viuen. 
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Figura 3.18. Salubritat de les llars auditades 

 
3.2.2.3 CALEFACCIÓ 

La calefacció és un dels factors més importants dins del consum total elèctric. El radiador 
elèctric és el sistema de calefacció més utilitzat per totes les famílies, però molts 
l’utilitzen juntament amb altres sistemes. Realment el sistema més utilitza’t com únic 
mètode són les estufes elèctriques. Les estufes elèctriques són els sistemes més 
ineficients perquè tèrmicament són poc potents en comparació amb la potència elèctrica 
que necessiten. Són els menys recomanables però els usuaris no són conscients. 
 
El sistema més eficient i que cap família utilitza és la bomba de calor. No és gaire 
coneguda a Espanya però és millor sistema de calefacció. En comparació amb un 
radiador elèctric, consumeix tres vegades menys del que genera. Aquest sistema 
aprofita l’aire exterior i únicament en els llocs on es baixa de zero graus el seu rendiment 
baixa a la meitat. En el nostre cas, no ens afecta. 
 
El 13% de les llars no disposen de cap sistema de calefacció, únicament utilitzen 
mantes. 
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Figura 3.19. Tipus de calefacció en les llars auditades 

 
3.2.2.4 REFRIGERACIÓ 

Més del 50% de les llars no utilitza cap sistema de refrigeració. I els que si utilitzaven, la 
major part utilitzen ventiladors. 
 

Figura 3.20. Tipus de refrigeració en les llars auditades 
 
3.2.2.5 AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

L’aigua calenta sanitària, en la majoria de les llars el sistema utilitzat és el termoelèctric. 
Un dels sistemes més cars perquè necessiten l’electricitat per esclafar l’aigua. L’altre 
sistema utilitzat és la caldera de gas. Únicament en una llar es va trobar un usuari que 
tenia plaques solars per l’aigua calenta sanitària però no es va poder saber si realment 
funcionava o no. 
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Figura 3.21. Aigua calenta sanitària en les llars auditades 

 
3.2.2.6 CUINA 

Sobre el tipus de cuina, la gran majoria utilitza cuina de gas, cosa que sorprèn perquè 
segons el mateix estudi de l’inici d’aquest capítol realitzat per l’IDAE, el 63% de les 
famílies espanyoles utilitzen cuina elèctrica. Saber quin tipus de cuina és la millor opció 
és difícil de dir perquè hi ha molts factors. Els cuiners d’alta gamma utilitzen gas perquè 
és més fàcil regular la calor, consumeix menys energia i les tarifes de gas són més 
baixes. A part d’aquestes dos, les llars auditades també utilitzen butà, segurament una 
de les opcions més barates actualment. 
 

 
Figura 3.22. Tipus de cuina en les llars auditades 

 
3.2.2.7 ENLLUMENAT 

L’enllumenat més utilitzat són les llums de baix consum amb un 93% de les llars. Les 
llums incandescents són les segones més utilitzades. Aquests, s’espera que es vagin 
eliminant del sistema poc a poc, ja que són les pitjors energèticament. 
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Figura 3.23. Tipus d’enllumenat en les llars auditades 

 
3.2.2.8 DISTRIBUCIÓ CONSUM ELÈCTRIC 

La distribució del consum elèctric és saber en quins aparells o sistemes es consumeix 
més. La figura següent és un gràfic general però que no reflecteix en exactitud totes les 
famílies però ens serveix per orientar-nos. 
 
El consum més alt va a parar al stand by o al consum fantasma amb un 33%. El segon 
aparell amb més consum és el frigorífic amb un 20%, valor que s’aproxima al vist en el 
capítol 2. 
 

 

Figura 3.24. Distribució consum elèctric en les llars auditades 
 
3.2.3 ASPECTES TARIFARIS 

El següent apartat analitzat és el tipus de subministrament del contracte, és a dir, 
subministrament d’electricitat o gas o dual. El subministrament d’aigua és 100% en tots 
els habitatges. 
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Segons les dades, el 53% dels habitatges disposaven únicament de contracte amb un 
subministrament d’electricitat. La resta, el 47%, disposava de contracte dual no 
necessàriament amb la mateixa comercialitzadora. 

 

Figura 3.25. Tipus de subministrament en les llars auditades 
 
Del 47% dels habitatges que utilitzen electricitat i gas, el 67% tenen un contracte dual 
amb la mateixa comercialitzadora. La resta, el 33%, tenen contractada electricitat i gas 
en dues comercialitzadores diferents. 
 
3.2.3.1 ELECTRICITAT 

En aquest apartat s’analitzen quatre punts: 
i) Comercialitzadores: referència o mercat lliure. 
ii) Preu Voluntari Petit Consumidor: acollits o no. 
iii) Potència contractada: la potència mitjana contractada. 
iv) Facturació: consum i cost mig. 

 
En l’actualitat existeixen 8 comercialitzadores de referència en el territori espanyol. En 
els habitatges visitats només s’han vist 1 i, 2 comercialitzadores en el mercat lliure. En 
la següent figura veiem que el 33% ha contractat amb Endesa Energia XXI, SLU, 
comercialitzadora de referència o d’últim recurs. Del 67% restant, el 40% ha contractat 
Endesa Energia, SAU, la mateixa comercialitzadora però en diferent mercat, i l’altre 27% 
amb Gas Natural Servicios SDG, SA., comercialitzadora en el mercat lliure. 
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Figura 3.26. Comercialitzadores elèctriques contractades en les llars auditades 
 
D’aquest gràfic també es pot concloure que el 36% tenen contractat el Preu Voluntari 
Petit Consumidor. Dades que coincideixen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.27. Mercat de referència o mercat lliure en les llars auditades 
 
Les dades obtingudes s’allunyen uns punts de les dades oficials vistes en el capítol 2. 
En el capítol vam veure com el 46% de la població espanyola té contracte amb una 
comercialitzadora d’últim recurs. Aquí només el 33%. 
 
