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1 ANTECEDENTS 

El ferm compromís de Sabadell en la mitigació del canvi climàtic i en la reducció de les 

emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), es plasma amb l’adhesió de la ciutat al 

Pacte d’alcaldes i alcaldesses europeus contra el canvi climàtic i amb l’elaboració de 

l’Estratègia Municipal per a la Mitigació del Canvi Climàtic, EMMCC (2008-2012), un pla de 

treball concret que inclou 25 projectes i 8 iniciatives complementàries adreçades als diferents 

sectors del municipi, i queda recollit en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sabadell 

(2016-2020).  

En aquest context, des de 2009 s’han desenvolupat un total de deu fases en anys consecutius. 

Al 2009, es va posar en marxa una prova pilot per a la sensibilització sobre l’estalvi del consum 

d’energia i la reducció d’emissions a través de l’ús de comptadors intel·ligents d’electricitat a 

les llars. La campanya va ser pilotada en una primera fase entre novembre de 2009 i juny de 

2010 en els barris de la Creu de Barberà i la Creu Alta. Al 2010-2011 es va dur a terme una 

segona fase a la zona situada al Nord dels carrers Joaquim Blume, Ramon Rull i Calders, a 

l'Oest de la Rambla, a l’Est de l'Eix Macià i al Sud de les vies del tren en direcció a Terrassa. Al 

2011-2012, una tercera a la part nord de la ciutat, adreçada a estudiants de l’IES Agustí Serra, a 

particulars i empleats de l’Ajuntament de Sabadell. Al 2012-2013, es realitza la 4a fase a la part 

oriental de la ciutat, completant així tot l’àmbit geogràfic del municipi. Des dels 2013 fins al 

2019, en les fases des de la 5a a la 10a; la campanya s’obre a tot l’àmbit geogràfic del municipi. 

La campanya té com a objectiu l’aplicació dels compromisos municipals d'estalvi i eficiència 

energètica i la coordinació dels diversos projectes de gestió energètica per tal de fer efectiu el 

compliment de l'Estratègia Municipal de Mitigació del Canvi Climàtic, el PAES 2016-2020 i 

l’Agenda 21+10. Per dur-la a terme s’ha comptat amb l’assistència tècnica de l’empresa 

Minuartia, Estudis Ambientals, en les tres primeres fases. A partir de la  4a fase s’ha fet 

íntegrament amb recursos municipals.  

 

2 OBJECTIUS 

El projecte desenvolupat planteja l’assoliment de dos grans objectius definits en l’EMMCC: 

− Objectiu 1.1. Consumir de forma sostenible. Sector residencial. 

− Objectiu 3.2. Educar per al canvi. Campanyes d’educació a nivell ciutadà. 

Al seu torn, s’emmarca en la següent línia estratègica de l’Agenda 21+10: 

− Línia estratègica 4. Consum Intel·ligent - Millorar l'eficiència municipal en matèria de 

consum d'aigua i recursos energètics. 

A nivell específic, els objectius plantejats han estat els següents: 

− Reduir el consum energètic i les emissions de GEH de les llars del municipi. 

− Implicar la ciutadania per mitjà del foment de la participació proactiva de la població 

com a usuària del projecte. 

− Ampliar la campanya a diferents perfils d’usuaris.  
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− Fomentar el canvi d’hàbits de consum d’energia. 

− Disposar de dades quantitatives del consum com una eina de coneixement i 

sensibilització mitjançant l’ús de comptadors intel·ligents d’electricitat. 

− Mantenir la difusió d’eines de comunicació digital amb la ciutadania per difondre 

l’estalvi energètic. 

 

3 ABAST 

El projecte ha tingut un abast temporal de 10 anys, dividits en fases anuals.  

El període de mesura mitjà ha estat de sis-vuit mesos per llar, de novembre a juny 

aproximadament. Geogràficament, han participat llars de tots els districtes de Sabadell, i amb 

tipologies de llars i famílies diverses.  

