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1. Presentació 

Bona Energia a la Barceloneta és el nom d’una campanya duta a terme per La Fàbrica del Sol, 
equipament d’educació ambiental de l’Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, que ha 
estat pensada per sensibilitzar  la ciutadania en una qüestió ambiental tan important com és el 
consum d’energia, i, alhora per donar a conèixer i apropar un recurs que s’ofereix en préstec 
des de La Fàbrica del Sol i que serveix per realitzar una ecoauditoria elèctrica domèstica. 

És una campanya destinada als veïns i veïnes del barri de la Barceloneta, que va començar el 
contacte directe amb els veïns el 17 de gener i que ha durat fins al dissabte 23 de febrer de 2013.  

Per preparar, dissenyar i dur a terme aquesta campanya s’ha comptat amb l’assessorament i el 
suport tècnic de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis. Aquesta entitat reuneix tècnics 
especialitzats en la nova cultura de l’energia, la tecnologia relacionada amb les energies 
renovables i les ecoauditories energètiques. 

La campanya s’ha realitzat en el marc del Pla de Barris de la Barceloneta, a través del programa 
de millora ambiental. 

Per tal d’estendre el coneixement de la campanya entre el veïnat a través de les associacions i 
altres agents del barri es van establir contactes tant amb el tècnic de Barri com amb les tècniques 
que gestionen i coordinen les accions emmarcades en el Pla Comunitari de la Barceloneta. 
 
 

2. Objectius de la campanya 

1. Conèixer els hàbits dels veïns en relació al consum d’energia elèctrica que fan a casa. 
2. Donar recursos i consells gratuïts perquè els veïns puguin estalviar electricitat i així 

estalviar-se diners. 
3. Sensibilitzar els veïns de la Barceloneta sobre el cost de la despesa energètica a casa seva: 

cost econòmic i cost ambiental.  
4. Donar a conèixer la relació entre la generació d’energia elèctrica i l’impacte ambiental. 
5. Donar a conèixer La Fàbrica del Sol al barri de la Barceloneta. 
6. Donar a conèixer el material en préstec “L’electricitat a règim” que s’ofereix des de La 

Fàbrica del Sol per fer una ecoauditoria elèctrica a casa. 
 

 



 

3. Metodologia emprada  

3.1. Realització del mostreig 

Per organitzar la campanya i a la vista dels recursos disponibles, vam consultar el nombre 
d’habitatges de la Barceloneta en el cens de 2001 de l’Idescat per esbrinar quants habitatges hi 
ha al barri, i sobre aquest total vam veure que podíem arribar al 10% de les llars, és a dir, a 
unes 600 llars aproximadament. El nombre real de llars visitades ha estat finalment de 592, si no 
comptem els habitatges que s’hi van afegir al final de la campanya que pertanyen a l’equipament 
d’habitatges socials per a la Gent Gran de la Barceloneta. 

La selecció es va dur a terme en base a la zonificació del barri realitzada pel Pla de Barris de la 
Barceloneta per a desenvolupar el Programa de rehabilitació dels edificis de la Barceloneta. 
Aquesta classificació de zones respon a la tipologia d’habitatges predominant en cadascuna 
d’elles. Així, hem diferenciat 4 zones:  

 la zona del Passeig Joan de Borbó,  
 la zona “Eixample” que correspon a les illes de cases dels carrers Balboa i Ginebra,  
 la zona de la plaça de la Maquinista, 
 la zona de les cases de quart i de mig (que correspon a la major part de la superfície del 
barri) 

A posteriori s’ha considerat adient afegir una nova tipologia d’habitatges: 

 la zona del carrer Doctor Aiguader (aquesta zona no estava inclosa en la zonificació del Pla 
de barris) 

La selecció de les 600 llars ha estat representativa, quantitativament parlant, i ha inclòs llars de les 
6 zones de forma proporcional a la superfície relativa al barri de cadascuna d’elles. Tenint en 
compte que cadascun dels números dels carrers seleccionats té un nombre de vivendes diferent, 
la bustiada ens va servir com a treball de camp per conèixer el barri i veure la millor manera de 
repartir de manera representativa els díptics. 

Al final de l’informe, en l’annex 1 es presenta un llistat dels carrers i habitatges seleccionats. I 
també s’ubiquen en un mapa del barri. 

 

3.2. Material informatiu de la campanya 

Per adreçar-nos als veïns del barri de la Barceloneta els vam informar prèviament de les visites 
que els faríem i per això els vam fer arribar uns díptics i uns cartells informatius.  

El díptic es va pensar per explicar als veïns de la Barceloneta els objectius de la campanya i la 
metodologia de la mateixa. Se’ls explicava que La Fàbrica del Sol engegava aquesta campanya 
per tal d’oferir recursos als veïns per reduir el consum d’energia elèctrica a casa. Se’ls anunciava 
també que era una campanya adreçada de manera específica a la gent que viu al barri de la 
Barceloneta i que se’ls oferien consells d’estalvi d’electricitat de forma gratuïta. 

Vam fer la bustiada del díptic i el cartell que presentava la campanya a la sèrie de 600 llars 
prèviament seleccionades. 

Al final de l’informe, l’annex 2 mostra el disseny del díptic i del cartell de la campanya. 



 

 

3.3. Metodologia  

Per fer la recollida dels hàbits de consum d’electricitat dels veïns i veïnes de la Barceloneta 
vam desenvolupar un formulari amb preguntes adreçades a conèixer els hàbits de consum 
d’electricitat dels veïns per poder-los donar així consells d’estalvi.  

Per enquestar els veïns els vam visitar a la porta de casa seva, i a partir de les seves 
respostes i els seus dubtes els vam oferir consells per a estalviar energia elèctrica. El porta a porta 
el vam dur a terme les tardes de dimarts a divendres i algun matí també entre setmana. 

Per ampliar la possibilitat de contactar amb els veïns de 
les adreces seleccionades es van realitzar fins a 3 visites 
en diferents horaris i així es va multiplicar la probabilitat de 
trobar als veïns i poder parlar amb ells. 

També vam posar un punt informatiu per donar a 
conèixer la campanya i donar la possibilitat als veïns per a 
interessar-se per rebre consells en base als seus hàbits de 
consum. El punt informatiu el vam instal·lar els dissabtes al 
matí (26/02, 02/02, 09/02 i el 16/02) a la plaça del mercat de 
la Barceloneta. 

Per altra banda, Ecoserveis va instal·lar uns dispositius 
específics en dues llars de la Barceloneta, les quals havien 
mostrat un interès especial pels consells d’estalvi energètic. 
Aquests dispositius van servir per monitoritzar el consum 
elèctric al llarg de quatre setmanes i així obtenir dades 
acurades del consum d’electricitat. 

En aquests habitatges també s’ha monitoritzat la concentració de CO2, el percentatge 
d’humitat i la temperatura. Tot aquest estudi servirà per poder obtenir models de consum 
d’electricitat en relació al tipus de vivenda. 

 

3.4. Formulari i recollida de la informació 

El formulari elaborat a mode d’enquesta està dividit en diferents apartats per agrupar les preguntes 
segons els diferents equips que funcionen amb electricitat a casa, així: la climatització, la 
il·luminació, l’aigua calenta sanitària, els aparells electrònics, els grans electrodomèstics i els petits 
electrodomèstics eren els blocs temàtics sobre els quals es preguntava a la gent. Aquest recull de 
dades també reuneix les característiques de l’habitatge en quant a la seva orientació, el seu 
grau d’ocupació i la seva superfície perquè són elements que poden influir en el consum 
d’electricitat, i per tant en la despesa d’energia. 

Per altra banda, també ens va semblar interessant preguntar-los si coneixen La Fàbrica del Sol i 
explicar-los de què es tracta en cas que no la coneguin, perquè respon a un dels objectius de la 
campanya. Demanar-los sobre el seu grau de satisfacció en relació a la visita realitzada també 



 

era essencial per mesurar la utilitat de la campanya en sí, així com promoure la reflexió sobre 
l’impacte ambiental en relació al consum d’energia. 

Per poder fer el tractament de les dades que s’anaven recollint a través de les enquestes 
realitzades als veïns i veïnes de la Barceloneta, es va crear una base de dades, que va servir per 
organitzar de manera més acurada la informació que es volia recollir amb el formulari. 

En l’annex 3, s’adjunta el text de les preguntes adreçades als veïns per conèixer els seus hàbits 
de consum d’electricitat. 
 

4. Desenvolupament de la campanya  

4.1. Equip humà i organització 

L’equip per organitzar i dur a terme aquesta campanya va estar format per una coordinadora i dues 
educadores de La Fàbrica del Sol i el suport d’un tècnic d’Ecoserveis 

La coordinació de la campanya va iniciar-se amb el disseny del material informatiu i el formulari i 
la reedició del recurs d’ecoauditoria elèctrica domèstica. En paral·lel, la coordinadora va preparar 
dur a terme la formació de les educadores, amb la col·laboració del tècnic d’Ecoserveis. També va 
elaborar la selecció de domicilis i va acompanyar les educadores a la bustiada. Amb elles va fer el 
seguiment del porta a porta, i, per últim,  va fer la recollida de dades per redactar l’informe de 
resultats i les conclusions. 

Per dur a terme aquesta campanya de sensibilització es va comptar amb dues educadores que 
van fer les visites porta a porta als veïns de la Barceloneta. Una de les educadores era del barri 
mateix, i això va facilitar l’autoorganització dels itineraris del porta a porta, així com també 
l’afluència al punt informatiu de gent que ella coneixia del barri. L’altra educadora és educadora 
ambiental i per tant molt avesada i amb domini de les problemàtiques ambientals i dels temes 
relacionats. Els dos primers dies de porta a porta el tècnic de suport d’Ecoserveis va acompanyar a 
les educadores. 

La dinàmica del porta a porta facilitava les coses als veïns perquè se’ls oferia l’oportunitat de 
reduir el cost de la seva factura. Tot i això, en molts casos, l’accés de les educadores als veïns va 
ser difícil degut a que els veïns no les coneixien i els costava obrir la porta del portal. 

Per al muntatge i la informació del punt informatiu, les quatre persones implicades amb la 
campanya vam estar-hi el primer dissabte, i en els següents, van fer-ho les educadores, amb 
l’ajuda puntual de la coordinadora o el tècnic.  

El punt informatiu estava format per una carpa amb el logotip de l’Ajuntament i uns plafons 
informatius de La Fàbrica del Sol, així com la mostra del recurs per realitzar l’ecoauditoria 
energètica domèstica. 



 

En quant a la facilitat per arribar als veïns, al 
punt informatiu resultava fàcil que ens 
veiessin i la barrera de les portes i els timbres 
ja no hi era, però com que es deixava als 
veïns la part activa d’interessar-se per allò que 
els oferíem, consells d’estalvi energètic, 
costava molt que s’acostessin a la taula 
informativa.  

Degut a això, les educadores van optar per 
acostar-se als veïns i prendre part activa. 

 

4.2. Formació 

Per poder oferir una informació acurada i a mida dels veïns, es va formar a aquestes 
educadores abans d’iniciar les visites per capacitar-les en la temàtica de l’energia i les formes 
d’estalvi. Així, se’ls va explicar com llegir la factura de la llum i com funcionen els electrodomèstics 
de casa per poder conèixer com poden estalviar energia. També se’ls va demanar de fer un 
simulacre de l’enquesta que adreçàvem als veïns i finalment se’ls va explicar com fer servir la base 
de dades creada per a recollir la informació dels hàbits dels veïns que s’anava generant amb les 
seves visites. També es va fer èmfasi en l’entorn en el que es duia a terme la campanya: el barri 
de la Barceloneta, i el fet que una de les educadores visqués al mateix barri va facilitar-ne molt 
l’accés i el coneixement.  

 

4.3. Calendari 

Pel que fa al calendari de la campanya i l’ordre de les accions que es van dur a terme per iniciar-
la, es van bustiar uns dítpics i uns cartells informatius de la campanya als habitatges seleccionats 
una setmana abans de començar les visites porta a porta, el dia 9 de gener. La jornada de 
formació de les educadores es va fer el dimarts 8 de gener.  

La campanya es va desenvolupar entre el dijous 17 de gener i el dissabte 23 de febrer..  

I el dijous 31 de gener es va realitzar a La Fàbrica del Sol l’acte de presentació de la campanya 
adreçat a les entitats i els serveis del barri, als quals es va convidar a través d’un mailing i d’un 
cartell penjat a les seus de les mateixes entitats. 

A més, el divendres 1 de març, les educadores van realitzar una sèrie de visites concertades porta 
a porta als habitatges socials per a la Gent Gran de la Barceloneta. I el següent dilluns 4 de març, 
una xerrada sobre estalvi d’electricitat al mateix equipament d’habitatges, amb la participació del 
tècnic d’Ecoserveis.  

 
 
 



 

4.4. Resum dels habitatges visitats i de les enquestes fetes 

Els resultats per a cadascuna de les modalitats d’apropament de la campanya als veïns de la 
Barceloneta són els següents: 

Pel que fa al porta a porta, el nombre de portes trucades ha estat de 604. Del total de vivendes 
visitades, s’ha parlat amb 82 veïns als quals s’ha pogut fer l’enquesta, aquests sense comptar els 
veïns del punt informatiu.  