En els nostres casos, el que més interessa és tenir contracte amb PVPC perquè 
disposen de descomptes per a famílies en pobresa energètica. 
 
La potència recomanada normalment és de 4,6 kW. Segons les nostres visites, el 27% 
de les famílies tenen potència contractada de 4,6 kW i el 20% 4,6 kW. És a dir, el 47% 
tenen contractada una potència al voltant del 4,6 kW. No és gaire corrent trobar-se 
famílies amb potència contractada per sota del 4 kW. En els nostres casos hi ha un 20% 
que tenen un potència més baixa. 
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En l’última dècada, a l’hora de construir un habitatge els constructors posaven una 
potència de 5,5 kW o 5,75 kW perquè el consum de l’electricitat ha anat en evolució. El 
26% de les famílies tenien aquesta potència. La resta, el 7%, tenen un contracte de 6,6 
kW, potència no gaire habitual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28. Potència contractada en les llars auditades 
 
Respecte als consums d’electricitat, la mitjana de les famílies és de 386 kWh al mes. 
Dada molt alta per qualsevol família. És un resultat que no reflecteix el consum de totes 
les famílies, ja que hi ha famílies que no arriben als 200 kWh però en general els 
consums són molt alts. 
 
La mitjana de diners al mes dedicats a l’electricitat és de 73 €, valor que supera els 61 
€ al mes que segons la CNMC és la que es dedica de mitjana a Espanya en aquest 
2017. Igual que en consum, no és un resultat que reflecteix el que paguen totes les 
famílies entrevistes. Existeixen casos molt greus. 
 
3.2.3.2 GAS 

El següent apartat analitza dos punts: 
i) Comercialitzadores: referència o mercat lliure. 
ii) Facturació: consum i cost mig. 

 
A diferència del sector de l’electricitat, en el sector del gas existeixen 5 grans 
comercialitzadores que abasten el 99% del mercat. D’aquestes 5, hi ha 4 que disposen 
d’una tarifa regulada d’últim recurs. En els nostres casos, només hi ha dos i són del 
mercat lliure. Aquestes dos comercialitzadores són Endesa Energia, SAU i Gas Natural 
Servicios SDG, SA, la primera amb un 43% i segona amb el restant 57%. 
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Figura 3.29. Comercialitzadores de gas contractades en les llars auditades 

 
Per altra banda, el consum mig és 676 kWh i 57 € al mes. Amb aquestes xifres no es 
pot concloure res definitiu perquè els valors dependrà de: 

a) Època de consum 
b) Utilitzen calefacció per gas 
c) Utilitzen cuina de gas 

 
Això és una mitjana però existeixen famílies amb un consum molt alt i altres amb molts 
baix. Cada cas és diferent. 
 
Es pot afirmar que la mitjana està per sobre de la mitjana el gas de 420 kWh al mes. 
Encara que s’hauria de separar les llars que utilitzen electricitat i gas, o més gas que 
electricitat. 
 
3.2.3.3 AIGUA 

L’aigua és un bé necessari i tothom té dret a poder adquirir-ne. El consum a escala 
espanyola és del més baixos d’Europa. Per això és un tema que normalment no causa 
problemes a l’hora de mantenir una família. 
 
El consum mitjà d’aigua en les famílies entrevistades és de 26 m3 al trimestre. Dins del 
primer tram de facturació. Els diners dedicats és de 63 € al trimestre per família. 
 
A Vilanova i la Geltrú el més habitual és pagar sobre els 40-50 €. 
 
Més endavant veure’m que una de les recomanacions és ampliar el tram per pagar 
menys en les factures d’aigua, ja que la mitjana d’usuaris és de 4 persones i en la factura 
d’aigua es consideren 3 per habitatge. 
 
3.2.4 RECOMANACIONS TARIFARIES 

Les principals recomanacions realitzades a les famílies estan relacionades amb 
actuacions tarifàries. L’estalvi econòmic més important s’aconsegueix fent intervencions 
en tot el que afecta les factures d’electricitat, gas o aigua. En totes les visites 
s’aconsellava en aspectes relacionats amb les tarifes: baixar potència contractada, bo 
social, discriminació horària, comercialitzadores d’últim recurs. Tots els consells amb 
l’objectiu de trobar un estalvi econòmic sense malviure.  
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3.2.4.1 ELECTRICITAT 

3.2.4.1.1 BO SOCIAL 

Anteriorment hem vist com únicament el 33% tenien contracte amb una 
comercialitzadora de referència o d’últim recurs. Aquestes comercialitzadores són les 
que tenen els preus regulats amb la tarifa PVPC i són les úniques que disposen de 
descomptes o recursos per reduir els imports de consum d’electricitat. A tots els usuaris 
que es trobaven en una comercialitzadora en el mercat lliure se’ls hi ha recomanat 
canviar-se. 
 
El 80% dels usuaris tenen dret al Bo Social i no ho sabien. La desconeixença d’aquesta 
opció és molt clara i és un problema. Únicament el 7% el coneixien, deien que el tenien 
concedit però no apareixia en la factura de l’electricitat. La resta, el 13%, no poden 
accedir perquè no compleixen les condicions. En general, les famílies que es troben en 
la situació de vulnerabilitat són famílies que poden accedir al Bo Social. 
 

 
Figura 3.30. Dret al bo social de les llars auditades 

 
Del 80% dels usuaris recomanats a tramitar el Bo Social, el 8% era per monoparentals 
el 23% per famílies nombroses i la resta per jubilació o altres. 
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Figura 3.31. Tipus d’unitat familiar per demanar el bo social de les llars auditades 

 
3.2.4.1.2 DISCRIMINACIÓ HORÀRIA 

La discriminació horària és un altra eina que qualsevol consumidor d’electricitat pot 
demanar, sigui quina sigui la seva comercialitzadora. Únicament el 5% de la població 
espanyola té aquesta tarifa contractada quan en condicions normals, l’estalvi pot arribar 
als 70 € anuals. 
 