Les instal·lacions dels comptadors s’ha portat a terme per part dels mateixos beneficiaris. En 

total, han participat en la campanya 176 llars que han disposat dels comptadors durant un 

mínim de 5 mesos.  

 

4 FASES DE LA CAMPANYA 

En aquest apartat es descriuen les diferents fases en què ha consistit el desenvolupament del 

projecte, en cadascuna de les seves 10 edicions.  

4.1 FASE 1. Difusió de la campanya i inscripció de participants 

La difusió de la campanya ha estat executada pel propi Ajuntament de Sabadell.  

Per tal de formalitzar la inscripció en la campanya, les famílies interessades han hagut d’omplir 

una Sol·licitud de participació al Programa de Comptadors d’Energia Intel·ligents i signar les 

condicions de participació recollides al tràmit digital corresponent publicat al web municipal.  

4.2 FASE 2. Capacitació dels participants. 

4.2.1 Foment de bones pràctiques per a un ús més intel·ligent de l'energia 

Per tal de fomentar el canvi d’hàbits i la difusió i aplicació de bones pràctiques a la llar, en la 

fase I l’Ajuntament de Sabadell va elaborar un document divulgatiu que ha estat facilitat a les 

famílies juntament amb els comptadors.  

Aquest document té els següents continguts 

principals: 

− Informació genèrica sobre l’energia. 

− Informació sobre el consum energètic en 
el sector domèstic en general i sobre el 
consum dels diversos aparells utilitzats 
en una llar. 
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− Bones pràctiques per a un consum de l’energia més intel·ligent. 

Figura 1. Portada de la Guia de consum energètic intel·ligent elaborada per l’Ajuntament de Sabadell. 

 

4.2.2 Butlletí digital de la campanya de comptadors intel·ligents 

S’ha redactat un butlletí digital de la campanya que ha enviat mensualment amb l’objectiu de 

reforçar la informació sobre estalvi energètic. El butlletí ha servit per comunicar les fites més 

significatives de la campanya, per facilitar eines de sensibilització addicionals així com 

informació complementària per a l’estalvi i l’eficiència energètica que pogués ser d’interès els 

participants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Butlletí electrònic de la campanya (exemple). 
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4.2.3 Caracterització energètica de les llars 

L’orientació dels habitatges, les seves dimensions, el nombre de persones que hi viuen, els 

sistemes de calefacció i/o refrigeració i els electrodomèstics que utilitzen condicionen el seu 

consum. És per aquest motiu que s’ha elaborat una fitxa per a la caracterització energètica de 

les llars per tal de conèixer les seves característiques principals i completar així la informació 

facilitada pel comptadors intel·ligents 

 

4.2.4 Aplicació informàtica de recopilació i tractament de la informació  

El comptador intel·ligent e2 inclou el software 

eLink que, després de descarregar les dades 

de consums enregistrades pel receptor, 

ofereix informació diversa per conèixer els 

patrons de consum.  

El programa també permet l’exportació de les 

dades. Per tal de poder fer una anàlisi 

conjunta de les dades de totes les llars 

participants, el projecte ha contemplat el 

tractament en format full de càlcul de les 

dades. A partir d’aquest tractament, s’han 

generat els següents materials de presentació 

de resultats: 

− Informes individuals 

− Informes global de la Fase VII. 
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4.3 FASE 3. Instal·lació dels comptadors intel·ligents d’electricitat. 

Per tal de disposar de dades quantitatives dels consums a la llar, la campanya s’ha basat en l’ús 

de comptadors intel·ligents d’electricitat. El model utilitzat ha estat l’Efergy e2.  

Els comptadors han estat cedits a les famílies participants en règim d’usdefruit per tal de 

tornar-los a fer servir en successives campanyes en altres llars del municipi. 