A les visites porta a porta, s’han trobat 197 llars no interessades en rebre a les educadores. 
D’altra banda, hi ha 63 vivendes amb indicis clars d’estar buides, com per exemple amb les 
finestres i les portes tancades, tapiades o amb molt mal estat, o bé amb algun anunci de lloguer o 
compra. I finalment, es van visitar 113 habitatges fins a 3 cops, sense possibilitat de trobar-hi 
ningú, i s’han pogut arribar fins a 2 cops a una altra sèrie de 149 vivendes en les que no s’ha trobat 
al veí o veïna a casa seva. En la taula següent es mostra un resum de les dades del porta a 
porta: 

Total llars 
visitades 

Llars 
enquestades 
porta a porta 

Llars visitades 
no 

interessades 

Llars 
visitades 
buides 

Llars visitades fins 
a 3 cops i veïns no 

trobats 

Llars visitades 
fins a 2 cops i 

veïns no 
trobats 

604 70+12=82 197 63 113 149 

% % % % % % 

100% 13,57 32,61 10,43 18,70 24,66 

Per al conjunt de les llars enquestades porta a porta diferenciem les 70 llars enquestades al 
barri fins al 23 de febrer i les 12 enquestades en l’equipament d’habitatges socials del mateix barri, 
el dia 1 de març. 

Per tant, podem dir que s’ha enquestat el 13,6% de les vivendes a les quals s’havia fet arribar el 
díptic informatiu o la convocatòria de l’acte de presentació de la campanya. Un terç dels veïns han 
respost negativament i de forma explícita a la proposta que se’ls feia d’oferir-los una sèrie de 
consells per a l’estalvi d’electricitat.  

Per altra banda, a un 43,4% de les llars bustiades no se’ls ha trobat a casa seva, tot i haver-hi 
passat de 2 a 3 cops i en horaris i dies diferents per tal d’ampliar les possibilitats de trobar-los. 

La valoració que podem extraure d’aquests resultats quantitatius és positiva donada la dificultat 
d’accedir als veïns i la complexitat tant de la temàtica com del ritme de l’enquesta que es 
plantejava. 

Pel que fa al punt informatiu, els quatre dissabtes que vam estar a la plaça del mercat de la 
Barceloneta van permetre establir un diàleg sobre l’estalvi d’energia amb 13 veïns. 

Així, el total d’enquestes realitzades a tot el barri de la Barceloneta ha estat de 95, és a dir, 
coneixem els hàbits de consum d’electricitat de 95 llars de la Barceloneta. De les quals 12 
corresponen als habitatges socials per a gent gran de la Barceloneta. 



 

Deixant de banda les llars que corresponen al grup d’habitatges socials per a gent gran, hem extret 
resultats i conclusions sobre les 83 llars enquestades i els presentem en l’apartat de resultats. El 
motiu per no incloure les dades dels habitatges socials en aquests resultats és el biaix que podrien 
aportar ja que són habitatges que estan equipats exactament amb el mateix tipus i nombre 
d’electrodomèstics. 

Tot i així, hem realitzat un tractament de les dades dels habitatges socials i els resultats els 
presentem en l’annex 4. La presentació d’aquests resultats vol ser comparativa amb els de la 
resta del barri de la Barceloneta. 

 

4.5. Incidència del recurs en préstec de la motxilla de l’energia 

Com que un dels objectius de la campanya era donar a conèixer el recurs L’electricitat a règim! 
que serveix per fer una ecoauditoria elèctrica domèstica, aquest va ser corregit i reeditat. Se 
n’havien editat 3 motxilles al juny del 2012, i amb aquesta campanya, a gener de 2013, se n’han 
editat 10 més. Actualment, se’n disposa de 13 per poder-les prestar simultàniament i s’ofereixen en 
préstec a tota la ciutadania de Barcelona. 

Durant la campanya. s’han deixat en préstec cinc motxilles, dues d’elles prestades el dia del primer 
punt informatiu (el dissabte 26 de gener) i una altra en una visita porta a porta. En les visites porta 
a porta a l’equipament d’habitatges socials del barri es van prestar les altres dues motxilles. 

Per altra banda, les xerrades relacionades amb l’energia del programa d’activitats de la Fàbrica del 
Sol i que s’han realitzat en el curs del desenvolupament d’aquesta campanya han promocionat el 
préstec de les motxilles. 

 

4.6. Incidència de la campanya en altres equipaments del barri 

El desenvolupament d’aquesta campanya ha despertat interès en la temàtica de l’estalvi d’energia 
en diferents equipaments i programes del barri.  

En aquest sentit, la direcció dels Habitatges socials per a la gent gran de la Barceloneta va 
contactar amb La Fàbrica del Sol per tal de concertar si era possible una xerrada informativa 
adreçada als seus usuaris.  

Per a cobrir aquesta petició, es va dur a terme una ampliació del projecte de la campanya de 
sensibilització, i es va demanar a les educadores que fossin elles les que fessin la xerrada i també 
la sèrie de visites porta a porta als veïns de l’equipament. 

Es van concertar visites porta a porta per als veïns d’aquest equipament d’habitatges socials per al 
divendres 1 de març. El nombre de visites realitzades va ser de 12. 

I la xerrada informativa es va dur a terme el dilluns 4 de març amb l’assistència de 20 usuaris. En 
aquesta xerrada es van prestar 2 motxilles del recurs que ofereix La Fàbrica del Sol, L’electricitat a 
règim!. 
 
 
 



 

5. Resultats  

Més enllà de l’objectiu essencial de la campanya de sensibilitzar als veïns de la Barceloneta 
sobre el seu consum d’electricitat i les maneres d’estalviar energia, i fer-ho a través de les 
preguntes d’una enquesta, s’ha aprofitat per fer una explotació estadística de les dades 
recollides amb l’enquesta.  

L’elaboració d’una base de dades ens ha servit tant per a una bona recollida de la 
informació com per facilitar l’elaboració de l’enquesta prèvia. 

L’explotació de les dades ens ha servit per conèixer la realitat de la Barceloneta pel que fa 
tant als hàbits de consum com als coneixements que tenen els veïns del barri sobre estalvi 
energètic i l’ús de l’energia.  Aquest procés s’ha realizat amb aquesta finalitat i amb el 
màxim rigor, amb una extracció de resultats lligada a l’enquesta sobre hàbits.  

Per a la presentació dels resultats utilitzarem una sèrie de preguntes o hipòtesis que ens 
serveixen per veure si hi ha correlació entre diferents variables relacionades amb el consum 
domèstic d’energia. I per altra banda, també ens serviran per mostrar i resumir els hàbits i els 
electrodomèstics que tenen la mostra de llars enquestades. 

S’han agrupat i ordenat les preguntes per presentar els resultats segons els apartats de la 
mateixa enquesta que es va realitzar als veïns. El text de l’enquesta el podeu trobar a l’annex 
3. 

Cada pregunta anirà acompanyada per una taula de resultats i una gràfica amb un comentari 
sobre la resposta dels veïns, els seus hàbits de consum d’electricitat o bé sobre el “parc 
d’electrodomèstics” de les llars de la Barceloneta. 

 

5.1. Participació dels veïns en la campanya: 

5.1.1. Representativitat de la mostra 

Hem enquestat un total de 95 llars de la Barceloneta d’un total de 6896 vivendes que hi ha 
comptabilitzades al barri (segons l’Idescat de 2001). Això suposa haver enquestat un 1.38% de les 
llars de la Barceloneta. En la taula, diferenciem els valors de 83 i 12, perquè les 12 enquestes 
s’han realitzat en els Habitatges socials per a la Gent Gran de la Barceloneta, que són vivendes 
idèntiques amb el mateix equipament elèctric. Per tant, el tractament de les dades s’ha realitzat per 
separat per tal d’evitar biaixos importants induïts per aquest grup d’habitatges idèntics, i per tant 
per aquests darrers habitatges s’ha fet servir una base de dades separada. 

Total llars Barceloneta 
segons Cens edificis 2001, 

Idescat 

Total de llars enquestades 
a la Campanya Bona 

energia a la Barceloneta 

Percentatge de llars a 
les quals s'ha arribat 

amb la campanya 

6896 83+12=95 1,38 
 
 
 
 



 

5.1.2. Quin percentatge de llars coneixen La Fàbrica del Sol?  
 

 
 
 
Moltes de les llars enquestades de la Barceloneta coneixen l’equipament d’educació ambiental 
municipal que tenen al barri.  
Les educadores van oferir el programa d’activitats de l’hivern 2013 a cadascun dels veïns als que 
van enquestar. 
Ens va cridar l’atenció que el darrer dia que vam posar el punt informatiu a la plaça del mercat de 
la Barceloneta, la major part de les persones que es van acostar preguntant per La Fàbrica del Sol 
i el seu programa d’activitats eren de fora del barri. Això fa pensar que encara que tot i que una 
bona part dels veïns de la Barceloneta coneixen l’equipament, en fan poc ús, tot i la proximitat. 

 

5.2. Calefacció i confort a l’hivern: 

5.2.1. Quin percentatge de les llars enquestades tenen una orientació adient per aprofitar la 
radiació solar per escalfar casa seva? 

Si considerem que l’orientació adequada per aprofitar la radiació solar per escalfar les estances de 
casa coincideix amb l’orientació sud, est i/o oest, i incloent aquelles llars que tenen una orientació 
nord, però que també estan orientades vers un d’aquests punts cardinals, podem concloure que un 
91% obtenen una quantitat adequada de radiació solar.  
Aquesta conclusió ens porta a preguntar-nos sobre l’ús d’un sistema de calefacció en aquestes 
llars, les hores que la tenen encesa, la relació amb les hores d’ocupació de l’habitatge, la relació 
amb la seva despesa elèctrica (si es veu reduïda per l’aprofitament de la radiació) i els elements 
aïllants dels que disposen per mantenir l’escalfor que reben o que generen a l’interior de casa 
seva. 

5.2.2. Aquest grup de veïns encenen la calefacció? Quantes hores? Com es relacionen 
aquestes hores de calefacció amb l’ocupació de l’habitatge? 



 

Si fem un creuament de dades de diferents variables veiem que un terç dels veïns amb bona 
orientació per recollir la radiació solar i que estan a casa tot el dia encenen la calefacció menys de 
5 hores al dia. Això significa que aprofiten les hores del dia per recollir la radiació que reben. 

Nombre de llars 
amb bona orientació 

per rebre radiació 
solar 

Llars amb una 
ocupació de tot 

el dia 

Llars amb una 
ocupació 

parcial 

76   
Llars que no posen la 

calefacció 4 1 3 

Percentatge de llars 
amb bona orientació 

respecte llars 
enquestades   

Llars amb menys de 3 
hores de calefacció 

33 15 18 

91%   
Llars amb calefacció de 3 

a 5 hores 15 8 7 

Llars amb més de 5 hores 
de calefacció 24 11 13 

76 35 41 

 
El cas de la llar en la que hi estan tot el dia, i que no encén la calefacció correspon a una llar que 
gràcies a les mesures d’aïllament i l’aprofitament de la radiació solar escalfen suficientment casa 
seva. 

Comparant aquestes dades d’orientació òptima per recollir radiació solar amb els resultats 
per les llars que tenen orientació nord i estan a casa tot el dia, el nombre d’hores de 
calefacció encesa no s’inverteixen. Això significa que una bona orientació per recollir la radiació 
solar no suposa reduir el nombre d’hores que els veïns encenen la calefacció, perquè per a una 
orientació nord no augmenten les hores.  

Si fem la comparativa amb les llars amb una ocupació parcial, la dada més remarcable és 
que es multipliquen els casos en els que no posen la calefacció. Per la resta de categories 
d’intervals d’hores de calefacció els nombres són del mateix ordre de magnitud. 

Dels habitatges amb bona orientació per recollir la radiació solar, un 46% està a casa tot el dia, per 
tant, s’esperaria que encenguessin més hores la calefacció que els que no hi són tanta estona, tot i 
que aquestes hores es podrien compensar amb la radiació recollida, però no és així, no encenen 
més hores la calefacció, per tant podem concloure que aprofiten la radiació. 
 
5.2.3. Els veïns enquestats tenen en compte els elements per aïllar la vivenda? 
Els elements per aïllar la llar tant del fred com de la calor són bàsics per garantir que no hi hagi 
pèrdues d’escalfor per corrents d’aire a l’hivern o entrades d’aire calent a l’estiu. És per això que un 
dels consells més abastament parlat amb els veïns ha estat la millora dels sistemes d’aïllament de 
la llar. I és per aquest motiu que també se’ls ha preguntat sobre les corrents d’aire a casa seva.  

Els percentatges de l’ús a les llars de cadascun dels elements d’aïllament indiquen que la 
majoria de veïns utilitza les persianes i les cortines com a element aïllant, però en canvi, no 
abunda l’ús de rivets o del doble vidre. Els rivets són un recurs barat que pot ajudar molt a reduir 



 

els corrents d’aire. Però el que més crida l’atenció és el baix nombre d’habitatges que disposa de 
tendals per protegir-se de la radiació solar a l’estiu. 

 
 

Les llars que usen altres sistemes d’aïllament, disposen de porticons exteriors, de persianes de 
fusta exteriors, així com també de doble cortina. 
 
És un dels àmbits que més ha sorprès als veïns quan se’ls explicava que un bon sistema 
d’aïllament de la llar era el més important per reduir les despeses d’electricitat dedicades a la 
climatització de la llar. 