El 73% de les llars no tenen contractada aquesta opció, podrien i se’ls hi recomana 
perquè sortirien guanyant. Del 27% restant, la meitat no se’ls hi recomana perquè el seu 
consum és molt baix i quasi no hi són a casa, i l’altra meitat no disposen 
d’electrodomèstics grans a casa i l’estalvi no existiria. Això si, se’ls hi recomana que si 
la situació canvia, contractin aquesta eina. 
 

 
Figura 3.32. Llars auditades a discriminació horària 
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3.2.4.1.3 BAIXAR POTÈNCIA CONTRACTADA 

Respecte a baixar la potència, el 40% de les famílies visitades es trobaven amb una 
potència contractada desajustada. Reduir la potència contractada pot suposar un estalvi 
d’entre 40 i 80 € anuals. Al 66% de les famílies se’ls hi ha recomanat baixar a 3,45 kW 
però tenint cura de no connectar molts aparells d’alt consum alhora. L’altra 34%, s’ha 
recomanat baixar a 4,6 kW que és la potència mitjana utilitzada a les llars espanyoles. 
 

 
Figura 3.33. Baixada de potència contractada recomanada en les llars auditades 

 
En un sol cas, jo mateix vaig trucar i realitzar els tràmits a un usuari que el seu consum 
era molt baix i gran part del que pagava era per la potència contractada. Amb el permís 
de l’usuari i amb el suport del tutor de l’Agència Local de l’Energia vaig realitzar el tràmit. 
 
3.2.4.2 GAS 

Pel que fa al gas, avui en dia no existeix cap bo social ni descomptes que benefici als 
consumidors que es trobin en el mercat regulat TUR. En totes les factures de gas no es 
va observar cap assegurança ni cost addicional pel qual s’ha decidit no fer cap canvi, ja 
que no hi ha gran diferència en els preus entre una comercialitzadora de referència i una 
comercialitzadora del mercat lliure. 
 
3.2.4.3 AIGUA 

En el subministrament d’aigua no s’ha trobat casos on existís un ús excessiu. Únicament 
en un cas es va veure que els consums eren molts alts i es va recomanar millorar els 
hàbits d’ús d’aquest recurs. Les factures d’aigua a Vilanova i la Geltrú solen rondar els 
40 €. 
 
3.2.4.3.1 AMPLIAR TRAM AIGUA 

Encara que l’ús no és excessiu, la mitjana d’ocupació en les llars és de 4 persones. Els 
trams d’aigua estan orientats per a 3 persones. Al 40% de les famílies se’ls hi ha 
recomanat ampliar els trams perquè així el cost de l’aigua es reduiria. En un sol cas, 
l’aigua l’extreien d’un pou particular i no pagaven cap factura. 
 

De 5,75 kW a 
3,45 kW

33%

De 6,6 kW a 4,6 kW
17%

De 4,6 kW a 3,45 kW
33%

De 5,75 kW a 4,6 kW
17%
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3.3 RECOMANACIONS D’ENLLUMENAT 
Una de les recomanacions més utilitzades és en el canvi d’enllumenat de les llars. 
Actualment les llums incandescents segueixen sent de les més utilitzades i 
energèticament són les pitjors. L’estalvi per canviar una bombeta incandescent a una de 
Baix consum pot arribar als 120 €. 
 
Al 100% de les llars se’ls hi ha recomanat canviar les llums a baix consum o a Led’s, 
que són més cares però l’estalvi energètic és molt major. 
 
3.4 RECOMANACIONS D’HÀBITS 
L’ús inadequat de l’energia és un dels principals problemes i en el qual més es pot incidir. 
Totes les famílies es troben en aquesta situació de vulnerabilitat, no perquè ells vulguin 
fer un és inadequat, sinó per desconeixença de certs hàbits o recursos que millori la 
seva situació. Únicament el 13% de les famílies tenien uns coneixements i uns hàbits 
molt avançats i això a facilitat el treball. 
 

 
Figura 3.34. Coneixements i hàbits previs de les llars auditades 

 
L’altre, eren conscients que els seus consums eren elevats però no sabien quins eren 
els motius. La gran majoria posaven en risc la seva salut o la salubritat de l’habitatge 
per tal de tenir un consum més reduït. 
 
L’hàbit més recomanat ha estat l’ús de les regletes i apagar els aparells amb l’interruptor 
per eliminar els consums de stand by, que és el consum fantasma de les factures. A 
continuació es mostra un gràfic amb els principals hàbits recomanats. Cal destacar que 
s’han trobat usuaris que feien ús d’hàbits, a vegades inconscientment, i per això no 
apareixen. 
 

Hàbits i 
coneixements 

previs
13%

Cap 
coneixement 

previ
87%
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Figura 3.35. Recomanacions d’hàbits 

 
Altres hàbits recomanats a tots els usuaris són: 

• Ús d’elements passius per reduir volum cisterna WC 
• Reducció temps ús de la TV. 
• Aprofitar la llum natural. 
• Radiadors mòbils sota les finestres. 
• Aprofitar l’aigua de la dutxa. 
• Ús de la rentadora i la cuina elèctrica en les hores menys cost. 

 
3.5 ELS 5 CASOS MÉS DESTACATS 
En el següent apartat es comenten els cinc casos més destacats de totes les llars 
visitades. Hi ha una descripció de la situació socioeconòmica, situació de l’habitatge, 
recomanacions realitzades i la previsió de l’impacte. 
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INFORME DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA 
CAS 1 

 
1. DADES DE LA LLAR  

 
Perfil dels usuaris 

Persones que viuen a la llar 1 
     Adults 1 
     Infants 0 
     Gent gran 1 
Problemes de salut No 
Problemes de comunicació No 

 
Perfil econòmic 

A l’atur No 
Amb pensions mínimes Sí 
Família nombrosa/monoparental No 

 
Situació 

Habitatge Propietari 
Titularitat de subministrament Sí 
Possibilitat bo social Sí 
Avís de tall o tall No 
Contracte aigua: tram de consum adequat Sí 

 
2. CONDICIONS DE LA LLAR 

 
Perfil usuaris 

A la llar viu un home gran. No té família perquè el puguin ajudar. 
 