Els comptadors utilitzats en el projecte compleixen amb tots els estàndards europeus de 

seguretat i protecció per a l’usuari/ària, i han estat dissenyats per a una fàcil i còmoda 

instal·lació. Entre la documentació que els acompanya, s’inclou una guia informativa senzilla, 

clara i entenedora, que explica pas a pas el procés que cal seguir per a la seva instal·lació i 

configuració.  

De forma equivalent, al final del període previst per la campanya els usuaris han desinstal·lat 

els comptadors i han retornat a l’Ajuntament tot el material relacionat (manuals 

d’instruccions, CD amb el software, caixa, etc.).  

 

4.4 FASE 4. Seguiment i anàlisi del consum energètic 

Les llars participants en la campanya assumeixen el compromís de traslladar la informació dels 

seus consums elèctrics enregistrada pel comptador a l’Ajuntament. 

Aquesta pot haver estat enviada per mitjans electrònics o bé descarregada un cop s’ha rebut el 

material retornat pels beneficiaris.  

L’anàlisi de les dades recollides s’ha realitzat a través d’una aplicació informàtica específica 

que ha permès l’obtenció de resultats agregats i individuals a partir de les dades horàries 

facilitades per l’eLink.  

Aquesta anàlisi ha permès la generació d’un informe individual i agregada amb les principals 

dades de caracterització dels habitatges i els consums del període expressats en les tres unitats 

amb què treballa el comptador: 

− Consum elèctric (kWh) 

− Despesa econòmica (€) 

− Emissions de CO2 (kg CO2) 

En paral·lel, s’ha ofert informació en diferents unitats temporals: horària, diària i setmanal. 

 

4.5 FASE 5. Tallers participatius 

El projecte ha comportat la realització, en cadascuna de les 10 edicions, de tres tallers 

participatius amb la finalitat de donar a conèixer la campanya, transmetre bones pràctiques de 

consum a la llar i fomentar l’intercanvi d’experiències entre les persones participants.  

Aquestes sessions han estat realitzades a l’inici de la campanya, al mes 4 i al final de la 

campanya. La primera sessió realitzada a l’inici de la campanya (novembre) es centrava en 
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l’explicació de la dinàmica i del calendari de la campanya. Es feia entrega del comptador 

intel·ligent a instal·lar a cada llar, enquesta energètica, a més d’una explicació detallada del 

funcionament del kit, usabilitat del software i recomanacions bàsiques d’ús.  

Aproximadament a meitat del període de cessió (març/abril), es celebrava la segona trobada, 

amb intercanvi d’experiències, solució de problemes, incidències, etc.. a més d’un taller 

específic sobre el mercat elèctric, el seu funcionament, la factura elèctrica i actuacions a 

emprendre versus la contractació de subministrament elèctric, d’acord amb els nous canvis 

introduïts en el sistema de tarificació i preus de l’energia.  

La sessió final d'avaluació de la campanya es portava a terme després de desinstal·lar tots els 

comptadors (juny) i realitzar el tractament de dades enregistrades durant el període. Es 

recollien valoracions i opinions al respecte els materials lliurats a les famílies i l'efectivitat de la 

campanya. En general la valoració va ser molt positiva. Es va obrir un espai per compartir 

quines mesures, noves pràctiques energètiques i/o canvi d'hàbits s’han portat a terme pels 

participants. Es va lliurar a les persones assistents l’informe individual amb els resultats de les 

dades recopilades pels seus comptadors, explicant a l’hora els resultats globals de la 

campanya.  

Per últim, es van plantejar temes a mig termini per millorar la formació energètica dels 

participants (reducció d’emissions, certificació energètica d’edificis, dèficit de tarifa, etc). 

 

5 RESULTATS 

5.1 Caracterització de les llars participants 

El consum d’energia que es produeix en una llar està relacionat amb característiques de 

l’edifici, amb el nombre de persones que hi viuen i amb la tipologia d’aparells que utilitzen. 

Gràcies a la caracterització energètica de les llars participants es pot fer una anàlisi dels trets 

bàsics que condicionen els consums energètics. 