 
5.2.4. Dels veïns enquestats, quina és la manera més usual d’escalfar casa? 

 

 
 
 



 

El sistema de calefacció més utilitzat és el dels radiadors elèctrics, seguit pels radiadors 
d’aigua calenta escalfada amb gas natural. Quan es fa servir l’electricitat per generar calor, la 
despesa d’energia és gran perquè acostumen a ser aparells que tenen una potència elevada. 

Per altra banda, inicialment, s’esperava trobar molts més habitatges en els que fessin servir 
l’estufa de butà per tal d’escalfar l’interior de la llar, però les llars enquestades mostren que no és 
un sistema habitual. 

Per altra banda, en molts habitatges utilitzen altres sistemes complementaris no exclusius per 
escalfar la llar, com són la bomba de calor i els calefactors d’aire calent. 

Hi ha un percentatge petit, però gens despreciable de llars que no encenen la calefacció. Els 
motius que ho expliquen són que per una part són veïns que només estan una part del dia a casa, 
tal com veiem en la pregunta 6 en la que es relacionava el nombre d’hores de calefacció amb les 
hores d’ocupació de la llar, i per altra part, també podria explicar-se per l’ús d’un bon aïllament, 
però en algun dels casos sembla ser una mesura dràstica per estalviar-se diners a la factura de la 
llum. 

 
5.2.5. Quin percentatge dels veïns no controla la temperatura de l’interior de la seva llar a 

l’hivern? 
Controlar la temperatura de l’interior de la llar és necessari per controlar la despesa d’energia 
destinada a escalfar l’habitatge, i especialment perquè la climatització és un dels àmbits que més 
energia gasta en l’àmbit domèstic.  

 
 

La meitat dels veïns no controla la temperatura de l’interior de la seva llar, això vol dir, que no 
saben si estan escalfant per damunt de la temperatura de confort recomanada, i per tant, és molt 
possible que estiguin destinant més energia del compte per escalfar. Són persones que es guien 
per la sensació corporal per saber si cal aturar la calefacció. Igualment, per les persones que han 
respost que ho fan d’una altra manera, simplement han explicitat que ho fan a través d’una 
sensació subjectiva. 



 

 
 

5.2.6. En cas que controlin la temperatura, a quina temperatura posen el termòstat o el 
termòmetre? Coneixen els valors de la temperatura de confort recomanada (19-
21ºC)? Quin percentatge de llars la sobrepassen? 

 
 

Poc més de la meitat de les llars en les que es regula la temperatura de l’interior, coneixen 
l’interval de temperatures de confort recomanat. Això ens fa pensar que els valors de 
temperatura de confort recomanats a l’hivern es coneixen i els són suficients. El que és 
preocupant és l’altra meitat de llars, que disposant de la possibilitat de conèixer la temperatura a la 
que escalfen el seu habitatge, sobrepassen els valors recomanats. El que pot explicar aquesta 
manera de fer és el desconeixement d’aquesta recomanació o bé un mal aïllament o una mala 
gestió de la regulació que en podem fer. És per això que en el cas de disposar de termòstat és 
recomanable acompanyar-lo d’un termòmetre perquè el sensor del termòstat pot no estar a prop 
de les estances en les que estem més estona i per tant no ens donarà una lectura real de la 
temperatura que nosaltres notem. 
Els consells que es van oferir a aquests veïns que sobrepassen la temperatura de confort 
per als sistemes de regulació de la temperatura del sistema de calefacció van anar en la 
direcció de donar-los a conèixer els valors recomanats i també a complementar la informació 
del termòstat amb un termòmetre. 
 
 

5.3. Refredament de la vivenda a l’estiu: 

5.3.1. Quina és la manera més usual de refredar casa seva a l’estiu? Té a veure amb 
l’orientació de la casa? 



 

 

Els sistemes que fan servir les llars de la Barceloneta per refredar casa seva a l’estiu també són 
complementaris, com en el cas del sistema de calefacció. No es queden amb un sistema exclusiu 
sinó que normalment el complementen. Hi ha pocs casos en els que complementen l’aire 
condicionat i l’obrir finestres per crear circuits de ventilació, és esperable que això no ho facin 
simultàniament, sinó que obrir finestres ho facin en les hores en les que no hi ha radiació solar. Els 
tendals abunden poc, com ja havíem vist en les dades sobre els elements d’aïllament. 

5.3.2. Si controlen la temperatura de casa seva a l’hivern, ho fan a l’estiu?  

 
 



 

Si comparem el percentatge que no controla la temperatura a l’estiu amb el que no controla la 
temperatura de l’interior de la llar a l’hivern, podem veure que a l’hivern hi ha una regulació de la 
temperatura més gran, fins i tot, hi ha veïns que fan servir un termòmetre per gestionar així millor la 
climatització de casa seva a l’hivern. A l’estiu sembla que l’actitud per a evitar un excés de 
refredament és molt més laxa, i fins i tot, apareix algun cas en el que l’ús de l’aparell d’aire 
condicionat no suposa diposar de termòstat. 

 
5.3.3. Els veïns que fan servir el termòstat, a quina temperatura el regulen a l’estiu? Quin 

percentatge el posa per sota de la temperatura de confort recomanada (25-26ºC)? 

 
Un 65% de les llars de la Barceloneta que disposen de termòstat per regular la temperatura de la 
seva llar a l’estiu ho fan a una temperatura per sota de la recomanada. Tenint en compte que cada 
grau per sota fa augmentar la despesa d’energia un 7%, fa pensar que aquests aparells poden fer 
augmentar abastament la factura de l’electricitat.  

 

5.4. Despesa elèctrica i aspectes possibles relacionats: 

5.4.1. Hi ha correlació entre la superfície de l’habitatge i la despesa elèctrica mensual?  
Per estudiar si la despesa elèctrica creix de forma proporcional a d’altres variables de les quals 
també s’ha recollit informació en la mostra de veïns enquestats, hem agrupat les respostes sobre 
la despesa en 3 categories, que són: despesa d’un valor entre 20 i 34€, entre 35 i 45€ i  superior a 
45€. 

Les variables que podrien tenir una correlació estadística amb la despesa elèctrica són: 

- La superfície de l’habitatge,  

- El nombre de persones que hi viuen,  



 

- El grau d’ocupació de la llar, és a dir, el nombre d’hores que hi passen les persones que 
l’habiten. 

- I per últim, la manca d’elements d’aïllament o la manca de control de la temperatura o bé la 
regulació de la temperatura fora dels valors recomanats. 

Per realitzar aquests estudis de la correlació entre variables, es posen en una gràfica els parells de 
punts de les categories definides per a cadascuna de les dues variables per tots els veïns 
enquestats. 

Per començar, hem fet l’estudi de la correlació estadística entre la despesa i la superfície per 
veure si aquestes variables s’afecten entre sí. Així, hem procedit a agrupar en 4 categories els 
valors de la superfície (que són: pisos de superfície menor a 40m2, entre 40 i 60m2, entre 61 i 90m2 
i més grans de 90 m2). Per valorar si són variables estadísticament relacionades ens fixem en el 
valor del coeficient de correlació R. Si aquest coeficient és proper o igual a 1, llavors podem dir que 
les dues variables confrontades són tenen relació entre sí, però en aquest cas, el coeficient R és 
0.32, i per tant, podem dir que la superfície del pis no afecta a la despesa elèctrica de la llar. 

L’estudi de la correlació presenta cert marge d’error, ja que de fet, hi ha 3 veïns que no han sabut 
contestar a la pregunta de la quantitat de despesa mensual que tenen en referència al consum 
d’electricitat. 

 

 

 

 

 

 

Categories de 
despesa 

3: >45€ mensuals 

2: 35-45€ mensuals 

1: 20-34€ mensuals 

Categories de superficie:  

1: < 40m2                 2: 41-60m2                   3: 60-90m2                4: >90m2  



 

 

 

 

 
5.4.2. Hi ha correlació estadística entre la ocupació de la vivenda i la despesa?  

 

 
 
 
 
 

En aquest cas, les categories per a classificar l’estona d’ocupació de la vivenda les hem classificat 
de menys a més, i hem definit quatre categories en funció de les possibles respostes d’ocupació 
que teníem definides a l’enquesta i que són: per a la categoria 1, només tarda; per a la 2, només 
matí o només nit; per a la categoria 3, hem fet correspondre matí i nit, matí i tarda o tarda i nit; i per 
la categoria 4 per a persones que passen tot el dia a casa. 

La correlació estadística entre l’ocupació de la vivenda i la despesa és negativa, el coeficient 
de correlació R és de -0.12, per tant, podem concloure que en la mostra de veïns de la Barceloneta 
les hores d’ocupació de l’habitatge no estan relacionades amb el cost de la factura de l’habitatge 
perquè és un valor molt allunyat del valor 1 o -1.  
El cost de la factura per aquells habitatges que passen menys hores a casa podria ser explicat per 
uns mals hàbits de consum elèctric: per exemple, no fer servir mai els programes ECO dels grans 
electrodomèstics com la rentadora o el rentavaixelles que són programes d’estalvi, però que duren 

Categories de 
despesa 

3: >45€ mensuals 

2: 35-45€ mensuals 

1: 20-34€ mensuals 

Categories d’ocupació de la vivenda: 

1: Només tarda     2: Només matí/Només nit      3: Matí i nit/Matí i tarda/Tarda i nit      4: Tot el dia 



 

més, o bé no disposar d’electrodomèstics de baix consum, ja sigui en il·luminació o bé en sistemes 
de calefacció, o grans aparells amb una eficiència energètica baixa. 
 
5.4.5. Hi ha correlació entre el nombre d’ocupants i la despesa? 

 

   Categories de nombre d’ocupants:  

1: 1-2 persones                            2: 3-4 persones             3: >4 persones  

  

  

Per a aquesta correlació de variables, hem definit tres categories per agrupar els valors del nombre 
d’habitants, que són 1-2 habitants, 3-4 habitants, o més de 4 persones a l’habitatge. Les categories 
per agrupar els valors possibles de cost de la factura segueixen essent definides 3. 
El valor del factor de correlació estadística per aquest parell de variables és de 0,19, molt allunyat 
d’1, per tant, no hi ha relació que es pugui establir entre la despesa elèctrica i el nombre 
d’ocupants de la llar. 

 
En els casos que se supera el valor mig de despesa mensual (35-45€) i que se situa per 
sobre dels 45€ mensuals, els motius que poden explicar-ho i sobre els que hem aconsellat 
en més ocasions són: 

 Possibles corrents d’aire. Segons recomanacions i dades de l’ICAEN (Institut Català 
de l’Enegia), un aïllament tèrmic adequat de l’habitatge permetrà reduir les fuites de calor a 
l’hivern i la demanda de refrigeració a l’estiu. Així un habitatge amb els sostres i parets ben 
aïllats i amb finestres que tanquin adequadament pot reduir els costos de calefacció dins un 
50%.  

Categories de 
despesa 

3: >45€ mensuals 

2: 35-45€ mensuals 

1: 20-34€ mensuals 



 

 Una regulació de la temperatura a l’hivern per sobre de la temperatura de confort. 
Així, segons dades de l’ICAEN, a l’hivern amb una temperatura de 19-21ºC és suficient 
per gaudir d’un confort adient. Reduir la temperatura un grau suposa un estalvi d’energia 
del 8%. 

 Una gestió inadequada de la temperatura a l’estiu. Segons l’ICAEN, A l’estiu amb una 
temperatura de 26ºC s’està prou bé i no es consumeix energia en excés. 

 

5.5. Sensació de confort 

5.5.1. Quin percentatge de llars nota corrents d’aire a casa seva? A quina estança noten 
més aquestes corrents? 

 

Més d’una tercera part dels veïns enquestats noten corrents d’aire a casa seva. Això vol dir 
que perden grans quantitats de l’escalfor de l’interior i que per tant han de consumir més energia 
per tal de mantenir la temperatura i la sensació de confort.  

En aquest sentit, se’ls ha recomanat l’ús de rivets per garantir un bon tancament de les finestres i 
de les portes, considerant que és un recurs de baix cost i que redueix les fugues d’escalfor.  

Alguns dels veïns ja n’utilitzen com s’ha pogut veure en l’apartat d’elements d’aïllament, però hem 
fet especial èmfasi en promoure tant l’ús dels rivets, com de les persianes i les cortines per tal de 
millorar la gestió de la temperatura de la llar, especialment en moments en que la diferència de 
temperatura amb l’exterior dista molt de la temperatura de confort. 

Si ens fixem en la següent gràfica, podrem veure que les estances en les que es noten corrents 
d’aire corresponen a aquelles on s’acostuma a passar més hores. Així, l’estança on els veïns noten 
més habitualment les corrents és el menjador. És l’estança on la presència de finestres exteriors 
acostuma a ser més habitual, i aquestes a més són de grans mides, per tant la probabilitat de notar 
corrents d’aire pot ser més gran. 



 

 

 
5.5.2. Quin percentatge de llars nota humitat a l’interior de casa? Per quin motiu? Va 

associat a un sistema de calefacció de butà? 

 
 

Els 23 casos de llars que noten humitat a casa seva no disposen d’estufa de butà per escalfar 
l’interior. El butà és un gas humit que permet disposar d’un sistema de calefacció molt ràpid, però 
que crea humitat que quan es refreda s’acumula a les parets en forma de gotetes d’aigua i això fa 
que augmenti la sensació de fred. Per tant, és un sistema contraproduent per escalfar casa. Com 
hem vist en l’apartat dels sistemes de calefacció més habituals, l’estufa de butà no és un sistema 
utilitzat a la Barceloneta. 