Perfil econòmic 
Rep una pensió mínima per jubilació però no és gaire i té problemes per pagar els 
factures. 

 
Salut usuaris 

És un home gran però la seva salut és bona. No té cap problema. 
 

Ocupació 
Cada dia s’aixeca a les 7h del matí i passa el dia en un residència. Dinar allà i no torna 
fins les 18h de la tarda. 

 
Salubritat 

La llar es va construir fa uns 8 anys. L’estat de confort és bo i no té cap problema 
d’humitats o infiltracions. I la temperatura és bona. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA LLAR 
 

Dades de la llar 
Tipus Pis 
Planta 2 
Quantitat de plantes 1 
Superfície 42 m2 

Tipus de finestres Corredissa 
Marc de les finestres Alumini 
Tancaments finestres Persianes 
Humitats No 
Infiltracions d’aire No 

 
 

Instal·lació elèctrica 
Amperatge 25 A 
Estat Bo 
Tipus de comptador N/S 
Comptador dins la llar No 
Problemes amb els ploms No 
Tipus de lectures Real 

 
Climatització 

Calefacció Estufa elèctrica 
Refrigeració Res 
Aigua Calenta Sanitària Plaques solars 

 
Il·luminació 

Incandescent 4 
Baix consum 2 
Fluorescent 0 
Halògena 0 
Ús innecessari 0 

 
Estat electrodomèstics 

Frigorífic Correcte 
Rentadora No en té 
Assecadora No en té 
Forn No en té 
Cuina Correcte 
Microones No en té 
Televisió Correcte 
Ús regletes No 
Altres Res 
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Observacions: 
 

4. SUBMINISTRAMENTS 
 

Tipus de subministrament Consum mensual Cost 
Electricitat 38 kWh/mes 27 €/mes 
Gas No No 
Aigua 1 m3/trimestre 35 €/trimestre 
Butà No No 

 
Electricitat 

Comercialitzadora Endesa Energia XXI, SLU 
Tarifa PVPC 
Potència contractada 5,75 kW 
Bo social No 
Discriminació horària No 
Serveis extres No 

 
Gas 

Comercialitzadora - 
Tarifa - 
Serveis extres - 

 
Butà 

Nº de bombones - 
 
Observacions: 
 

5. RECOMANACIONS 
 
ELECTRICITAT 
 

Mesures amb cost 

Descripció Actuals Proposta 
Canvi de comercialitzadora Endesa Energia XXI Endesa Energia XXI 
Canviar tarifa PVPC PVPC 
Baixar potència contractada 5,75 kW 3,45 kW 
Bo social No Si 
Discriminació horària No No 

 
Mesures d’ús 

Usar una regleta per la televisió i els aparells de sobre la taula. 
Apagar la televisió per l’interruptor, no amb el comandament. 
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AIGUA 
 

Mesures 
El consum és molt baix. Res. 

 
IL·LUMINACIÓ 
 

Mesures amb cost 

Descripció Quantitat 
Canviar les incandescent per baix consum 4 

 
ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES 
 

Mesures 
Res. Quasi no disposa d’aparells. 

 
6. PREVISIÓ IMPACTE 

 
Previsió estalvi econòmic 

Descripció Estalvi (€) 
Baixar la potència contractada a 3,45 kW 5,65 €/mes 
Bo social 4,38 €/mes 
Reduir l’stand by 1,30 €/mes 
Canviar il·luminació 1,04 €/mes 

 
Estalvi total 

Descripció Estalvi 
Estalvi kWh 49,70 kWh/any 
Estalvi CO2 9 kg/CO2/any 
Estalvi econòmic 148,42 €/any 

 
Observacions: 
 
És l’únic cas on el tràmit de baixar la potència contractada l’he realitzat jo mateix. És un 
clar exemple on la factura de llum puja per la potència contractada inequívoca. Els seus 
consum durant l’any són molts baixos tan en electricitat com en aigua sanitària. 
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INFORME DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA 
CAS 2 

 
1. DADES DE LA LLAR  

 
Perfil dels usuaris 

Persones que viuen a la llar 5 
     Adults 4 
     Infants 1 
     Gent gran 2 
Problemes de salut Sí 
Problemes de comunicació No 

 
Perfil econòmic 

A l’atur Sí 
Amb pensions mínimes Sí 
Família nombrosa/monoparental No 

 
Situació 

Habitatge Lloguer 
Titularitat de subministrament No 
Possibilitat bo social No 
Avís de tall o tall Si 
Contracte aigua: tram de consum adequat No 

 
2. CONDICIONS DE LA LLAR 

 
Perfil usuaris 

A llar hi viu una família formada per dos pares jubilats, un fill adult i una filla adulta 
amb un nen petit. 

 
Perfil econòmic 

El pare rep una pensió mínima per jubilació. El fill es troba en l’atur. I la filla té treballs 
esporàdics que duren molt poc temps amb un sou baix. 

 
Salut usuaris 

El pare té una malaltia respiratòria i a la nit dorm amb un aparell connectat. 
 

Ocupació 
Els pares no surten gaire de la llar. Sempre està ocupada. En molt poques ocasions 
no hi ha ningú. 