A continuació es presenten de forma gràfica els paràmetres bàsics analitzats. Es mostren les 

dades de les 10 fases del projecte i el total dels 176 habitatges que han participat durant totes 

les fases. 

En un percentatge molt elevat la tipologia dels habitatges és de caràcter plurifamiliar (76%) si 

bé hi ha un percentatge no menor d’habitatges unifamiliars entre mitgeres (22%) i una petita 

proporció d’habitatges unifamiliars aïllats (2%). 
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Gràfica 1. Tipologia d’habitatges 

 

La superfície dels habitatges oscil·la entre un mínim de 40m2 i un màxim de 420 m2. 

Predominen els habitatges d’entre 76 i 100 m2 (40%) seguits de la franja d’habitatges una mica 

més petits, entre 50 i 75 m2  (21%), els d’entre 100 i 150 m2  (20%) i dels més grans de 150m2 

(18%) i només un 1% dels habitatges tenen un superfície menor de 50 m2. 

 

Gràfica 2. Superfície dels habitatges 
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En relació al nombre de persones que viuen en aquests habitatges, predominen les llars amb 4 

persones (33%) seguit de les llars de 2 persones (30%) i les de 3 persones (21%), les de 1 

persona (9%) i en proporcions més petites les de 5 persones (6%) i de 6 persones (1%). 

 

 

Gràfica 3. Nombre d’habitants per llar 

 

El 50% dels habitatges tenen una potència contractada inferior als entre 4 i 5 kW. I el 50% 

restant la tenen entre 5 i 9 kW. Cal apuntar que en aquesta fase no hi ha cap llar amb una 

potència contractada inferior a 4 kW.  

 



11 

 

 

Gràfica 4. Potència contractada 

Finalment, és important analitzar els sistemes utilitzats a les llars per a la calefacció ja que pot 

influenciar decisivament els consums elèctrics resultants. En aquest sentit, el 84% dels 

habitatges participants no utilitzen sistemes elèctrics per a la calefacció pel que els seus 

consums es referiran bàsicament a la resta d’usos de l’electricitat.  

 

Gràfica 5. Font d’alimentació de la calefacció 

 

 

 



 

 

5.2 Resultats: consum d’electricitat i emissions de GEH 

Per tal d’analitzar els consums energètics i econòmics i les emissions generades a cada llar, s’han fet diferents tractaments de les dades generades 

mitjançant una aplicació informàtica específica. 

Aquesta ha permès l’obtenció de resultats de cada llar, a partir dels quals s’han generat els Informes individuals de resultats que s’han fet arribar a les 

famílies participants. A partir de les dades individuals, s’han obtingut resultats conjunts per a  cada fase i els resultats globals de les 10 fases. 

Taula 1. Dades promig per habitatge 

  
Consum  

diari (kWh) 
Consum 

 habitant i dia (kWh) 
Consum 

m2 i any (kWh) Cost diari (€) [1] 
Emissions diàries 

(kg/CO2) [2] 

  mitjana desviació mitjana desviació mitjana desviació mitjana desviació mitjana desviació 

Fase 1 9,92 7,08 3,59 2,34 38,60 26,82 1,49 1,06 3,97 2,83 

Fase 2 8,72 3,72 3,85 1,84 32,12 20,72 1,31 0,56 3,31 1,41 

Fase 3 6,78 3,89 2,66 1,09 28,67 14,72 1,02 0,58 2,58 1,48 

Fase 4 10,11 5,27 3,24 1,68 36,62 22,69 1,72 0,90 2,02 1,05 

Fase 5 10,16 7,51 3,21 2,54 31,76 22,37 1,73 1,28 1,81 1,34 

Fase 6 11,19 8,65 3,71 2,95 42,71 34,19 2,01 1,56 2,99 2,31 

Fase 7 9,78 6,96 2,96 1,63 28,58 16,38 1,76 1,25 2,61 1,86 

Fase 8 7,85 3,31 4,19 3,77 27,92 13,66 1,49 0,63 2,52 1,06 

Fase 9 9,88 5,63 3,97 2,02 38,85 20,87 1,88 1,07 2,38 1,36 

Fase 10 7,65 2,48 3,90 1,66 27,22 9,39 1,45 0,47 1,84 0,60 

TOTAL 9,40 5,93 3,45 2,22 33,87 22,30 1,57 1,01 2,77 1,88 

 