Per altra banda, els motius que podrien explicar perquè aquestes llars noten humitats estan 
relacionats amb el tipus d’habitatge i la seva ubicació. Les llars en les que els veïns noten humitat 
són habitatges ubicats als carrers estrets de cases de quart i de mig de la Barceloneta, la tipologia 



 

d’habitatge correspon a aquells amb més requeriments de manteniment i de restauració. 
Observant també els pisos en els que es nota humitat, veiem que corresponen als que estan més 
aprop de la planta baixa i als que estan sota de teulada, per tant aquells que les necessitats 
d’aïllament són majors. I com ja s’ha vist és generalitzada la mancança d’aïllament entre els 
habitatges de la Barceloneta.. 

En aquests casos, el consell que se’ls ha donat ha estat el de fer una bona ventilació de les 
estances, tot i que no excessiva en quant al temps. Segons recomanacions de l’ICAEN, per 
ventilar les habitacions és suficient obrir una finestra durant 10 minuts. Quan ho fem tanquem la 
calefacció o l’aire condicionat.  

 

5.6. Il·luminació i hàbits: 

5.6.1. Quin percentatge de llars fa servir la llum natural? 

La major part de les llars fa servir la llum natural, per tant estalvien electricitat en l’àmbit de la 
il·luminació. Només un petit nombre de llars no la fa servir i és per motius molt concrets, que els 
hem preguntat i que concretem en l’apartat següent.  

 

 

5.6.2. Les llars que no usen la llum natural, per quin motiu predominant no ho fan? 
Als veïns que no fan servir la llum natural se’ls ha preguntat per quins motius no ho fan o no ho 
poden fer, i la seva resposta la vam classificar en 5 possibles respostes: contaminació acústica o 
atmosfèrica, convivència, seguretat o perquè no n’entra. I la resposta majoritària va en la direcció 
de que no s’aprofita la llum natural perquè no se’n disposa. Només un dels casos que no fa servir 
la llum natural ho fa per un motiu distint, i és per motius de convivència. La resta de motius no han 
aparegut en les respostes. 



 

 
 

5.6.3. Quina és l’estança en la que tenen les bombetes més estona enceses? 

 
 

Les estances en les que els veïns tenen més estona els llums encesos són aquelles en les que hi 
passen més hores quan ja no disposen de llum natural. El menjador seria l’estança en la que hi ha 
més estona els llums encesos, i per tant l’estança on s’hi passen més hores els veïns, tot i que 
aquesta estança inclouria també l’estança de la sala d’estar, que no es va incloure inicialment a les 
possibles respostes. En segon lloc, la cuina seria una altra estança amb moltes hores de llum 
artificial, com era d’esperar. I per últim, destacar que els dormitoris inclouen també l’estança de 
despatx, en la que els veïns també han manifestat tenir-hi moltes hores el llum encès. El passadís, 
en alguna llar, sembla ser un espai on hi ha el llum encès una quantitat d’hores superior a 2h,  però 
seria un cas excepcional, i sempre subjecte a la impressió del veí que hi viu. 



 

5.6.4. De quin tipus són les bombetes que es troben més estona enceses? Quanta estona 
les tenen enceses? 

Segons els resultats obtinguts, veiem que en aquelles estances on hi ha més hores el llum encès, 
les bombetes de baix consum hi són molt utilitzades. És un molt bon hàbit per estalviar energia i 
diners en la factura de la llum, i a més, és un recurs d’estalvi fàcil de conèixer i d’aplicar. Les 
làmpades incandescents encara tenen una presència important, però una de les coses que se’ls 
recomanava és que les canviessin per la baixa eficiència que tenen i, a més, perquè són bombetes 
que ja s’han deixat de comercialitzar. 
Les làmpades LED serien les menys utilitzades, degut al seu preu elevat i a que s’han començat a 
comercialitzar recentment i són poc conegudes encara. 

 

 

 
L’estona d’encesa en les estances de més hores d’ocupació tendeix a ser superior a 4 hores. 



 

 

5.7. Aigua calenta sanitària 

5.4.3. Quin és el sistema predominant per escalfar l’aigua sanitària? 

 

El sistema més utilitzat per escalfar aigua calenta sanitària és l’escalfador de gas natural, tot i que 
no és el sistema que es faci servir més com a sistema de calefacció. De fet, en el cas de l’aigua 
calenta sanitària els sistemes per escalfar-la són únics i excloents, en canvi, en el cas dels 
sistemes de calefacció són complementaris i se n’utilitzen més d’un en una mateixa llar.  

Els casos més sorprenents són els d’aquells veïns que desconeixen el sistema amb el que 
escalfen l’aigua. Així com també crida l’atenció el cas que no disposa de sistema d’escalfament per 
a l’aigua. 

El que també és remarcable és que no hi ha cap habitatge dels enquestats que faci servir l’energia 
solar per escalfar l’aigua, tot i que hi ha edificis de nova construcció o de recent restauració al barri 
i, que per tant disposen de sistemes que escalfen l’aigua sanitària amb l’acumulació de radiació 
solar, sembla que aquests sistemes no estan funcionant. Un dels visitats ha participat en el 
programa de rehabilitació d’edificis del Pla de barris de la Barceloneta. 

 

5.4.4. Quin percentatge de llars ho fa amb un sistema elèctric?  

La proporció de llars que fa servir un sistema elèctric per escalfar aigua sanitària suposa una 
quarta part dels enquestats. I és important assenyalar que aquests sistemes elèctrics, sobretot el 
tradicional termo elèctric utilitza grans quantitats d’electricitat per escalfar l’aigua sanitària. 
 
 
 



 

 

5.4.5. Quin percentatge coneix l’energia solar tèrmica per escalfar aigua?  

 
 

Una gran proporció dels veïns enquestats coneixen l’energia solar tèrmica, i pels que no saben de 
què es tracta se’ls va donar una petita explicació per introduir-los en el tema.  
Un fet remarcable és que a mesura que es va anar avançant amb la campanya i a mesura que 
s’anava enquestant i conversant amb més veïns, es va notar que la majoria que deien que sí que 
coneixien l’energia solar tèrmica la confonien amb l’energia solar fotovoltaica. A partir de llavors es 
va optar per remarcar que es tractava d’un sistema per escalfar aigua. 
 

5.8. Aparells electrònics 

5.8.1. Quin percentatge de llars disposa d’ordinador? El fan servir diàriament? 

Ens preguntem sobre els aparells electrònics més habituals per poder parlar amb els veïns sobre 
la freqüència d’ús d’aquests aparells i sobretot per parlar de l’apagada en espera de que disposen 
aquests aparells. 



 

 

Una tercera part dels veïns no disposa d’ordinador a casa, i això s’explica pel perfil dels veïns 
enquestats. Coincideix que els veïns amb una edat superior als 60 anys no disposen d’ordinador. 
Però, en canvi hi ha un percentatge gens despreciable de veïns que disposen de més d’un 
ordinador.  
Un 85% de les llars que tenen ordinador personal l’utilitzen diàriament. Per tant, és bàsic que el 
facin servir sense deixar-lo en posició d’hibernació o stand-by, és una despesa inútil a evitar.  

 

5.8.2. Quin percentatge disposa d’impressora? L’utilitzen sovint? 

Es presenten els resultats de la presència a les llars d’un aparell electrònic que acostuma a ser poc 
habitual per saber-ne la freqüència d’ús i sobretot per incidir en la manera d’utilitzar-lo, perquè  es 
tracta d’un aparell que en mode espera té una gran despesa d’energia elèctrica. 
En general, només una tercera part de les llars enquestades disposen d’impressora, i d’aquestes 
un 65% l’utilitza esporàdicament i un 35% cada setmana. 

 
 

 



 



 

 

5.8.3. Les llars enquestades disposen de més d’una televisió a casa?  

 
 

En la gran majoria de llars hi ha televisió, tot i que un 6% no disposen d’aquest aparell, així com 
també hi ha una part dels veïns que disposa de dos aparells de televisió en alguns casos en pisos 
de superfície molt petita. 
En més del 95% de les llars que disposen d’aparell de televisió, el fan servir diàriament. 
El fet de que sigui un aparell electrònic molt habitual i d’ús diari fa encara més important prendre 
atenció al mecanisme d’apagada de l’aparell i no deixar-lo en standby. 

 

5.8.4. Com apaguen els aparells electrònics que tenen? Coneixen què és l’standby o posició 
d’hibernació? La majoria apaga els seus aparells amb el comandament a distància? Quin 
percentatge ho fa? 



 

 
 

La meitat dels enquestats apaguen els aparells electrònics utilitzant el mode espera, en la que 
queda l’standby o encesa ràpida en marxa. 
Aquest és un dels consells en els que més s’ha insistit. Sobretot perquè els veïns es poden arribar 
a estalviar un 15% de la despesa d’electricitat d’aquell aparell, i més quan es tracta d’una despesa 
inútil i que consumeix energia al llarg de moltes hores. 

 

5.8.5. Quins són els 3 aparells electrònics que més abunden a les llars enquestades? Són els que 
es fan servir més sovint (diàriament)?  

 
 



 

 
 

Els aparells electrònics més habituals també són aquells que s’usen més freqüentment. 
Per a tots ells, s’ha parlat amb els veïns del mode d’espera o standby. Fins i tot una de les veïnes 
que ha fet servir el recurs de la motxilla per fer una ecoauditoria elèctrica domèstica ha comprovat 
la despesa de l’standby i ens ha fet saber que conèixer-la ha servit per conscienciar-se i apagar 
tots els aparells electrònics amb una regleta que disposa d’interruptor. 

 

5.9. Grans electrodomèstics 

5.9.1. Com és el parc de grans electrodomèstics de la Barceloneta? És molt antic? La major part 
té una edat superior als 10 anys? 

Si un electrodomèstic té una edat superior als 10 anys es considera que és un aparell que encara 
que no disposi d’etiqueta d’eficiència energètica (o en el cas que en tingués) la seva categoria és 
G perquè la manca de manteniment allargada en el temps i la caducitat dels materials redueixen 
l’eficiència dels aparells més antics. 



 

 

A la gràfica es presenten les unitats de grans electrodomèstics per a cadascun dels intervals d’edat 
definits. 

Prenent els valors absoluts (les unitats) per cadascun dels electrodomèstics, podem veure que els 
grans electrodomèstics més habituals a les llars de la Barceloneta són  el frigorífic combi, la 
rentadora i el forn elèctric. I en quant a la seva antiguitat, els que més despunten són aquells que 
tenen entre 2 i 5 anys. 

En relació als grans electrodomèstics, s’ha aprofitat per explicar-los als veïns l’etiqueta d’eficiència 
energètica que actualment, i des del 1995 és obligatori que aquest tipus d’electrodomèstics portin. 
Se’ls ha explicat que una inversió en la compra d’un gran electrodomèstic més eficient s’amortitza 
ràpidament per una reducció del consum i una durabilitat més llarga de l’aparell. 
Molts veins no s’havien fixat en l’etiqueta en el moment de la compra i quan se’ls demanava per 
l’etiqueta dels seus grans electrodomèstics, no la coneixien, i en molts casos comentaven que 
l’electrodomèstic no la duia. 

 

5.10. Petits electrodomèstics 

5.10.1. Quins són els 3 petits electrodomèstics que més abunden a les llars enquestades? Quins 
són els que es fan servir més sovint (diàriament)?  



 

 
 

Els petits electrodomèstics acostumen a tenir potències força elevades, sobretot aquells que fan 
servir electricitat per generar calor, com seria el cas de la planxa o l’assecador de cabell. Una 
potència gran es tradueix en un consum d’energia més elevat. Tot i això, cal considerar que són 
aparells amb un temps d’ús molt reduït. 
Els petits electrodomèstics amb més presència a les llars de la Barceloneta són l’assecador de 
cabell, la batedora, la torradora, la planxa de roba i el microones. 
Els que s’usen diàriament en més llars són el microones, el raspall de dents elèctric, tot i no ésser 
uns dels petits electrodomèstics més habituals, i l’assecador de cabells.  



 

 

5.11. Hàbits i visió subjectiva dels mateixos 

5.11.1. En quin àmbit pensen els veïns de la Barceloneta que gasten més energia elèctrica? 

 
 
Els àmbits estrella en quant a la despesa d’electricitat a criteri dels veïns de la Barceloneta són la 
climatització i els grans electrodomèstics. En termes generals, els estudis sobre la despesa 
elèctrica de cada tipus d’equipament a la llar coincideixen amb la visió subjectiva dels veïns de la 
Barceloneta sobre consum elèctric per àmbits.  

 

5.11.2. En quin àmbit pensen que faran un canvi d’hàbits? És l’àmbit en el que pensen que tenen 
més mals hàbits o bé en el que pensen que més gasten? 

 



 

 
És interessant comparar les dues gràfiques anteriors, per veure si aquells àmbits en els que els 
veïns pensen que gasten més electricitat són aquells en els que creuen que hi podran fer alguna 
cosa. I veiem que per a la climatització i l’ús dels grans electrodomèstics els veïns tenen la voluntat 
de fer algun canvi d’hàbits. Tot i això, la proporció que sobresurt més en relació al canvi d’hàbits és 
la dels veïns que veuen que podran fer un canvi en l’àmbit dels aparells electrònics, sobretot pel 
que fa a evitar el mode espera o mode d’hibernació. 
És remarcable també, la proporció de veïns que considera que no farà cap canvi, bé perquè ja ho 
està fent tot aplicant mesures d’estalvi, bé perquè considera que no té recursos o que no pot fer 
canvis perquè són massa costosos. 