 
Salubritat 

És una llar que a l’hivern hi falta molt fred. A l’estiu la temperatura és bona. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA LLAR 
 

Dades de la llar 
Tipus Casa 
Planta - 
Quantitat de plantes 2 
Superfície 100 m2 
Tipus de finestres Corredissa, alguna doble vidre 
Marc de les finestres Alumini 
Tancaments finestres Persianes 
Humitats No 
Infiltracions d’aire Sí 

 
Instal·lació elèctrica 

Amperatge 25 A 
Estat Bo 
Tipus de comptador Analògic 
Comptador dins la llar Sí 
Problemes amb els ploms No 
Tipus de lectures Real 

 
Climatització 

Calefacció Butà 
Refrigeració Ventilador 
Aigua Calenta Sanitària Termoelèctric 

 
Il·luminació 

Incandescent 3 
Baix consum 4 
Fluorescent 2 
Halògena 0 
Ús innecessari No 

 
Estat electrodomèstics 

Frigorífic Bo i eficient 
Rentadora Bo i eficient 
Assecadora No en té 
Forn Bo 
Cuina Bo 
Microones Bo 
Televisió Bo 
Ús regletes No 
Altres Res 

 
Observacions: 
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4. SUBMINISTRAMENTS 
 

Tipus de subministrament Consum Cost 
Electricitat 980 kWh/mes 173 €/mes 
Gas No No 
Aigua 40 m3/trimestre 100 €/trimestre 
Butà 1 en tot l’hivern 15 € /any 

 
Electricitat 

Comercialitzadora Endesa Energia XXI, SLU 
Tarifa PVPC 
Potència contractada 3,45 kW 
Bo social No 
Discriminació horària No 
Serveis extres No 

 
Gas 

Comercialitzadora - 
Tarifa - 
Serveis extres - 

 
Butà 

Nº de bombones 1 en tot l’hivern 
 
Observacions: 
 
Abans de fer la visita van baixar la potència contractada i van canviar de titular. 
 

5. RECOMANACIONS 
 
ELECTRICITAT 
 

Mesures amb cost 

Descripció Actuals Proposta 
Canvi de comercialitzadora Endesa Energia XXI Endesa Energia XXI 
Canviar tarifa PVPC PVPC 
Baixar potència contractada 3,45 kW 3,45 kW 
Bo social No No 
Discriminació horària No Sí 

 
Mesures d’ús 

Intentar veure menys la televisió. 
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AIGUA 
 

Mesures 
El consum d’aigua és molt alt. Reduir el temps de dutxes. 
Demanar ampliar tram per a 5 persones. 

 
IL·LUMINACIÓ 
 

Mesures amb cost 

Descripció Quantitat 
Canviar les incandescents per LED 3 
Canviar els fluorescents per LED 2 
Canviar les de baix consum per LED 4 

 
ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES 
 

Mesures 
Col·locar un rellotge temporitzador per programar l’encesa i l’apagada del termoelèctric. 
Utilitzar menys la rentadora i a plena càrrega, no al 50%. 
Comprar una regleta pels aparells del televisió. 

 
6. PREVISIÓ IMPACTE 

 
Previsió estalvi econòmic 

Descripció Estalvi (€) 
Discriminació horària 3 €/mes 
Eliminar stand by 1,09 €/mes 
Canviar llums 2,10 €/mes 

 
Estalvi total 

Descripció Estalvi 
Estalvi kWh 100,57 kWh/any 
Estalvi CO2 18,20 €/CO2/any 
Estalvi econòmic 74,22 €/any 

 
Observacions: 
 
Poc abans de fer la visita a la llar, la família, van baixar la potència contractada als 3,45 
kW i van canviar de titular per la seva filla. Amb aquest canvi és més difícil que li atorguin 
el bo social. Per això, es va recomana canviar de titular però s’ha d’esperar un any. 
 
Si obtinguessin el bo social la factura es reduiria encara més.  
 
Un del grans problemes de consum és el termoelèctric que està funcionant tot el dia i es 
disparà el consum. El rellotge temporitzador ajudarà a rebaixar molt els consums. 
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INFORME DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA 
CAS 3 

 
1. DADES DE LA LLAR  

 
Perfil dels usuaris 

Persones que viuen a la llar 4 
     Adults 4 
     Infants 0 
     Gent gran 3 
Problemes de salut Sí 
Problemes de comunicació No 

 
Perfil econòmic 

A l’atur Sí 
Amb pensions mínimes Si 
Família nombrosa/monoparental No 

 
Situació 

Habitatge Propietari 
Titularitat de subministrament No 
Possibilitat bo social Sí 
Avís de tall o tall No 
Contracte aigua: tram de consum adequat Sí 

 
2. CONDICIONS DE LA LLAR 

 
3.Perfil usuaris 

A la llar hi viu una família formada per el pare en edat avançada, dos filles al atur i un 
adult amb un edat propera als 20 anys també a l’atur. 

 
Perfil econòmic 

El pare rep ajudes per jubilació, una de les filles també rep ajudes per l’atur i l’altre rep 
ajudes per malaltia. 

 
Salut usuaris 

El pare està malalt i una de les filles (amb la que no hem pogut parlar) també està 
malalta. 

 
Ocupació 

Pels matins tothom marxa. A partir del migdia la casa està ocupada fins la nit. 
 