 [1] En les fases 1, 2 i 3 s´ha considerat un cost de 0,15 €/kWh incloent totes les despeses associades a l’electricitat, per la Fase 4 i 5 el cost considerat és de 0,17 €/kWh, per 

a la Fase 6 i 7 de 0,18 €/kWh i per a les fases 8, 9 i 10 de 0,19 €/kWh (Font: factura Endesa) 

[2] S’han considerat unes emissions de 0,4 kgCO2equivalent/kWh per a la Fase 1, de 0,38 kgCO2equivalent/kWh per a les Fases 2 i 3, de 0,2 kgCO2equivalent/kWh per a la 

Fase 4, 0,178 kgCO2equivalent/kWh per a la Fase 5, de 0,267 kgCO2equivalent/kWh per a la Fase 6 i 7, de 0,321 kgCO2equivalent/kWh per a la Fase 8 i de 0,241 

kgCO2equivalent/kWh per a la Fase 9 i 10. 



 

 

El consum promig diari d’electricitat mesurat durant les 10 fases del projecte se situa als 9,40 

kWh, un 1% inferior a les dades obtingudes en la diagnosi de l’EMMCC amb un consum de 9,5 

kWh per llar i dia (Font: Ajuntament de Sabadell, 2005).  

Entre els 176 habitatges analitzats, hi ha una variabilitat significativa de consums que oscil·len 

entre un màxim de 41,28 kWh/dia i un mínim de 2,08 kWh/dia. 

Pel que fa a les emissions diàries de CO2 atribuïbles als consum elèctric de les llars, aquestes 

són de 2,77 kg CO2 per habitatge i dia. 

L’anàlisi d’aquestes dades en relació al nombre de persones de cada habitatge i a la seva 

superfície, indiquen un consum promig per habitant de 3,45 kWh/habitant i dia amb unes 

emissions associades d’1,05 kgCO2/habitant i dia. 

En relació a la superfície, el consum se situa en 0,092 kWh per m2 i dia (33,87 kWh per m2 i 

any). 

La distribució del consum al llarg del dia permet elaborar una corba que indica el patró de 

comportament de les famílies a nivell elèctric. En els següents gràfics s’observa com en dia 

feiner es dóna un pic de consum entre les 20h i les 22h i un pic menor a les 7h en un patró clar 

que coincideix amb els horaris més habituals d’esmorzar i sopar. El consum és força estable a 

partir de les 9h, amb un lleuger augment a partir de les 14h que es manté fins a les 18h. 

Els caps de setmana, el perfil es diferencia dels dies laborables. Els pics màxims de consums al 

vespre es situen a la mateixa hora però amb valors inferiors i el pic del matí en dia feiner el cap 

de setmana es desplaça a les 9h i presenta un màxim  cap a les 14h. 

 

Gràfica 6. Corba de consum de global diària.  



 

 

S’ha realitzat l’anàlisi en relació a l’evolució setmanal del consum i de les emissions al llarg de 

tot el període comprés entre mitjans de desembre i finals de maig.  

En la Gràfica 7 es presenten les dades de consum per persona per a cada una de les setmanes 

de la campanya. S’observa com a nivell general el consum durant l’hivern (setmanes 51-11) és 

més alt que durant la primavera (setmanes 12-21). A això hi contribueix que hi ha menys hores 

de llum i també que les temperatures són inferiors.  

És significatiu assenyalar que en les darreres setmanes el consum en general el consum s’ha 

mantingut estable, i que la tendència general del consum es mostra descendent. 