 

5.12. Medi ambient i despesa elèctrica 

5.12.1. Hi ha correlació entre la despesa elèctrica i l’impacte ambiental associat al consum elèctric? 

 

 

Categories d’impacte ambiental: 

1: Baix                                                           2: Mitjà                                                 3: Alt    

 

 

 

Categories de 
despesa 

3: >45€ mensuals 

2: 35-45€ mensuals 

1: 20-34€ mensuals 



 

Hem pensat que podríem veure si hi ha correlació estadística entre aquestes dues variables, per 
veure quin nivell de conscienciació hi ha entre el nivell de consum d’energia i el seu impacte 
ambiental associat. El coeficient de correlació és de -0.05, per tant no hi ha relació entre aquestes 
dues variables, és a dir, tenir més despesa no implica tenir la percepció de que el meu impacte 
ambiental és més gran. Fins i tot passa a l’inversa si s’observen els casos en detall: hi ha llars en 
les que gasten per sota de la mitjana i en canvi consideren que el seu impacte ambiental generat 
pel seu consum d’electricitat és alt. 

 
 

Satisfacció sobre els consells donats per les educadores 

Quin grau de satisfacció presenten els veïns de la Barceloneta en relació al valor dels consells 
donats? 

 
 
Els veïns enquestats consideren de gran utilitat els consells que han rebut de les educadores de la 
campanya. La valoració que podien fer els veïns va de l’1 al 5, essent 1 el valor que expressa poca 
utilitat dels consells rebuts i 5 el valor d’excel·lent.  
Les respostes que s’han recollit en relació al valor dels consells inclouen les puntuacions del 4 
(molt bons) i el 5 (excel·lents). S’expressen els valors absoluts de les puntuacions, sense fer-ne 
una mitjana. 
El 98% dels enquestats consideren que els consells que han rebut sobre estalvi energètic els 
seran molt útils, la resta considera que els seran útils. 
 
 
Avaluació de la incidència dels consells rebuts  

Si prenem com a valoració objectiva de la utilitat dels consells, la gràfica dels àmbits en els quals 
els veïns han respost que faran un canvi d’hàbits, veiem que el 72,29% farà canvis en algun dels 
equipaments elèctrics de casa seva. Això significa que els consells que han rebut els han servit per 



 

tenir més coneixements sobre el funcionament dels seus electrodomèstics i sobretot per saber com 
estalviar energia i reduir la seva factura d’electricitat i el seu impacte ambiental. 
Per avaluar l’impacte dels consells de les educadores es presenten els comentaris qualitatius 
recollits durant l’enquesta, de forma agrupada:  
Alguns dels comentaris més repetits anaven en la direcció de: 

- El veí o veïna mostrava interès per la ubicació adequada del radiador i comentava que 
l’ubicaria al costat de les parets exteriors de la vivenda tal com se li havia explicat per crear 
una cortina d’escalfor i així mantenir la temperatura de confort de l’estança a l’hivern. 

- El veí o veïna comentava que a partir d’ara apagaria la calefacció quan estigués fora de 
casa durant més de dues hores. 

- Els veïns han dit que no ventilarien durant més de 10 minuts al dia. 
- El veí o veïna deia que apagaria tant la televisió com l’ordinador amb el botó de l’aparell i 

no des del comandament a distància. 
- El veí o veïna comentava que en la propera compra d’una nevera tindria en compte 

l’etiqueta d’eficiència energètica. 
- El veí o veïna comentava que canviaria les bombetes incandescents per bombetes de baix 

consum. 
- Els veïns que disposen de bombetes halògenes han comentat que volen canviar-les per 

bombetes LED. 
- Els veïns s’han interessat per la tarifa de discriminació horària i pel canvi de potència 

contractada. 
- Els veïns comenten que a partir d’ara faran servir aigua freda a la rentadora i programes 

Eco per estalviar electricitat. 
 

 
6. Conclusions 

La valoració que podem extraure en relació a l’assoliment dels objectius que aquesta campanya es 
marcava a l’inici és positiva, sobretot si ho relacionem amb la valoració dels consells que fan els 
veïns enquestes. Així, en termes d’incidència qualitativa els veïns amb els que s’ha pogut 
conversar i recollir els seus hàbits i les seves impressions i coneixements sobre el consum 
d’energia domèstic i les possibilitats d’estalviar-ne han quedat molt satisfets. 

La incidència qualitativa és evident sobretot perquè s’han pogut detectar i atendre casos de 
pobresa energètica del barri de la Barceloneta. En aquests veïns se’ls ha acompanyat i aconsellat 
in situ perquè sabessin com reduir el cost de la seva factura de la llum fent servir de manera més 
eficient els seus electrodomèstics. 

Això ens fa pensar que per properes edicions de campanyes de sensibilització ambiental que 
tractin el tema de l’energia i de la factura de la llum, seria interessant coordinar-se amb els serveis 
socials del barri on es dugui a terme, per tal de poder arribar a aquelles llars amb dèficits de 
coneixements i de recursos per fer front a la despesa elèctrica. 

A més, aquesta coordinació permetria arribar a més veïns per coneixença o bé perquè es tindria la 
possibilitat de concertar visita amb ells. I això ens ajudaria a trencar la barrera que han construït 



 

les campanyes comercials tant de les comercialitzadores de llum, com d’altres serveis bàsics, com 
el gas, les assegurances, la telefonia, entre altres. 

 

El perfil dels veïns o veïnes que han estat més oberts a participar en la campanya correspon a : 
 Gent gran, 
 Gent jove (famílies amb  nens), i 
 Gent que participa al barri en altres entitats de caire social o cultural. Cosa que els 

mateixos veïns i veïnes que van participar de la campanya comentaven espontàniament 
al llarg del diàleg que s’establia durant la realització de l’enquesta. 

 Gent d’altres països, sobretot països centre-europeus, instal·lats a la Barceloneta, 

En quant a les edats de les persones que han participat en la campanya, aquestes s’agrupen 
en: 

 Persones que tenen al voltant dels 35 anys 
 Persones que tenen al voltant dels 65 anys. 

 
El ritme de realització de les enquestes és lent, perquè l’enquesta és llarga, d’una mitja hora 
aproximadament, tenint en compte que el veí o veïna quan es disposa a participar, també pren el 
seu temps per explicar els seus hàbits, les seves creences i les seves inquietuds al voltant de la 
despesa d’electricitat a casa. 
 
Els dubtes més habituals estan relacionats en saber perquè puja tant la factura de la llum i les 
dificultats per entendre els conceptes de la factura.  
Durant les converses també han sorgit dubtes sobre altres aspectes ambientals del barri, les 
més habituals han estat sobre: 

 El Punt verd del barri 
 Residus: on llençar bombetes, bolquers i si es farà al barri alguna campanya de 

sensibilització ambiental sobre residus. 

Si definim els motius pels quals han participat els veïns i veïnes que ho han fet trobem els 
següents: 

 Persones interessades en el tema 
 Persones que expliquen que s’hi han interessat perquè han rebut el díptic 
 Persones que s’engresquen a partir de l’explicació de la campanya per part de les 

educadores 
 Persones que coneixen a l’educadora que és del barri. 
 Perseverança de les educadores. 

 



 

7. Ressò de la campanya als mitjans i continuïtat de la mateixa. 

La campanya s’ha dut a terme a l’hivern, durant els mesos 
de gener i febrer de 2013, període de l’any en el qual creix 
més la nostra despesa energètica.  

Aquesta circumstància ha coincidit amb un moment en el 
que han aparegut molts programes televisius que posaven 
en entredit el que paguem amb la nostra factura de la llum.  

Aquests dos fets han servit perquè els mitjans de 
comunicació locals es fessin ressò de la campanya. Així 
tan BTV com la Xarxa ràdio han contactat amb La Fàbrica 
del Sol per tal de cobrir la campanya. Això ens ha permès 
explicar i fer més ressò de la campanya. Des de la Xarxa 
ràdio ens han preguntat si per l’hivern de l’any que ve es 
faria una nova campanya, perquè resulta essencial parlar 
sobre aquests temes i, especialment, en aquesta època de 
l’any. 

 
 

 



 

8. Annexos. 
 

Annex 1: Llistat de carrers i habitatges seleccionats 

 

 

 

ZONA BARRI DOMICILI Quantes vivendes té? 

PG. BORBÓ 

Pg. Borbó, 2 19 
Pg. Borbó, 9 9 
Pg Borbó, 28 12 
Pg Borbó, 38-39 24 
Pg Borbó, 47 10 

Pg. Borbó, 62 3 

c/DR.AIGUADER 
c/Dr.Aiguader, 6-8 14 
C/Dr.Aiguader, 14-16 21 

C/Dr.Aiguader, 36 18 

"EIXAMPLE" 

C/Balboa, 1C 11 
c/Balboa, 16 11 
C/Balboa, 30 19 
C/Ginebra, 9 8 
C/Ginebra, 15-17 10 



 

c/Ginebra, 29bis 6 

C/Cermeño, 15 14 

"LA MAQUINISTA" 

C/Cermeño, 7 20 
Pl. Pompeu Gener, 3 2 
Pl. De Pompleu Gener, 17 3 
c/Ginebra, 32-34 13 
C/Ginebra, 40-42 13 

CASES DE QUART I 
DE MIG 

C/Sant Miquel, 3 5 
C/Sant Miquel, 5 7 
C/Sant Miquel, 9 3 
C/Sant Miquel, 2-4 8 
C/Sant Miquel, 6 6 
C/Sant Miquel, 8 10 
C/Sant Miquel, 12 8 
C/del Mar, 25 15 
C/del Mar, 27 3 
C/del Mar, 29 2 
C/del Mar, 31 6 
C/del Mar, 33 1 

C/del Mar, 39-41 16 
C/ de la Proclamació, 7 8 
C/ de la Proclamació, 9-11 17 
C/ de la Proclamació, 13 1 
C/ de la Proclamació, 15 1 

C/ de la Proclamació, 17 4 
C/ dels Pescadors, 3 12 
C/ dels Pescadors, 5 8 
C/ dels Pescadors, 13 9 
C/ dels Pescadors, 15 10 
C/ dels Pescadors, 17 6 
C/ dels Pescadors, 19 3 
C/Atlàntida, 63 10 
C/Atlàntida, 65 10 
C/Atlàntida, 67 8 
C/Atlàntida, 69 6 

C/Atlàntida, 71 5 
c/Sant Elm, 19 6 
c/Sant Elm, 21 1 

c/Sant Elm, 29 8 
C/Sant Elm, 57 10 
C/Sant Elm, 59 1 
C/Sant Elm, 61 4 
C/Sant Elm, 65-67 6 
C/del Baluard, 66 6 
C/del Baluard, 68 4 
C/del Baluard, 70 3 
C/del Baluard, 86 6 

C/del Baluard, 90 6 



 

c/Safareigs, 8 11 
c/Safareigs, 10 5 
c/Safareigs, 12 5 
c/Safareigs, 14 5 

c/Safareigs, 16 3 
c/d'Alcanar, 3 5 
c/d'Alcanar, 5 12 

c/d'Alcanar, 11 12 
c/Meer, 31-33 8 
c/Meer, 35 11 

c/Meer, 37 9 
 



 

Annex 2: Díptic i cartell de la campanya 
 

 



 

Annex 3: Formulari de preguntes sobre hàbits de consum d’energia a casa 

Inici de la conversa amb el veí/veïna: 

“Hola, bon dia/bona tarda,   
Venim de l’Ajuntament, Pla de Barris i Fàbrica del Sol perquè estem fent una campanya sobre 
consells d’estalvi energètic i els hàbits sobre l’ús de l’energia.” 

a. Coneixes la Fàbrica del Sol (LFdS)?   

 Sí  
 No 

 
DADES a recollir: (a omplir després de parlar amb el veí/veïna) 

 Zona barri: 
 Pg. Borbó 
 c/ Dr. Aiguader 
 “Eixample”: c/ Balboa-c/Ginebra 
 “La Maquinista”: Voltants Pl. La Maquinista 
 Pisos de quart i de mig. 

 Adreça: _____________________ 

 Orientació de l’habitatge: (a quin punt cardinal dóna el menjador/cuina) 
 Nord 
 Sud 
 Est 
 Oest 
 Nord i est 
 Nord i oest 
 Sud i est 
 Sud i oest 
 Nord i sud 
 Est i oest 

 Data: _____ 
 Hora: _____ 
 Tipus: 

 Porta a porta  
 Punt informatiu 

 Sexe: H/ D 

 Edat: ______ 

 Nombre de persones que viuen a l’habitatge: ______  

 Superfície de l’habitatge:  
 33 m2 



 

 40 m2 
 41-60 m2 
 61-74 m2 
 75-90 m2 
 91-110 m2 
 >110 m2 

 Ocupació de l’habitatge: 
“Normalment, quan hi ha gent a casa?”  

 Tot el dia 
 Matí i nit 
 Tarda i nit 
 Només nit 
 Matí i tarda 
 Només matí 
 Només tarda 

 Quant pagues d’electricitat al mes?  