Salubritat 
La llar és antiga però en bon estat. La temperatura és bona. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA LLAR 
 

Dades de la llar 
Tipus Casa 
Planta - 
Quantitat de plantes 3 
Superfície 200 m2 

Tipus de finestres Corredissa 
Marc de les finestres Fusta 
Tancaments finestres Persianes i tendals 
Humitats No 
Infiltracions d’aire No 

 
Instal·lació elèctrica 

Amperatge 25 A 
Estat Antic 
Tipus de comptador Analògic 
Comptador dins la llar No 
Problemes amb els ploms No 
Tipus de lectures Real 

 
Climatització 

Calefacció Radiadors i butà 
Refrigeració Cap 
Aigua Calenta Sanitària Caldera de gasoil + termoelèctric 

 
Il·luminació 

Incandescent 0 
Baix consum 9 
Fluorescent 0 
Halògena 0 
Ús innecessari 0 

 
Estat electrodomèstics 

Frigorífic Antiga però en bon estat 
Rentadora Antiga 
Assecadora No en té 
Forn Bo 
Cuina Bo 
Microones No en té 
Televisió 1 antic, l’altre en bon estat 
Ús regletes No 
Altres Alguns antics 
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Observacions: 
 
Casa antiga amb més de 25 anys. La instal·lació elèctrica i la van intentar canviar però 
era molt complicat. Alguns electricistes han anat algun cop i han tallat cables per veure 
si així el consum es reduïa. A la llar disposen de dos televisors antics amb un ús molt 
alt durant el dia. 
 

4. SUBMINISTRAMENTS 
 

Tipus de subministrament Consum Cost 
Electricitat 1550 kWh/bimensual 281 €/bimensual 
Gas - - 
Aigua 18 m3/trimestre 46 € 
Butà 1 ampolla/bimensual 15 €/bimensual 
Gasoil  258 €/bimensual 

 
Electricitat 

Comercialitzadora Endesa Energia SAU 
Tarifa 2.0 A lliure 
Potència contractada 4,4 kW 
Bo social No 
Discriminació horària No 
Serveis extres No 

 
Gas 

Comercialitzadora - 
Tarifa - 
Serveis extres - 

 
Butà 

Nº de bombones 1 cada dos mesos 
 
Observacions: 
 

5. RECOMANACIONS 
 
ELECTRICITAT 
 

Mesures amb cost 

Descripció Actuals Proposta 
Canvi de comercialitzadora Endesa Energia SAU Endesa Energia XXI 
Canviar tarifa 2.0 A lliure PVPC 
Baixar potència contractada 4,4 kW 4,6 kW 
Bo social No Sí 
Discriminació horària No Sí 
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Mesures d’ús 
Utilitzar regletes per desconnectar els aparells. 
Intentar fer un ús més raonable de la televisió. 

 
AIGUA 
 

Mesures 
El seu consum entra dins de la normalitat. Són quatre persones a la llar i n necessiten 
ampliar tram. Més endavant si tinguessin problemes, podrien optar per ampliar tram. 

 
IL·LUMINACIÓ 
 

Mesures amb cost 

Descripció Quantitat 
Canviar les de baix consum per LED 9 

 
ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES 
 

Mesures 
Tots els electrodomèstics són molt antics (nevera, rentadora, forn,...) Intentaria poc a 
poc anar canviant algun.  

 
6. PREVISIÓ IMPACTE 

 
Previsió estalvi econòmic 

Descripció Estalvi (€) 
Bo social 24,31 €/mes 
Canvia a discriminació horària 3 €/mes 
Reduir l’stand by 27,68 €/mes 
Canviar llums 1,20 €/mes 

 
Estalvi total 

Descripció Estalvi 
Estalvi kWh 57,80 kWh/any 
Estalvi CO2 10,50 kg/CO2/any 
Estalvi econòmic 674 €/any 

 
Observacions: 
 
El gran problema localitza’t en aquesta llar després de varies visites va ser la caldera de 
gasoil i el termoelèctric. Es van poder comprovar que no funcionaven correctament. 
Funcionaven durant les 24h del dia i no escalfava l’aigua sanitària correctament. Això 
pot reduir molt el seu consum. 
 
Abans de fer tots els tràmits tarifaris, el primer pas seria posar al pare com a titular, ja 
que la titular és la seva dona, que per desgràcia ja no està. 
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INFORME DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA 
CAS 4 

 
1. DADES DE LA LLAR  

 
Perfil dels usuaris 

Persones que viuen a la llar 3 
     Adults 3 
     Infants 0 
     Gent gran 1 
Problemes de salut Sí 
Problemes de comunicació No 

 
Perfil econòmic 

A l’atur No 
Amb pensions mínimes Sí 
Família nombrosa/monoparental Sí 

 
Situació 

Habitatge Propietari 
Titularitat de subministrament No 
Possibilitat bo social Sí 
Avís de tall o tall No 
Contracte aigua: tram de consum adequat No 

 
2. CONDICIONS DE LA LLAR 

 
Perfil usuaris 

A la llar hi viuen tres persones, mare, filla i nét. Abans hi vivia el pare però fa poc el 
van ingressar a la residència. 

 
Perfil econòmic 

Reben ajudes per jubilació i per invalidesa. 
 

Salut usuaris 
Les tres persones tenen detectat un 40% de discapacitat física. 

 
Ocupació 

Els tres usuaris es passen el dia a casa. 
 

Salubritat 
És una llar formada per una casa i un magatzem reformat en casa. És molt antiga i fa 
molt de fred durant tot el dia perquè quasi no hi toca el sol. També tenen problemes 
d’infiltracions d’aire. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA LLAR 
 

Dades de la llar 
Tipus Casa 
Planta - 
Quantitat de plantes 2 
Superfície 160 m2 
Tipus de finestres Corredissa 
Marc de les finestres Fusta 
Tancaments finestres Persianes 
Humitats No 
Infiltracions d’aire Sí 

 
Instal·lació elèctrica 

Amperatge 25 A 
Estat Correcte 
Tipus de comptador Analògic 
Comptador dins la llar Sí 
Problemes amb els ploms No 
Tipus de lectures Real 

 
Climatització 

Calefacció Estufa 
Refrigeració Ventilador 
Aigua Calenta Sanitària Termoelèctric + Caldera de gas 

 
Il·luminació 

Incandescent 17 
Baix consum 11 
Fluorescent 6 
Halògena 0 
Ús innecessari Sí 

 
Estat electrodomèstics 

Frigorífic 3 en bon estat 
Rentadora 2 eficients 
Assecadora No en té 
Forn Nou sense ús 
Cuina De gas, correcte 
Microones Eficients 
Televisió Bo 
Ús regletes No 
Altres - 