 

 

Gràfica 7. Consum energètic per habitant 

En la Gràfica 8, es presenten els resultats de les emissions de CO2 setmanals per llar, que tenen 

el mateix perfil que el de l’evolució de consums i valors entre 18 i 25 kg CO2/habitatge i 

setmana. 



 

 

Gràfica 8. Emissions setmanals per habitatge 

 

Inventari d’emissions GEH de la campanya 

Arrel dels resultats obtinguts, s’ha realitzat una estimació de l’impacte de la campanya en la 

reducció d’emissions GEH al sector domèstic del municipi. 

Per fer-ho, s’han comparat per a cadascuna de les 10 fases els consums reals dels habitatges 

participants corresponents al període desembre-juny, obtinguts mitjançant les factures 

d’electricitat, amb els aportats pels comptadors intel·ligents per al mateix període de l’any 

següent. Si bé existeixen factors com la variabilitat climatològica que incideixen en el consum, 

s’ha realitzat la comparació considerant estables aquests elements. 

En la Taula 2 es presenten els resultats obtinguts. 

Taula 2. Estimació de la reducció d’emissions de GEH associada a la campanya 

Indicadors. Valor Unitat 

Reducció del consum d'electricitat per habitatge 8,58 % 

 

  

LLars participants 176 Habitatges 

Mitjana Mix Energètic 2009-2018 (kg CO2/kWh) (Font: Oficina 

Catalana Canvi Climàtic) 
0,301 kg CO2e/kWh 

   

Estalvi anual per habitatge 294,58 kWh/any 

Reducció d'emissions GEH anual per llar 88,75 kg CO2e/any 

Reducció d'emissions GEH anual amb la campanya  15.620 kg CO2e 

 



 

 

Així, comparant el consum promig per participant segons les factures d’electricitat i el mesurat 

pel comptador intel·ligent, es calcula una reducció del consum elèctric i, per extensió, de les 

emissions de GEH del 8,58%. 

Si aquest valor es generalitza per al conjunt de participants de la campanya (176 llars) i, alhora, 

les dades obtingudes es fan extensibles a tot un any, s’estima que la reducció d’emissions de 

GEH associada a la campanya seria de 15.620 kg de CO2 equivalent. 

Aquest estalvi equival a evitar el recorregut urbà d’un turisme de 81.303 km (es considera un 

turisme de cilindrada < 1,4l i unes emissions de 192,12 g CO2e/km. Font. Guia pràctica per al 

càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic.) 
 



 

 

 

6 CONCLUSIONS  

Seguidament es presenten les principals conclusions de la campanya d’estalvi energètic i 

reducció d’emissions de GEH. Aquestes es refereixen als resultats obtinguts i al propi 

desenvolupament de la campanya. 

� El consum promig diari d’electricitat per habitatge mesurat durant les 10 fases se situa 

al voltant de 9,40 kWh.  

� S’observa una reducció mitjana del consum elèctric de 8,58% respecte el mateix 

període de l’any anterior. Aquesta reducció implica un estalvi anual de 294,48 kWh 

per llar i any i una reducció de les emissions de 15.620 kg de CO2e considerant les 176 

llars participants en les 10 fases, amb un estalvi associat de 56 euros per llar/any.  

� En el perfil de les llars participants es reparteix entre habitatges plurifamiliars i 

unifamiliars entre mitgeres, amb una superfície entre 40 i 420 m2, amb un interval de 

1 a 6 habitants i una potència contractada entre 3,3 i 13,9 kW.  

� Els patrons de consum al llarg del dia indiquen que aquest es produeix bàsicament 

entre les 8h i les 23h amb pics que coincideixen en els moments dels àpats 

(aproximadament 8h, 14h i 21h). 

� S’observa una lleugera tendència descendent en el consum d’energia en el període de 

duració de la campanya (desembre - juny). Les setmanes amb un major consum es 

concentren durant els mesos d’hivern 

 


