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• Objectius bàsics:
- Promoure l’eficiència i l’estalvi energètic.

- Promoure les energies renovables

• Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO):

• Departament Consell Comarcal (creació 2001 – 2002)

• Inici 11 ajuntaments, actualment 49

• Servei comptabilitat energètica als Ajuntaments de la Comarca

• Conveni de col·laboració ALEO – Ajuntaments + suport DIBA, 
ICAEN, SOC

• Destinataris:

- Ajuntaments i administracions públiques (conveni)

- Empreses o altres institucions privades

- Particulars



AJUNTAMENT 

Consum d’energia - FACTURACIÓ

ALEO : Comptabilitat i gestió energètica digital 

Energia elèctrica

Energia tèrmica

kWh

€

Arxiu digital

Ok ?



1. Gestió i comptabilitat energètica municipal

Consum d’energia: 

-Facturació digital

-Entrada de factures

-Refacturacions

-...

Control i seguiment: 

-Alarmes

- Optimització contractació

-Informes de seguiment 

- Consultes per altres projectes 

-Benchmarking municipal

- Telemesura i control

Al mercat molts altres 
programes: SIE, Ariadna,...



• Número d’entitats gestionades:
- 49 Ajuntaments

- 1 Consell Comarcal d’Osona

• Número de centres de consum gestionats:
- 812 Enllumenats públics

- 703 Dependències municipals

- 237 Bombes del cicle de l’aigua

• Número de subministraments gestionats:
- 1.498 Subministraments elèctrics (actius)

- 127 Subministraments de gasoil

- 92 Subministraments de gas

- 41 Subministraments de GLP

- 17 Subministraments de biomassa 



► Resultats comptabilitat energètica dels 
darrers 4 anys:

Toca a: 4.324,49 €/any per ajuntament de mitjana
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Benchmarking municipal: 
Comparativa entre municipis del consum energètic municipal per la població



► Què
 

fem en particulars i privats?

Auditories energètiques a comerços 2011

Auditories energètiques a particulars

Cedir comptadors intel·ligents d’energia (Envis, Effergys...)

Tallers d’estalvi energètic a la llar (a 8 municipis el 2013)

5 – 10%

PROJECTE DE POBRESA ENERGÈTICA (SERVEIS SOCIALS + ALEO)



► Els punts clau per la comptabilitat domèstica

A on i com 
gasto tanta 
energia?

No ens 
surten els 
números...

No entenc la 
factura... Em cobren 

el que toca? 
Potència? Consum?

Jo gasto 
molt! Els 

altres 
també?

Sempre es 
pot millorar !!



Un habitatge de 100 m2...

...gastava uns 646,55 € a l’any.

Un habitatge de 100 m2...

...gasta uns 1.365,53 € a l’any.

2003

2013

111%

► Per què
 

avui en parlem?
No ens 

surten els 
números...
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Evolució del cost del gasoil
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88% 86%

130% 121%

► Per què
 

avui en parlem?
No ens 

surten els 
números...



60% 15% 4%5% 2%

3% 2% 1%6%

...
2%

A on i com gasto 
tanta energia?► Com consumim?

* Mitjanes de les auditories realitzades per l’ALEO

 

durant 12-13



► Què
 

posa a la nostra factura?
No entenc la 

factura...

Punts clau a explicar !

Potència –
 

Consum 
(fix variable)

Dates i Lectures 
(reals, 
estimades...)

Tarifa, potència 
contractada i CUPS

Resum anual: 
evolució

 
consum

Preu energia 
(€/kWh)



► Gasto més que els altres?
Jo gasto molt! Els 

altres també?

- Habitatge molt eficient: < 100 W/m2Habitatge molt eficient: < 100 W/m2

-- Habitatge eficient:          100 Habitatge eficient:          100 –– 120 W/m2120 W/m2

-- Habitatge poc eficient:    120 Habitatge poc eficient:    120 –– 140 W/m2140 W/m2

-- Habitatge molt poc eficient: > 140 W/m2Habitatge molt poc eficient: > 140 W/m2



► Gasto més que els altres?
Jo gasto molt! Els 

altres també?

Com ho ser ??Com ho ser ??
Rati = (Consum electricitat en kWh + consum gasoil en kWh)/m2 caRati = (Consum electricitat en kWh + consum gasoil en kWh)/m2 casasa

1 litre gasoil 1 litre gasoil –– 10 kWh (10 kWh (aproxaprox))

1 kg llenya 1 kg llenya –– 3,8 kWh3,8 kWh

1 kg prop1 kg propàà –– 12 kWh 12 kWh ((aproxaprox))



► Però, sempre es pot millorar ! Com?

Sempre es 
pot millorar 

!!

Contractació elèctric
a: 

POTÈNCIA I 

DISCRIMINACIÓ

HORÀRIA

Aigua Calenta Sanitària: 

15% consum !! Cal?

Standby – consum 

vampíric: del 5 al 12% !

Electrodomèstics eficients. 

Frigorífics antics?

Il·luminació eficient: 

els que més 

utilitzem !!

Temperatures i regulació calefacció !

Altres: tancaments, EERR...



► Però, sempre es pot millorar ! Com?

Sempre es 
pot millorar 

!!