 
Observacions: 
 
Tenen tres neveres plenes i moltes llums (innecessari). 
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4. SUBMINISTRAMENTS 

 
Tipus de subministrament Consum Cost 

Electricitat 800 kWh/mes 253 €/mes 
Gas 1550 kWh/mes 72 €/mes 
Aigua 50 m3/trimestre 108 €/trimestre 
Butà - - 

 
Electricitat 

Comercialitzadora Gas Natural Servicios SDG, SA 
Tarifa 2.0 A lliure 
Potència contractada 5,5 kW 
Bo social No 
Discriminació horària No 
Serveis extres Sí 

 
Gas 

Comercialitzadora Gas Natural Servicios SDG, SA 
Tarifa 3.2 
Serveis extres Sí 

 
Butà 

Nº de bombones - 
 
Observacions: 
 
Subministrament contractat dual (electricitat i gas). 
 

5. RECOMANACIONS 
 
ELECTRICITAT 
 

Mesures amb cost 

Descripció Actuals Proposta 
Canvi de comercialitzadora Gas Natural Servicios Gas Natural SUR 
Canviar tarifa 2.0A lliure 2.0A PVPC 
Baixar potència contractada 5,5 kW 5,5 kW 
Bo social No Sí 
Discriminació horària No Sí 

 
Mesures d’ús 

Canviar hàbits de consum en tots els aspectes. 
 
 
 
 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 167 

AIGUA 
 

Mesures 
Canviar hàbits de consum perquè el consum és molt alt. 
Dutxa abans de banyera. 

 
IL·LUMINACIÓ 
 

Mesures amb cost 

Descripció Quantitat 
Canviar les incandescent a LED 17 
Canviar les de baix consum a LED 11 
Canviar els fluorescent a LED 6 

 
ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES 
 

Mesures 
Desconnectar una nevera, és innecessari. 
Dintre del possible, comprar una bomba de calor per aquesta llar. És la millor opció en 
els llocs que fa fred. 

 
6. PREVISIÓ IMPACTE 

 
Previsió estalvi econòmic 

Descripció Estalvi (€) 
Bo social 24,90 €/mes 
Canvi a discriminació horària 3 €/mes 
Eliminar l’stand by 6,76 €/mes 
Canvi il·luminació 59,73 €/mes 
  

 
Estalvi total 

Descripció Estalvi 
Estalvi kWh 2866,88 kWh/any 
Estalvi CO2 518,90 kg/CO2/any 
Estalvi econòmic 1.132 €/any 

 
Observacions: 
 
Abans de realitzar qualsevol canvi de caràcter tarifari, el titular l’han de canviar. El titular 
actual és el pare i ja no hi viu allà. 
 
El més important és canviar el hàbits de consum d’electricitat, gas i llum. Tenir menys 
llums connectades sobretot al menjador. És una casa fosca i és normal tenir llums però 
sense excessos. 
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INFORME DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA 
CAS 5 

 
1. DADES DE LA LLAR  

 
Perfil dels usuaris 

Persones que viuen a la llar 4 
     Adults 1 
     Infants 3 
     Gent gran 0 
Problemes de salut No 
Problemes de comunicació Sí 

 
Perfil econòmic 

A l’atur Sí 
Amb pensions mínimes Si 
Família nombrosa/monoparental Sí 

 
Situació 

Habitatge Lloguer 
Titularitat de subministrament Sí 
Possibilitat bo social Sí 
Avís de tall o tall No 
Contracte aigua: tram de consum adequat No 

 
2. CONDICIONS DE LA LLAR 

 
Perfil usuaris 

A llar hi viu una mare soltera amb els seus tres fills menors d’edat. Ella és de 
nacionalitat àrab i la comunicació ha estat amb el seu fill gran. 

 
Perfil econòmic 

Rep ajudes PIRMI 
 

Salut usuaris 
És bona. 

 
Ocupació 

Al matí poc. Sobretot a partir de les 18h. 
 

Salubritat 
La llar no te cap problema. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA LLAR 
 

Dades de la llar 
Tipus Pis 
Planta 3 
Quantitat de plantes 1 
Superfície 50 m2 
Tipus de finestres Corredissa i abatible 
Marc de les finestres Alumini 
Tancaments finestres Persianes 
Humitats No 
Infiltracions d’aire No 

 
Instal·lació elèctrica 

Amperatge 25 A 
Estat Bo 
Tipus de comptador Analògic 
Comptador dins la llar No 
Problemes amb els ploms Sí 
Tipus de lectures Real 

 
Climatització 

Calefacció Estufa elèctric 
Refrigeració Res 
Aigua Calenta Sanitària Termoelèctric 

 
Il·luminació 

Incandescent 5 
Baix consum 0 
Fluorescent 1 
Halògena 0 
Ús innecessari No 

 
Estat electrodomèstics 

Frigorífic Bo 
Rentadora Bo 
Assecadora No en té 
Forn Bo 
Cuina Elèctrica, Bo 
Microones No ús 
Televisió Correcte 
Ús regletes No 
Altres Res 
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Observacions: 
 
Posa 2 rentadores al dia. Durant gran part del dia miren la televisió. La cuina elèctrica 
consumeix molt. 
 

