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Resumen 
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. S’analitzarà exhaustivament els tres 
subministraments de les llars: electricitat, gas i aigua.  
Un cop adquirit els coneixements i analitzades les causes, 
es passarà a realitzar les auditories en les llars. Es farà una 
recollida d’informació tant dels usuaris com de l’habitatge, 
per intentar analitzar 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 seva vida. 

0. 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. 
En les auditories 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 
mediambiental a partir dels informes per aconseguir 
millorar la vida dels usuaris. 

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 25 ºC 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. 
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 
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. 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.  
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. 
• 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 amb un preu en el segon 
semestre de 228 €/MWh, davant dels 156 €/MWh que 
pagàvem l’any 2008. 

  

Fig. 2. Evolució preu electricitat 

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. 

 

Fig. 2. Evolució preu del gas natural 

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. 

1.1 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. 
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”. I 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”. 
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 diverses actuacions per intentar mitigar la 
pobresa energètica. 

1.2 Decret Llei de la Generalitat 
La gran crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un 
efecte molt devastador 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. 
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. 
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. 
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.  
Actualment, el Tribunal Constitucional manté la suspensió 
del decret llei fins que hi hagi una sentència definitiva, 
argumentant que és perjudicial per al sistema financer del 
país. És a dir, és una qüestió econòmica, ni política ni 
judicial 

2. Projecte Sumem Energies 
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.  
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 Auditoria energètica 
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 el consum de 

l’energia i el més important, detectar i dissenyar un pla de 
millores per incrementar l’estalvi i 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, 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. 
Davant de qualsevol estudi on l’objectiu és analitzar i 
millorar, el protocol consta de diverses etapes. Les 
auditories energètiques consten 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. 
Avui dia, les auditories energètiques es basaran segons la 
normativa UNE-EN 16247 i tots els auditors tenen 
l’obligació de conèixer-la. 

2.2 Electricitat 
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.  
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. 
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). 
La corba de la demanda elèctrica va canviant al llarg del dia 
a causa que l’energia elèctrica no es pot emmagatzemar. 
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. 
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: 
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 Fig. 3. Distribució consum aparells elèctrics a la llar 

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 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.  
Respecte a la facturació, 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.  
La potència elèctrica és la velocitat a la qual es consumeix 
energia. En una llar, és la potència necessària a contractar 
en funció del nombre 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. 
Un consumidor domèstic pot contractar tres tipus de 
tarifació diferent. El Preu Voluntari pel Petit Consumidor 
(PVPC) és un model de preu regulat en què l’electricitat 
està subministrada per unes comercialitzadores regulades, 
anomenades “de referència”. Els requisits que han de 
complir els consumidors per poder optar a aquesta tarifa 
són: estar connectats en baixa tensió (< 1kV) i tenir una 
potència contractada inferior o igual a 10 kW. 
El PVPC es calcula sumant els mateixos termes bàsics que 
en l’antic 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. En el nou model, el preu es 
fixa hora a hora a partir dels resultats del mercat elèctric 
Si un consumidor no vol contractar PVPC, pot contractar 
una tarifa a preu fix durant un any amb la mateixa 
comercialitzadora de referència. O pot contractar una 
comercialitzadora en el mercat lliure exposant-se a la seva 
tarifa no regulada. El 93% dels 27,7 milions de 
consumidors poden acollir-se al PVPC però únicament el 
46% d’aquests, ho estan. 
En l’actualitat, en el territori espanyol existeixen 61 
comercialitzadores d’electricitat, de les quals existeixen 
425 ofertes. De totes les comercialitzadores, hi ha 8 que 
també tenen l’opció de comercialitzadora de referència. És 
important conèixer la diferència en el nom. 
A l’hora de fer front a les factures elèctriques existeixen 
maneres d’estalviar. Existeix el Bo Social, què és un 
descompte del 25% en les factures amb PVPC. Però són 
necessàries unes condicions que segurament en poc temps 
canviaran perquè el govern central ha realitzat un esborrany 
d’un nou reial decret. A part, existeix la discriminació 
horària. O el més important, canviar hàbits d’ús dels 
aparells elèctrics. 

2.3 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. 
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. 
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. 
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. 
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Fig. 4. Distribució consum aparells elèctrics a la llar 

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, resulta que en aquestes ciutats 
trobem el preu més baix de mitja. 
Pel que fa al consum, 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”. 
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. En l’àmbit europeu, les llars 
espanyoles són de les que menys consumeixen. 
El preu de subministrament s’obté en 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 i 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, és a dir, depenen de 
la quantitat d’aparells en l’habitatge. 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. I el 
cànon de l’aigua 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. 
Espanya és un dels països amb el preu de l’aigua més 
econòmica d’Europa. Però a la vegada som un país 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. 
Igual que amb el subministrament d’electricitat, existeixen 
ajudes per fer front a les factures. La més habitual és 
l’ampliació de trams, ja que el bàsic és per tres persones. 
Qualsevol unitat familiar pot demanar-la si ho necessita. 
També existeix, el cànon social de l’aigua que 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. S’aplica a la tarifa del primer tram i és de 
0,24 €/m3, reduint en més del 50% el valor habitual. 
La fundació Agbar, la tarifa social o la bonificació TMTR 
són altres ajudes que realitza aigües de Barcelona. 
Igual que amb l’electricitat, a part d’ajudes econòmiques, 
existeixen hàbits i mètodes per estalviar. 
A Vilanova i la Geltrú, la companyia que s’encarrega del 
subministrament d’aigua és Aigües de Vilanova i la Geltrú, 
fundada al 2004. 