    35-45€/mes (Despesa normal per pis de 60-100 m2, 2-4 persones) 
    20-34€/mes (Despesa per sota de la mitjana) 
 >45€/mes (Despesa per sobre de la mitjana) 

 
 
PREGUNTES per conèixer els hàbits dels veïns: 

A. CLIMATITZACIÓ: 

1. Com aïlles casa teva del fred i la calor? 
Amb un bon aïllament a les finestres i portes  

 amb rivets  
 amb doble vidre 

Amb persianes  
 Les usa a l’estiu 
 Les usa a l’hivern  

Amb cortines  
 Les usa a l’estiu 
 Les usa a l’hivern 

 Amb tendals (a l’estiu) 
 Altres: _________ 

 

2. Com l’escalfes a l’hivern?  
 Amb radiadors elèctrics 
 Amb radiadors d’aigua calenta de gas natural 



 

 Amb radiadors d’aigua calenta d’energia solar tèrmica. 
 Amb terra radiant 
 Amb estufa de butà 
 Altres: _________ 

 
3. Com controles la temperatura a casa teva a l’hivern?  

 Amb termòmetre 
 Amb termòstat 
 No la controlo 
 Altres: _______ 

4. A quina temperatura poses el termòstat per la calefacció? 
 17-18ºC 
 19-21ºC 
 22-23ºC 
 24-25ºC 

5. Quanta estona tens encesa la calefacció que uses? 
 

6. Com refredes casa teva a l’estiu? 
 Amb aire condicionat. 
 Amb ventiladors. 
 Amb els tendals, les persianes i creant circuits de ventilació. 
 Obrint les finestres  
 Altres: _________ 

 
7. Com controles la temperatura de casa teva a l’estiu? 

 Amb termòmetre 
 Amb termòstat 
 No la controlo 
 Altres: _______ 

8. A quina temperatura la poses a l’estiu? 
 19-20ºC 
 21-22ºC 
 23-24ºC 
 25-26ºC 

B. SENSACIÓ DE CONFORT: 

9. Pel que fa al teu confort a casa, notes corrents d’aire per portes o finestres en alguna de les 
estances? 

 Sí. En quina estança? 
  Menjador 
 Cuina 
 Lavabo  



 

 Dormitoris 
 Passadís 

 No. 
10. Pel que fa a la sensació d’humitat, tens sensació de que les parets acumulen gotetes 

d’aigua, la pintura salta amb facilitat? 
 Sí.  
 No. 

C. IL·LUMINACIÓ: 

11. Fas servir la llum natural que entra a casa teva?  
 Sí 
 No, per què? 

 Contaminació acústica i ambiental 
 Convivència (perquè no em vegin) 
 Seguretat 
 No n’entra 
 Altres: _________ 

12. En quina estança tens més estona la llum encesa?  
 Menjador 
 Cuina 
 Lavabo  
 Dormitoris 
 Passadís 

13. Quin  tipus de bombetes hi tens en aquestes estança? 
 Bombetes incandescents (a partir de 2012 s’han deixat de fabricar) 
 Làmpades halògenes  
 Fluorescents 
 Bombetes de baix consum 
 Bombetes LED 

14. Quant de temps les tens enceses en aquestes estances? _____________ 
 

D. AIGUA CALENTA SANITÀRIA: 

15. Com escalfes l’aigua sanitària de casa teva? 
 Amb gas natural 
 Amb termo elèctric 
 Amb bomba de calor elèctrica 
 Amb solar tèrmica 
 Amb un altre sistema: quin?________ 

16. Coneixes l’energia solar tèrmica?   
 Sí 



 

 No (li podem explicar si té interès) 
 NS/NC 

 

E. APARELLS ELECTRÒNICS: 

17. Quin d’aquests aparells electrònics fas servir habitualment? Quant de temps els tens 
encesos? Si en tenen més d’un els afegirem en les files buides de la part de baix de la 
taula. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Com apagues normalment aquests aparells electrònics? Comandament a distància o botó? 
 Amb el comandament a distància 
 Amb el botó de l’aparell 
 NS/NC 

 

F. GRANS ELECTRODOMÈSTICS: 

19. Quins grans electrodomèstics dels següents fas servir?  

 Freqüència de l’ús Durada de 
l’ús 

 Diàriament Setmanalment Esporàdicament

Ordinador     

Impressora     

TV     

DVD     

Aparell 
música 

    

Consola     

     

     

     

  FREQÜÈNCIA 

 Antiguitat Etiqueta 
energètica 

Diàriament Setmanalment Esporàdicament 

Frigorífic 
combi 

     

Frigorífic      



 

 

20. Quan n’has de substituir un (d’aquests electrodomèstics) et mires la seva etiqueta 
energètica? En porten una que descriu la seva eficiència i la seva qualitat: és obligatòria 
per aquells electrodomèstics adquirits després del 28 de maig de 1995. 

 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
G. PETITS ELECTRODOMÈSTICS: 

21. Quin d’aquests petits electrodomèstics tens? Amb quina freqüència? Amb quina 
durada? Omplim les files dels petits electrodomèstics que utilitza. 

Congelador      

Rentadora      

Rentaplats      

Assecadora 
de roba 

     

Cuina 
elèctrica 

     

Forn elèctric      

 FREQÜÈNCIA DURADA 
de l’us 

 Diàriament Setmanalment Esporàdicament

Assecador 
de cabell 

    

Batedora     

Torradora     

Planxa de 
roba 

    

Microones     

Raspall de 
dents 
elèctric 

    

Biquinera     

     



 

 
 

 
 

H. ELECTRICITAT  I  MEDI AMBIENT 

22. En quin d’aquests àmbits creus que gastes més energia elèctrica? 
 Climatització 
 Il·luminació 
 Aigua calenta sanitària 
 Aparells electrònics 
 Grans electrodomèstics 
 Petits electrodomèstics 
 Altres: ___________  

 
23. Com consideres que és l’impacte ambiental del teu consum d’electricitat? 

 Baix 
 Mitjà 
 Alt 

 
I. GRAU DE SATISFACCIÓ: 

24. Com valoraries de l’1 al 5 la utilitat dels consells que t’hem donat? ___ 
 

25. En quin dels següents àmbits creus que podràs fer un canvi després del que hem 
comentat? 

 Climatització 
 Millora del confort a casa. 
 Il·luminació 
 Aigua sanitària 
 Ús d’aparells electrònics 
 Ús de grans electrodomèstics 
 Ús de petits electrodomèstics 
 Altres: ________ 

26. Des de la Fàbrica del sol us proposem un material de préstec: la Motxilla de l’Energia, 
t’interessa?  

 Sí 
 No 

 

Altres qüestions a incloure a la BDD: 
1. La proposta d’enquesta i diàleg amb consells ha estat fluida? 

 El veí/veïna t’ha respost amb facilitat i confiança. 

     



 

 El veí/veïna ho sabia tot i no volia que se l’aconsellés en res. 
 El veí/veïna sabia algunes de les coses i d’altres les escoltava per introduir-les 

en el seu dia a dia. 
 Altres: què ha passat? 

 
2. S’ha quedat amb algun dubte? T’ha fet alguna pregunta que no li has pogut respondre amb 

certesa i a la que li respondràs més endavant? Quina? 
 
 

3. Penses que farà algun canvi d’hàbits en el consum d’electricitat el veí/veïna que has visitat? 
a. En quin àmbit? 

 Climatització 
 Millora del confort a casa. 
 Il·luminació 
 Aigua sanitària 
 Ús d’aparells electrònics 
 Ús de grans electrodomèstics 
 Ús de petits electrodomèstics 

b. Com ho has detectat? Què ha dit veí/veïna perquè hagis arribat a aquesta 
conclusió? 

Resum general del dia: impressions amb els veïns, incidències, canvis que proposaries:  
 
 
 
 

 



 

Annex 4: Resultats sobre els habitatges per a la Gent Gran de la Barceloneta  
 

Es presenten aquí, per separat, els resultats de les enquestes porta a porta que es van concertar 
amb alguns dels residents dels Habitatges per a la Gent Gran de la Barceloneta, equipament 
d’habitatges socials ubicat al carrer Pinzón de Barcelona. Aquestes entrevistes es van concertar a 
través de la directora de l’equipament, la qual va demanar assessorament a La Fàbrica del Sol 
sobre l’estalvi d’electricitat, ja que els residents són gent molt gran i feia temps que mostraven 
preocupació respecte l’encariment de la factura de la llum . 

 

1. Participació dels veïns en la campanya 

Representativitat: Es van realitzar 12 enquestes respecte un total de 95 habitatges, per tant, 
representen aproximadament un 10% dels veïns. 

 

Interès en la campanya:  
Els usuaris d’aquest equipament van poder aprofitar la campanya per demanar a La Fàbrica del 
Sol recursos i coneixements per estalviar electricitat i per saber llegir la factura de la llum. 

 

Quin percentatge de llars coneixen La Fàbrica del Sol?  
La major part dels veïns del recinte d’habitatges socials coneix La Fàbrica del Sol. Només hi ha 
dues persones de les 12 enquestades que no coneix l’equipament municipal. 

 

2. Despesa elèctrica comparativa 

Si comparem el cost de la factura de la llum per als habitatges de la Gent Gran de la Barceloneta 
amb el cost de la factura de la resta de llars del barri, podem veure que la preocupació pel cost de 
la factura dels usuaris dels habitatges socials estava fonamentat. Un percentatge molt alt d’usuaris 
dels habitatges socials tenen una despesa elèctrica mensual per sobre de la mitjana, en canvi per 
al conjunt del barri, els tres intervals definits per a la despesa elèctrica es reparteixen de forma 
homogènia. 

Aquest fet pot ser degut a que els habitatges socials disposen només d’equips elèctrics per a tots 
els àmbits domèstics, tant la cuina, com la calefacció, com tota la resta d’equips fan servir 
electricitat. 



 

 
 

 
 
3. Calefacció i confort a l’hivern: 

3.1. Quin percentatge de les llars enquestades tenen una orientació adient per aprofitar la 
radiació solar per escalfar casa seva? 

Totes les vivendes enquestades del bloc d’habitatges socials de la Barceloneta estan orientades a 
l’est, excepte una que està orientada al sud. Ambdues són orientacions molt bones per recollir una 
quantitat important de radiació solar i aprofitar-la per escalfar casa. 

3.2. Aquest grup de veïns encenen la calefacció? Quantes hores? Com es relacionen 
aquestes hores de calefacció amb l’ocupació de l’habitatge? 

Tots els veïns que habiten els habitatges socials per a la Gent Gran són persones majors de 70 
anys i que passen tot el dia a casa. Tot i això, no encenen gaires hores la calefacció perquè la 
major part considera que la climatització és un dels àmbits que més encareix la factura de la llum. 

 
3.3. Els veïns enquestats tenen en compte els elements per aïllar la vivenda? 



 

Les llars dels habitatges socials enquestades disposen totes dels mateixos recursos per aïllar la 
llar. A diferència de la resta d’habitatges de la Barceloneta, totes aquestes vivendes disposen de 
doble vidre a les seves finestres, així com també de tendals. 
Si considerem tots els elements d’aïllament que es fan servir en aquestes llars, veiem que són les 
que més en disposen en relació al conjunt de llars enquestades a tot el barri. 

 
 

3.4. Dels veïns enquestats, quina és la manera més usual d’escalfar casa? 
En aquestes llars, els radiadors elèctrics són els aparells més habituals que es fan servir per 
escalfar casa seva. 
Hi ha alguns casos, però, que utilitzen la bomba de calor. 
En qualsevol cas, el sistema que fan servir tots els veïns per obtenir una bona climatització 
de la seva llar a l’hivern és elèctric. 

A diferència de la resta d’habitatges de la Barceloneta, són habitatges en els quals  només fan 
servir un sistema per escalfar la llar. En la resta, utilitzaven algun sistema de més per 
complementar el sistema d’escalfament principal. 

 
3.5. Quin percentatge dels veïns no controla la temperatura de l’interior de la seva llar a 

l’hivern? 
Tot i que el sistema que els veïns d’aquest equipament d’habitatges socials fan servir per escalfar 
casa seva és elèctric, i que es podria pensar en que aquest tipus de sistema porta incorporat un 
sistema de control de la temperatura, la gran majoria de veïns no controlen la temperatura a la que 
escalfen les estances de casa seva. 

 

 
 

3.6. En cas que controlin la temperatura, a quina temperatura posen el termòstat o el 
termòmetre? Coneixen els valors de la temperatura de confort recomanada (19-
21ºC)? Quin percentatge de llars la sobrepassen? 

Del total d’enquestats, només 3 controlen la temperatura. El que ho fa per mitjà d’un termòstat el 
posa a 22-23ºC, és a dir, per sobre de la temperatura de confort recomanada, tot i que és cert que 
moltes vegades la temperatura que marca el termòstat i la de l’estança (revisant-la amb un 



 

termòmetre) no coincideixen. En les dos altres llars que controlen la temperatura amb un 
termòmetre, ho fan a 17-18ºC. 
 
Pel que fa a l’ús de la calefacció en aquestes llars de l’equipament d’habitatges socials, es podria 
concloure que el fet que l’encenguin durant unes poques hores al dia podria explicar-se perquè 
totes elles estan orientades a l’est, i per tant recullen radiació solar durant tot el matí, i per altra 
banda, disposen de doble vidre, cosa que fa que no perdin aquesta escalfor.  