4. SUBMINISTRAMENTS 
 

Tipus de subministrament Consum mensual Cost mensual 
Electricitat 590 kWh/mes 115 €/mes 
Gas - - 
Aigua - Comunitària 
Butà - - 

 
Electricitat 

Comercialitzadora Endesa Energia SAU 
Tarifa 2.0 A lliure 
Potència contractada 5,75 kW 
Bo social No 
Discriminació horària No 
Serveis extres No 

 
Gas 

Comercialitzadora - 
Tarifa - 
Serveis extres - 

 
Butà 

Nº de bombones - 
 
Observacions: 
 

5. RECOMANACIONS 
 
ELECTRICITAT 
 

Mesures amb cost 

Descripció Actuals Proposta 
Canvi de comercialitzadora Endesa Energia SAU Endesa Energia XXI 
Canviar tarifa 2.0A lliure 2.0A PVPC 
Baixar potència contractada 5,75 kW 4,6 kW 
Bo social No Si 
Discriminació horària No No 

 
Mesures d’ús 

Ús de regletes. 
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AIGUA 
 

Mesures 
Tenen aigua comunitària. No sabem el consum ni el cost. 

 
IL·LUMINACIÓ 
 

Mesures amb cost 

Descripció Quantitat 
Canviar les incandescents a baix consum 5 
Canviar el fluorescent a baix consum 1 

 
ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES 
 

Mesures 
Reduir ús televisió. 
Reduir rentadores al dia i a la setmana. 
Reduir ús de la cuina elèctrica o intentar canviar perquè el consum és molt alt. 

 
6. PREVISIÓ IMPACTE 

 
Previsió estalvi econòmic 

Descripció Estalvi (€) 
Bo social 19,60 €/mes 
Baixar potència contractada 5,65 €/mes 
Eliminar stand by 4,35 €/mes 
Canvi il·luminació 9,32 €/mes 

 
Estalvi total 

Descripció Estalvi (€) 
Estalvi kWh 447,12 kWh/any 
Estalvi CO2 80,93 kg/CO2/any 
Estalvi econòmic 466,82 €/any 

 
Observacions: 
 
És un cas d’una mare soltera que no treballa i que gran part de l’ajuda econòmica que 
rep va a les factures. Sorprèn el fet de l’aigua comunitària. És l’únic cas trobat. 
 
A part de les ajudes econòmiques, el més important és intentar millorar l’ús dels 
electrodomèstics. 
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CONCLUSIONS 

Encara recordo el dia que se’m va proposar realitzar aquest projecte. La motivació del 
projecte era ajudar a persones amb menys recursos. Però sobretot era el fet de realitzar 
el treball a la població on vaig néixer i on porto vivint fins a l’actualitat. 
 
En finalitzar el present projecte es poden extreure vàries conclusions. La primera 
conclusió és evident: els preus dels subministraments bàsics han pujat a la vegada que 
ha pujat la desestabilització econòmica de les famílies. El subministrament elèctric és el 
principal causant de la situació actual i em pogut veure com els beneficiaris són les 
companyies. 
 
Els governs en comptes de buscar solucions que afavoreixin als ciutadans, han intentat 
desestabilitzar qualsevol decret que penses en els consumidors abans que amb les 
empreses. Existeixen recursos com el bo social que ajuden a les famílies però aviat 
sortirà un nou reial decret que canviarà les condicions i que busca ajudar, sí, però també 
inclou certes facilitats perquè les empreses no perdin tant. 
 
Davant d’això, i després de la realització de les auditories, la conclusió més clara és: per 
millorar la situació s’han de canviar els hàbits. 
 
Tota ajuda econòmica o reducció en les factures pot canviar d’un any a un altre. I davant 
d’això, el pas més important és inculcar millors hàbits i costums als ciutadans. 
 
Una auditoria energètica busca analitzar dos factors: l’ús de les fonts d’energies i 
l’eficiència energètica de l’habitatge. En el meu cas, m’he centrat sobretot en el primer 
factor perquè econòmicament és més viable per a les famílies. El segon factor és el més 
important però seria necessari més recursos dels quals no es disposa. 
 
Cada família auditada era de diferent perfil i això preocupa perquè són vàries les 
situacions de pobresa energètica. El factor més comú era els pocs coneixements sobre 
les factures i la manca d’hàbits sans. 
 
El canvi d’hàbits i costums és un treball del dia a dia que elles mateixes han d’intentar 
realitzar, ja que són les beneficiades. 
 
Per concloure, si tornés a realitzar-les, canviaria algunes coses: 

1) Intentaria aconseguir més informació de la situació socioeconòmica de les 
famílies via Serveis Socials. 

2) Realitzaria la primera visita, acompanyat de la persona de serveis socials amb 
la qual han contactat les famílies. Principalment però no trobar-me, com ha 
passat en algun cas, amb la sensació que estava envaint la privacitat de les 
famílies. En cap cas he tingut problemes en la visita, tot el contrari, però estic 
segur que la comunicació hauria estat diferent en alguns casos. 

3) Realitzaria dos estudis diferents, un a l’estiu i un altre a l’hivern perquè són les 
èpoques de més consum. 

4) Intentaria realitzar un seguiment al cap d’un any mínim, després de realitzar, tan 
els canvis de tarifa com els canvis de comportament. 

 
Estic content per haver pogut ajudar a certes famílies però em sap greu no haver ajudat 
a més famílies. 
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ANNEX A. FACTURA TARIFA PVPC SENSE 
DISCRIMINACIÓ HORÀRIA 
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ANNEX B. FACTURA TARIFA PVPC AMB BO SOCIAL 
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ANNEX C. FACTURA TARIFA PVPC AMB 
DISCRIMINACIÓ HORÀRIA 
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ANNEX D. FACTURA EN EL MERCAT LLIURE 
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ANNEX E. FACTURA TARIFA PREU FIXE 
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ANNEX F. FACTURA DE L’AIGUA DE L’ACA 

 



Projecte social i medi ambiental adreçat a les famílies vulnerables fruit de la col·laboració entre 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Alejandro de Diego Morcillo 

 190 

 
ANNEX G. FACTURA DE L’AIGUA DE LA COMPANYIA 
AIGÜES DE BARCELONA 
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ANNEX H. FACTURA DE GAS 
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ANNEX I. GUIA PER L’AUDITORIA FINAL 
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ANNEX J. INFORME FINAL PER SERVEIS SOCIALS 
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