2.4 Gas 
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. 
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. És una font 
d’energia que la podem trobar arreu del món, és a dir, 
existeixen jaciments de gas natural en tots els continents 
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. 
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. Actualment, 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. 
En el sector comercial i industrial, el gas natural es pot fer 
servir per a la generació de fred o calor. 
Espanya disposa d’unes de les infraestructures de 
distribució i emmagatzematge de gas natural més completa 
d’Europa.   
L’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. 
En el moment de pagar el consumit, 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. 
La demanda de gas natural a Espanya va tornar a créixer 
per segon any consecutiu. 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%. 

Fig. 5. Distribució de la demanda de gas per sectors 

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). 
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. 

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).  
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. 
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). 
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. 
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. 
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 perquè la subministri i 
comercialitzi el gas natural. 
Segons un estudi realitzat per la Comissió Nacional de 
Mercats i  la Competència, a finals del primer semestre del 
2016 hi havia 9 empreses que oferien gas. A diferència de 
l’electricitat, predominen els clients en una 
comercialitzadora en el mercat lliure. 
Un altre gran diferència, amb els altres dos 
subministraments, és la falta d’una bo social o ajuda. No 
existeix cap. L’única manera d’estalviar és canviant hàbits. 

3. Auditories a Vilanova i la Geltrú 
L’objectiu principal és intentar ajudar a famílies en estat de 
vulnerabilitat i aconseguir reduir les seves factures 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 
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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. 
En l’apartat Abans, s’ha realitzat tres passos. Primer una 
formació prèvia de tots els conceptes necessaris per 
realitzar les auditories, com per exemple el vist en els punts 
anteriors del projecte. Altres, com anar a una classe on es 
parlava del sistema elèctric o parlar amb altres ajuntaments. 
El segon pas ha estat preparar un informe per l’entrevista i 
aprendre a utilitzar un monitor energètic facilitat per 
l’Ajuntament. El tercer pas és contactar via trucada 
telefònica amb les famílies que serveis socials ha facilitat 
en un llistat. 
En el segon apartat, durant, també s’ha realitzat tres passos. 
El primer ha estat la visita a la llar. 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. 
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. 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. 
En el segon pas, es valora deixa el monitor energètic. No en 
totes les llars s’ha deixat. En la gran majoria de casos es 
deixa 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.  
Després de recollir l’aparell, es descarrega la informació en 
el software. 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. 

En el tercer pas es revisen totes les dades disponibles 
extretes de l’entrevista i del monitor energètic. 
L’últim punt del procés, Després, inclou tres passos. El 
primer pas ha estat realitzar un informe personal de 
recomanacions. El segon pas, realitzar l’informe per serveis 
socials on es materialitzen i es calcula l’estalvi que obtindrà 
la família. 

L’últim pas seria fer una visita al cap d’un temps per saber 
si hi ha millora en la càrrega del cost de les factures. 
En l’últim capítol del projecte s’elaborà una estadística de 
consum de totes les llars auditades. De les diferents dades 
analitzades, destacaré tres aspectes: 
Primer, l’estructura formada per la unitat familiar. El grup 
més elevat són dones soles amb infants amb el 33%. 

Fig. 6. Estructura familiar auditories 
El segon aspecte, és el tipus d’habitatge on viuen les 
famílies auditades. El 67% de les cases eren pisos, El 
restant, cases. Aquest factor és important perquè les cases 
consumeixen, ja que solen disposar més espai i més 
quantitat d’aparells.  

 
Fig. 7. Tipus de llar 

El tercer aspecte, és el tipus de contracte de 
subministrament elèctric. El 33% tenien contracte PVPC 
amb un comercialitzadora de referència. 

 
Fig. 8. Tipus de tarifa elèctrica 
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Això és important perquè únicament els consumidors amb 
contracte PVPC reben descomptes per a famílies en 
pobresa energètica. 
Totes les recomanacions realitzades a escala tarifària van 
ser: el 80% de les llars poden demanar el bo social i no ho 
sabien (això també implica canviar de comercialitzadora), 
el 70% se’ls hi ha recomanat discriminació horària i el 40% 
tenien una potència contractada desajustada.  
Respecte al gas, no existeixen ajudes com el bo social i 
canviar de tipus de comercialitzadora no aporta gaire 
diferència, ja que els preus avui dia són semblants. 
I l’aigua, al 40% de les famílies se’ls hi ha recomanat 
ampliar tram d’aigua, ja que la unitat estava formada per 
més de 3 persones. 
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. 
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 regletes i apagar els 
aparells amb l’interruptor. Amb l’stand by se’n van molts 
diners 

4. Conclusiones 
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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