 
4. Refredament de la vivenda a l’estiu: 

4.1. Quina és la manera més usual de refredar casa seva a l’estiu? Té a veure amb 
l’orientació de la casa?  

Els habitatges socials per a la Gent Gran fan servir diversos sistemes de refredament de manera 
complementària. 

Els dos veïns que utilitzen bomba de calor per escalfar casa seva a l’hivern, fan servir l’aire 
condicionat a l’estiu. La resta utilitza el ventilador, i també les persianes, els tendals i els corrents 
de ventilació obrint finestres. 

 
4.2. Els veïns que fan servir el termòstat, a quina temperatura el regulen a l’estiu? Quin 

percentatge el posa per sota de la temperatura de confort recomanada (25-26ºC)? 

L’únic veí que fa servir el termòstat a l’hivern també el fa servir a l’estiu. Tant a estiu com hivern el 
posa a 23-24ºC, fora dels valors de temperatures recomanades. 

En relació a la resta dels habitatges de la Barceloneta, en aquests habitatges socials els veïns 
aprofiten els tendals i els corrents de ventilació en major mesura i així disminueixen l’ús d’equips 
elèctrics per refredar la seva llar. 

 

5. Sensació de confort 

5.1. Quin percentatge de llars nota corrents d’aire a casa seva? A quina estança noten 
més aquestes corrents?  

En 3 dels 12 habitages noten corrents d’aire. És una proporció d’un 25%, prou significativa donat el 
baix nombre de llars. 
Per a la resta de llars de la Barceloneta, el percentatge amb corrents d’aire és del 36%.  
Les proporcions no són gaire diferents entre un i l’altre grup. 

 
5.2. Quin percentatge de llars nota humitat a l’interior de casa? Per quin motiu? Va 

associat a un sistema de calefacció de butà? 
Només hi ha un cas que nota humitats a casa, i no és una llar que escalfi amb una estufa de butà. 

 
6. Il·luminació i hàbits: 



 

6.1. Quin percentatge de llars fa servir la llum natural? 
El 91,6% fa servir la llum natural. És una bona manera d’estalviar energia. 
Només hi ha un cas dels veïns dels habitatges per a Gent Gran que no utilitza la llum natural i ho 
fa per motius de convivència. És una llar que correspon a uns baixos, i per tant baixa les persianes 
per no ser vista per la gent que passa pel carrer. 

 
6.2. Quina és l’estança en la que tenen les bombetes més estona enceses? 
La cuina i el menjador són les estances en les que les bombetes estan més estona enceses. La 
categoria menjador inclou també la sala d’estar, és per aquest motiu que sobresurt per damunt de 
la resta d’estances. 

6.3. De quin tipus són les bombetes que es troben més estona enceses? Quanta estona 
les tenen enceses? 

Les bombetes de baix consum i els fluorescents lineals són els tipus de bombetes més utilitzats a 
les llars socials per a la Gent Gran. En general, podem concloure que són habitatges en els que en 
l’àmbit de la il·luminació han aplicat mesures per a estalviar energia elèctrica. 
Hi ha però algunes llars en les que encara fan servir bombetes incandescents, tot i el seu baix 
nivell d’eficiència energètica. Per a aquest tipus de bombetes, el 95% de l’electricitat que fan servir 
es dissipa en forma de calor, i només un 5% s’utilitza per a il·luminar. 

 
7. Aigua calenta sanitària 

7.1. Quin és el sistema predominant per escalfar l’aigua sanitària? 
El sistema predominant per escalfar l’aigua sanitària és el sistema de plaques solars tèrmiques. 
Tot i això, són habitatges que complementen el sistema solar tèrmic amb un altre sistema per 
escalfar aigua, en aquest cas, el termo elèctric. 

7.2. Quin percentatge de llars ho fa amb un sistema elèctric?  
Una tercera part utilitza el termo elèctric, com a sistema complementari al sistema d’energia solar 
tèrmica. 
 

7.3. Quin percentatge coneix l’energia solar tèrmica per escalfar aigua?  
Tots els usuaris fan servir l’energia solar tèrmica. Desconeixem en quin grau ho complementen 
amb l’energia elèctrica del termo. 
 
 
8. Aparells electrònics 

8.1. Quin percentatge de llars disposa d’ordinador? El fan servir diàriament? 
Un baix nombre d’usuaris d’aquest equipament d’habitatges socials per a Gent Gran disposa 
d’ordinador, i si en disposen no l’utilitzen diàriament. És una diferència notable respecte els equips 
electrònics de la resta de llars de la Barceloneta. 

8.2. Quin percentatge disposa d’impressora? L’utilitzen sovint? 



 

Només dos dels 12 usuaris enquestats als habitatges per a Gent Gran disposen d’impressora i 
l’utilitzen esporàdicament. Això suposa menys d’un 20% en relació al 35% del conjunt d’enquestats 
del barri. 

 

8.3. Les llars enquestades disposen de més d’una televisió a casa?  

 
 

El fet que el nombre d’enquestats en aquest cas sigui molt petit fa que els percentatges per a cada 
categoria es reparteixin molt més que en el cas del conjunt d’enquestes a tot el barri. 
En el cas dels habitatges socials, la proporció d’habitatges amb més d’una televisió és més gran. I 
la freqüència amb la que els veïns la fan servir és diària. 

 
 

8.4. Com apaguen els aparells electrònics que tenen? Coneixen què és l’standby o 
posició d’hibernació? La majoria apaga els seus aparells amb el comandament a 
distància? Quin percentatge ho fa? 

 



 

 
Un terç dels veïns dels habitatges per a Gent Gran de la Barceloneta apaguen els seus aparells 
electrònics (televisió, ordinador, aparell de música, etc) fent servir el comandament a distància, i 
per tant, deixant l’aparell en la posició d’hibernació, però sense apagar-lo del tot. Aquest 
mecanisme permet una encesa ràpida, però té una despesa d’energia, que en realitat no 
aprofitem.  
En relació a la resta de les enquestes realitzades al barri, el percentatge de veïns dels habitatges 
amb serveis que deixa els seus aparells en standby és més baix. 

 
8.5. Quins són els 3 aparells electrònics que més abunden a les llars enquestades? Són 

els que es fan servir més sovint (diàriament)? 

 
 

Els aparells electrònics més habituals a les llars per a la Gent Gran són els mateixos que per a la 
resta de llars de la Barceloneta. Ara bé, els percentatges de presència són lleugerament diferents 
per a la televisió i l’aparell de música, però radicalment diferent en el cas de l’ordinador. 
En quant a la freqüècia d’ús, la televisió té un ús diari i l’ordinador també, però l’aparell de música 
és un aparell que no es fa servir a diari. 

 
9. Grans electrodomèstics 

9.1. Com és el parc de grans electrodomèstics? És molt antic? La major part té una edat 
superior als 10 anys? 



 

 

El parc de grans electrodomèstics d’aquests habitatges socials per a Gent Gran és comú a tots 
ells, però força singular en relació al parc de la resta de llars de la Barceloneta. 
En cap habitatge social disposen de rentavaixelles, de congelador o d’assecadora de roba, tot i 
això la seva despesa elèctrica és relativament molt elevada. 
Per als grans electrodomèstics de que disposen, l’edat més habitual es troba en l’interval d’entre 5 
I 10 anys, excepte per a la rentadora en el que predomina l’interval entre 2 i 5 anys. En general, 
són electrodomèstics que comencen a ser antics i per als que és més important fer-ne un bon 
manteniment per tal d’evitar que passin a ser electrodomèstics poc eficients i amb una elevada 
despesa elèctrica. 
També hem trobat que hi ha habitatges que no disposen de rentadora o de forn elèctric.  
Els casos de llars sense frigorífic combi corresponen a aquells que disposen de frigorífic. 
 
La gran majoria no coneix l’etiqueta d’eficiència energètica dels seus electrodomèstics, i de fet, la 
major part dels veïns d’aquests habitatges socials no es miren aquesta etiqueta a l’hora de 
comprar un gran electrodomèstic nou. És un dels consells en els que més es va incidir: comprar un 
gran electrodomèstic amb una etiqueta d’eficìència de categoria A suposa una inversió inicial que 
s’amortitza en breu per l’estalvi que suposa tant en electricitat com en aigua. 
 

10. Petits electrodomèstics 

10.1. Quins són els 3 petits electrodomèstics que més abunden a les llars enquestades? 
Quins són els que es fan servir més sovint (diàriament)?  

Els petits electrodomèstics més habituals a les llars dels habitatges per a la Gent Gran són el 
microones, la planxa de roba i la batedora. La torradora i l’assecador de cabell en són d’altres que 
no estan a totes les llars. D’altres petits electrodomèstics que ens han comentat que tenen són: 
l’exprimidor, la cafetera i la picadora. 

Els petits electrodomèstics que tenen als habitatges socials coincideixen amb els més habituals 
per la resta de llars del barri. Potser el canvi més substancial es donaria per a l’assecador de 



 

cabell i la torradora, que són menys habituals i utilitzats amb menys freqüència pels veïns dels 
habitatges amb serveis per a la Gent Gran. 

 
11. Hàbits i visió subjectiva dels mateixos 

11.1. En quin àmbit pensen els veïns que gasten més energia elèctrica? 
Segons les seves respostes, els àmbits en els que pensen que gasten més electricitat són, de més 
a menys: la climatització, els grans electrodomèstics i l’aigua calenta sanitària. La seva percepció 
generalitzada és que els sistemes d’acumulació de radiació solar per escalfar aigua no els acaben 
de funcionar correctament i és per això que pensen que el sistema complementari que fan servir 
(el termo elèctric) els fa pujar la despesa en electricitat. 

 
11.2. En quin àmbit pensen que faran un canvi d’hàbits? És l’àmbit en el que pensen que 

tenen més mals hàbits o bé en el que pensen que més gasten. 

La majoria considera que no farà cap canvi, que ja estan fent tot el possible per a estalviar 
electricitat. Aquells que consideren que faran algun canvi d’hàbits es decanten per fer un canvi en 
l’ús dels aparells electrònics, en relació a no deixar-los en la posició d’hibernació. 

12. Medi ambient i despesa elèctrica 

12.1. Hi ha correlació entre la despesa elèctrica i l’impacte ambiental associat al consum 
elèctric?  

Quasi tots els enquestats en aquests habitatges socials consideren que l’impacte ambiental del 
seu consum elèctric és baix. Així, essent el grup d’enquestats que paga més a la factura de la llum, 
és el grup que menys relaciona la generació d’electricitat amb l’impacte que suposa sobre el medi 
ambient. 

 
13. Satisfacció sobre els consells donats per les educadores 

13.1. Quin grau de satisfacció presenten els veïns de la Barceloneta en relació al valor dels 
consells donats? 

Tots els usuaris enquestats consideren que els consells que han rebut per part de les educadores 
per a conèixer com estalviar energia elèctrica a casa els seran molt útils, tot i que es queden amb 
la idea de que ja estan fent tot el possible i que no poden reduir la seva despesa elèctrica.  
Ens preguntem si la seva percepció d’estalvi i la realitat del que estalvien es corresponen o bé, al 
contrari, no acaben de trobar la manera de fer servir els seus equips elèctrics eficientment i sense 
pèrdues, sobretot per aquells equips que fan servir l’electricitat per generar calor. 



 

Annex 5. Resultats de l’estudi energètic a la Barceloneta realitzat per Ecoserveis. 

Resultats de la monitorització dels habitatges realitzats a la Barceloneta durant els mesos 
de febrer, març i abril. 
Aniol Esquerra Alsius 
 

Estudi detallats dels consums energètics 
A part de formar i acompanyar, en algunes visites, a les tècniques de La Fàbrica del Sol, 
Ecoserveis va monitoritzar dos habitatges del barri amb característiques constructives i inquilins 
totalment diferents per tal d’analitzar els seus consums energètics. 

En el primer hi viuen una parella gran de 70 anys en un habitatge no reformat de 50m2 situat a la 
cara nord-est d’un edifici del passeig Borbó, mentre que en el segon hi viuen una parella jove amb 
dos fills en un habitatge reformat de 100m2 situat a la façana  sud-oest del carrer Cermeño. Per 
tant es tenien dos tipus de consumidors ben diferenciats vivint en dos tipus d’edificis també molt 
diferents. Per desgràcia, per problemes de salut dels inquilins, finalment no es van poder analitzar 
les dades del pis de la parella gran. 

L’objectiu de l’estudi és principalment fer una descripció dels perfils de consum energètics de cada 
llar. D’altra banda també es comprova en quines condicions de confort es viu dins de l’edifici. No 
es tracta d’una anàlisis profunda, per a la qual s’haurien d’aplicar més hores, però sí una 
introducció del que seria un estudi energètic a gran escala i el seu potencial d’estalvi energètic. 

El material emprat per la monitorització ha estat: 

 Smart Meter – Efergy E2 
Amb aquest aparell es mesura el 
consum elèctric global de tota la 
casa. 

 

 Sensor de Temperatura, Humitat 
i CO2 – Woehler 
Aquest sensor incorpora una 
memòria per enregistrar els 
valors mostrats en la pantalla. 

 



 

 Wattímetre – Basetech 
Aquests wattímetres s’empren 
per discernir alguns consums 
elèctrics d’altres. Per exemple un 
termo d’ACS o bé un radiador 
elèctric. 

 

Tots els aparells es van instal·lar amb el monitor tapat per tal d’evitar canvis de comportament 
relacionats amb el feedback directe lliurat per la pròpia informació del monitor. 