Contractació
 

elèctrica: 
POTÈNCIA

Cada kW de potència  +/-
 

53 €/any

Amb 3,4 o 4,4 normalment suficient

Poca inversió
 

(10€) –
 

molt estalvi

Com ho ser? Mesuradors, càlcul teòric

Contractació
 

elèctrica: 
DISCRIMINACIÓ

 HORARIA

Són 14 h vall i 10 h punta

Situar el 29-30% del consum en vall

És nit i matí
 

!!

Un 90% d’auditories surt a compte DH



► Però, sempre es pot millorar ! Com?

Sempre es 
pot millorar !!

Què
 

té
 

STANDBY  o 
CONSUM VAMPÍRIC

Modems, Ordinadors, teclats, pantalles...

Carregadors mòbils i altres aparells

Algunes cuines elèctriques

Dvd’s, memòries externes, minicadenes

Solució
 

??

Aparells d’aire condicionat..
Persianes elèctriques, algunes bombes



► Però, sempre es pot millorar ! Com?

Sempre 
es pot 

millorar !!

Aigua Calenta Sanitària Electrodomèstics eficients

Una nevera antiga pot suposar 
fins el 15% del nostre consum

Calefacció

Il·luminació



► Cal donar exemples reals !!

Sempre 
es pot 

millorar !!
STANDBY !!!STANDBY !!! Dalt: 152 Wh

 

–

 

Baix: 15 Wh

 

–

 

Cost anual: 105 €



► Els preus de l’energia a Osona !

Sempre 
es pot 

millorar !!

Preu efectiu mitjà (€/kWh)

Electricitat 0,183

GLP 0,121

Combustibles líquids 0,093

Gas Natural 0,073

Pèl·let 0,051

Estella 0,028



► I el nou sistema PVPC? Què
 

recomanem? 

Els consumidors tindrem 3 opcions
 

per triar la tarifa (3 formes de calcular el preu 
de l’electricitat):

1- Preu Voluntari per al petit Consumidor (PVPC), antiga TUR.
2- Preu Fix en el mercat regulat
3- Ofertes de Mercat lliure

TUR (fins 30 de juny)

2.0A 2.0DHA

P1 (€/MWh) P1 (€/MWh) P2 (€/MWh)

124,107 148,832 57,99

PREU FIX(Publicat maig)

2.0A 2.0DHA

P1 (€/MWh) P1 (€/MWh) P2 (€/MWh)

147,744 171,796 85,072

PVPC

2.0A 2.0DHA

P1 (€/MWh) P1 (€/MWh) P2 (€/MWh)

95,131 114,294 40,167 Abril

110,898 130,224 56,060 Maig

115,119 133,730 60,640 Juny

107,049 126,082 52,289 Mitjana

19%19%

Molt variableMolt variable



► Lluitem contra pobresa energètica
Projecte conjunt serveis socials i ALEO

PROJECTE PROJECTE NiWNiW±± “Ni un Wh
 

menys, ni un Wh
 

més”

• Juny 2013: creació del projecte

• Gener 2014: inici del projecte

• Durant el 2014 execució del projecte: projecte dinàmic  

- Els serveis socials contacten amb l’ALEO per tres motius:

• Elevada despesa en Prestacions econòmiques d’urgència social dedicada a 
energia (XXX €)

• Desconeixement dels tècnics de serveis socials sobre el temes energètics

• Un tema de molta actualitat en els mitjans de comunicació

• Actuar abans que s’hagi d’arribar a la urgència

- Calendari:



Projecte NiW±? 

- Objectius:

1. Ajudar a les famílies amb dificultats econòmiques des d’un 
punt de vista energètic

2. Disminuir les Prestacions econòmiques d’urgència social 
destinades a energia per a cada família   

2.1. Ajudar a més famílies amb els diners estalviats

2.2. Destinar els diners estalviats a altres necessitats

3. Definir el concepte de pobresa energètica a Osona i les 
seves causes
- Un usuari que li paga les factures energètiques els serveis socials?
- Un usuari que no li paga les factures energètiques els serveis socials però no pot 
utilitzar energia a casa seva?
- Quin valor determina la pobresa energètica (kWh/m2 o €/usuari)?
- El sistema energètic de la llar pot provocar pobresa energètica?
- La gestió del sistema energètic de la llar pot provoca pobresa energètica? 



Projecte NiW±? 

- Tasques:

1. Tallers pràctics sobre com estalviar diners en les nostres 
factures energètiques

2. Visites d’Avaluació Energètica a les llars amb dificultats 
econòmiques

3. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d’Osona i una empresa elèctrica

4. Actuacions energètiques agregades

Les tasques 1 i 2 són 
demandes pels tècnics 

EBASP via intranet



Projecte NiW±? 

- Com està a dia d’avui:

1. Tallers pràctics: 14 tallers realitzats i 146 usuaris

2. Visites d’Avaluació Energètica 15 sol·licitades i 7 
finalitzades

3. Conveni de col·laboració en redacció i en conversa amb 
dues comercialitzadores

4. Actuacions energètiques s’ha comprat diferent material de 
forma conjunta (sistemes il·luminació, programadors i 
regletes)



Gil Salvans Muns
Agència Local de l’Energia d’Osona

Consell Comarcal d’Osona
Edifici El Sucre

C/Hr. Ramon d’Abadal i Vinyals, 5
4a. Planta-08500 Vic

93.883.41.32

Moltes gràcies per 
la vostra atenció!!!
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