Amb aquests equips instal·lats a cada casa es van adquirir les següents dades: 

 Potència elèctrica màxima mensual (KW) 
 Consum elèctric per hora (kWh) 
 Temperatura per hora (ºC) 
 Humitat relativa per hora (%Hr) 
 Concentració de CO2 per hora (ppm) 

Malauradament no es va poder fer un seguiment detallat del consum de gas i senzillament es van 
utilitzar les factures corresponents. 

 

Habitatge – Família de 4 persones 
En aquest habitatge situat al carrer Cermeño hi viu una família de 4 persones, 2 adults i 2 menors. 
Està equipada amb caldera de condensació de gas natural, fogons de gas i bomba de calor. 
Durant l’hivern tenen calefacció de gas mentre que a l’estiu fan servir la bomba de calor. El període 
de monitorització per a aquest edifici va ser de 45 dies, del 18/02/2013 al 04/04/2013. 

 

 



 

 
Il·lustració 1: Gràfic Consum i Temperatura 

Veient la il·lustració 1 es pot comprovar també que la temperatura a l’hivern és adequada sent 
sempre inferior als 22ºC i en una mitjana de 21ºC que s’ajusta a les recomanacions de l’IDAE. És a 
dir que s’aconsegueixen uns nivells de confort adequats. Pel que fa als nivells de CO2 tampoc s’ha 
detectat cap problema excepte en casos puntuals, on no s’haurà ventilat però que mai han superat 
els 1.500 ppm. 

 
Il·lustració 2: Gràfic de mitjana CO2 

Aquest és un cas molt interessant perquè es poden observar diferents usos de l’habitatge. En 
concret, la família va marxar de vacances del 24/03 fins el 31/03 i per tant es pot veure com l’edifici 
treballa en passiu, és a dir sense calefacció. 



 

En aquest sentit, la primera observació és que la temperatura no baixa mai de 19 ºC. En aquest 
mateix període la mitjana de temperatures exteriors fou de 14ºC. Aquesta temperatura és correcta 
ja que es recomana estar per sobre de 18 ºC que és quan la nostra salut se’n pot ressentir. En 
aquest cas doncs l’edifici reformat actua bé en passiu i manté un nivell de confort recomanable. No 
es pot demostrar, però el fet que la seva orientació sigui sud té un pes important en aquesta 
situació perquè en general l’habitatge tenia una bona insolació natural. 

Tabla Resumen 

  MAX MIN MED Total 

T 22,6 17,3 20,8   

CO2 1512 373 636   

Humedad 59,3% 22,7% 44,3%   

Consumo 409,8 kWh 
Taula 1: Taula Resum 

El pis ha tingut un consum de 410 kWh en el període de 45 dies. Amb aquest mateix ús suposaria 
un consum anual de 3.300 kWh només d’electricitat, el gas s’estima que son 4.500 kWh, fent un 
total de 7.800 kWh. Segons l’IDAE, el consum mitjà d’un pis en un bloc és de 8.000 kWh, per tant 
podem veure que el consum d’aquesta llar està una mica per sota de la mitjana. Cal tenir en 
compte que el període de monitorització és massa petit per arribar a aquestes conclusions però sí 
són suficients per veure que la casa té potencial d’estalvi. 

Una observació important és el consum mínim que té el pis a nivell elèctric, això es pot analitzar 
per les dates del 25/03 al 31/03 on no hi havia ningú a casa. Tot i així, es pot veure que es gasta 
una mitjana de 3,6 kWh al dia sense ser utilitzat. Això representa un consum mínim de 1.314 kWh 
a l’any i, amb la Tarifa TUR, una despesa anual de 243€.1 

Com a referència es pot interpretar que el consum base d’una casa hauria de ser el de la nevera, 
perquè no es pot apagar. Considerant la nevera de classe A (330 kWh/any) com a referència, fent 
la diferència amb els 1314kWh, es pot determinar que el pis en concret té uns 1000 KWh anuals 
de consums fantasma2, és a dir 185€ a l’any. 

En aquest cas els consums fantasma vénen donats sobretot per una peixera situada a la cuina 
equipada amb termòstat, bomba d’aire i llum artificial. És una bona demostració de com, de 
vegades, els objectes menys pensats poden ocasionar una forta despesa anual. 

                                                      
1 Impostos inclosos. 
2 Consum vampir d’un dispositiu sense ser utilitzat 



 

 

Entrant en més detall es pot veure el comportament de la família entre els dies laborables i de cap 
de setmana. 

 
Il·lustració 3: Gràfic de consum elèctric 

Es pot observar un cas típic de l’ús de l’energia: 

 Augment de l’energia emprada als matins per dutxar-se, escalfar el menjar, il·luminar el pis, 
... 

 Estabilització i disminució de l’energia durant el migdia per la manca d’ús de l’edifici en 
hores laborables o d’escola. 

 Augment més allargat de l’ús de l’energia a la tarda per no només realitzar les tasques del 
matí sinó també posar altres electrodomèstics com la rentadora o l’assecadora. 

En el cas corresponent també es veu el comportament típic de cap de setmana: 

 Augment general de l’ús de l’energia. En particular, un 30%. S’aprofita el cap de setmana 
per fer un ús més intensiu dels electrodomèstics. 

 Al matí dels caps de setmana els inquilins s’aixequen més tard que en els dies laborables 
 Augment important de l’ús de l’energia durant el migdia per fer ús de TV, electrodomèstics, 

etc. 

Quan es tenen disponibles les dades de consums energètics és molt recomanable comprovar quin 
estalvi econòmic es pot generar a l’hora d’aplicar la discriminació horària. Per norma general 
sempre és recomanable i per aquest cas, després de fer la simulació pels 45 dies monitoritzats, 



 

també ho és, amb un estalvi de 15€ per un mes i mig, és a dir 120€ l’any. Això cal tenir en compte 
que és senzillament aplicant la Discriminació horària, sense canviar els hàbits. Si els pics del 
migdia i tarda es desplacessin a períodes vall (de 22h00 a 12h00), l’estalvi podria incrementar-se 
un 30%. 

Llano Pico Valle Período

0,138658 €/kWh 0,167658 €/kWh 0,057190 €/kWh 45

Hora Coste 2.0A Costa 2.0DHA Ahorro

0:00 0,04 € 0,02 € ‐0,02 €

1:00 0,03 € 0,01 € ‐0,02 €

2:00 0,03 € 0,01 € ‐0,02 €

3:00 0,03 € 0,01 € ‐0,02 €

4:00 0,03 € 0,01 € ‐0,02 €

5:00 0,04 € 0,02 € ‐0,02 €

6:00 0,07 € 0,03 € ‐0,04 €

7:00 0,06 € 0,02 € ‐0,04 €

8:00 0,07 € 0,03 € ‐0,04 €

9:00 0,06 € 0,02 € ‐0,03 €

10:00 0,05 € 0,02 € ‐0,03 €

11:00 0,05 € 0,02 € ‐0,03 €

12:00 0,05 € 0,06 € 0,01 €

13:00 0,04 € 0,05 € 0,01 €

14:00 0,04 € 0,05 € 0,01 €

15:00 0,05 € 0,06 € 0,01 €

16:00 0,05 € 0,06 € 0,01 €

17:00 0,05 € 0,06 € 0,01 €

18:00 0,07 € 0,09 € 0,01 €

19:00 0,10 € 0,12 € 0,02 €

20:00 0,10 € 0,12 € 0,02 €

21:00 0,07 € 0,09 € 0,02 €

22:00 0,06 € 0,02 € ‐0,03 €

23:00 0,05 € 0,02 € ‐0,03 €

Coste Día 1,26 € 1,01 € ‐20%

Total Periodo 56,89 € 45,37 € ‐15,39 €  
Taula 2: Estalvi generat per DH 

En aquesta taula es pot veure la comparació del cost per cada hora de la llar. Els resultats 
provenen de les dades recol·lectades pel monitor d’energia. En la columna “2.0A” hi tenim el cost 
amb la tarifa actual 2.0A i a la columna “2.0DHA” el cost amb discriminació horària. 

Per concloure es pot veure que, efectivament, el pis té un potencial d’estalvi important malgrat 
sigui força eficient. Això depèn molt de l’ús que se li doni i la facturació de la pròpia energia. Als 
inquilins se’ls van donar consells per tal de disminuir el seu consum on destaquem els següents: 



 

 Canviar-se a la tarifa de discriminació horària i baixar la potència elèctrica. 
 Regular la temperatura de l’Aigua Calenta Sanitària de 50ºC a 40ºC per tal de no 

sobreescalfar l’aigua. 
 Segmentar l’ús dels radiadors per poder escalfar la casa de manera programada i en 

habitacions diferents. 
 Intentar canviar els peixos per d’altres d’aigua freda. 
 Deixar més espai a l’assecadora per tal de poder ventilar millor i alliberar més bé la humitat. 
 Demanar una revisió de la instal·lació solar tèrmica que sembla que no funciona 

correctament. 

 

Pobresa Energètica 
Durant les visites realitzades, s’han detectat casos de pobresa energètica que creiem que cal 
esmentar en l’informe. Entre totes les llars visitades s’han trobat 3 presumptes casos i 1 cas ben 
clar que es va tractar més detingudament. La pobresa energètica, en aquest cas, la definim així 
quan els inquilins tenen dificultats per pagar-se els subministraments energètics. 

Es tracta d’una família de 4 components residents al barri de la Barceloneta. Considerem 
interessant explicar la situació d’aquesta família que es va adreçar a La Fàbrica del Sol gràcies a la 
campanya Bona energia a la Barceloneta, i mostrar quins resultats es van obtenir amb l’actuació 
que es va realitzar a través d’Ecoserveis. 

Aquest cas se situa en un edifici antic encarat al Nord-Est on hi toca poc el sol. La família en 
qüestió pagava unes factures de més de 300€ bimestrals i no podien fer-ne front ja que els dos 
estaven a l’atur. Aconseguien assistència de les tècniques socials però en aquell moment ja els 
van avisar que els hi deixarien de pagar les factures perquè consideraven que gastaven massa. 

L’habitatge és un pis de 35 m2 amb dues habitacions, un menjador/cuina i un lavabo. Els 
tancaments estaven molt deteriorats i tenien infiltracions d’aire. Dins d’aquell ambient poc 
confortable tenien un radiador de fil radiant de 1.250W per escalfar tot l’habitacle. A més a més 
encara utilitzaven 2 bombetes incandescents de 100W per il·luminar l’estada principal ja que tenien 
poca llum natural. En resum, la llar estava mal aïllada i emprava tecnologies ineficients. 

 
Il·lustració 4: Foto del radiador de fil radiant 



 

D’altra banda, els inquilins, com la majoria de gent, no tenia coneixements d’energia i no sabien 
quins eren els consums reals que generaven els aparells que feien servir. Aquesta situació és 
força normal i normalment provoca un mal hàbit de consum de l’energia perquè, al no saber què 
consumeix cada cosa, la gent en fa un ús abusiu. Aquí no era una excepció i la família acusava el 
canvi de comptador com a causa principal de l’augment de les factures. Com es va veure després, 
no era aquesta la raó, sinó l’ús del radiador de fil radiant. 

Ecoserveis després de fer una visita tècnica va realitzar els següents canvis: 

 Reconeixement dels dispositius d’alt consum 
 Se’ls hi va explicar quins aparells gastaven més i quant gastaven durant l’any. El 

radiador de fil radiant ja els hi gastava més de la meitat de la factura elèctrica. 
 Les bombetes de 100W també van ser identificades com alts consumidors de la casa ja 

que estaven enceses tot el dia. 
 La nevera estava posada en la opció super frost (-24ºC) i també estava mal situada. 

Se’ls van proporcionar les indicacions per posar-la bé. 
 Assessoria tarifària 

 Un comercial d’una companyia de gas i electricitat els va oferir pagar conjuntament els 
dos conceptes i els va passar a mercat lliure a canvi d’un descompte. Això va 
comportar tot un seguit d’inconvenients: havien de pagar un manteniment de la caldera 
i d’electricitat de 10€ mensuals. A més a més el descompte associat només 
representava 2€ al mes. 

 Es va ajudar a canviar de companyia a la Tarifa d’Últim Recurs on van poder sol·licitar 
el bo social el qual els hi va representar l’estalvi d’un 33%. També es van donar de 
baixa els dos contractes de manteniment. 

 Se’ls va explicar la discriminació horària i també se’ls hi va aplicar. Donat l’ús que 
donen a l’energia s’espera un 15% de reducció en la factura. 

 Substitució tecnològica 
 Es van canviar les dues bombetes de 100W per dues bombetes de baix consum. 

 Millora de l’envolupant 
 Es va suggerir la instal·lació de rivets a totes les finestres ja que aquestes tenien uns 

tancaments molt deteriorats. 

Amb totes aquestes petites actuacions s’espera que la factura passi de 300€ bimestrals a uns 60€, 
aproximadament, i amb la família protegida per les condicions de la Tarifa d’Últim Recurs. A la 
vegada, la pròpia família serà capaç de pagar-se les factures de la llum i s’alliberà recursos de 
l’administració pública tan de gestió com econòmics. Per tant es demostra que davant d’aquestes 
situacions el més eficient, també econòmicament, és recórrer a un professional que integri 
l’aspecte social en l’assessorament energètic. 

 

 



 

 
 
 



 

 


