
Presentació
El canvi climàtic és el canvi de clima produït per l’activitat humana, que altera la 
composició de l’atmosfera mundial, causant inundacions de terrenys costaners, tem-
pestes més intenses, l’extinció de moltes espècies de plantes i animals, fracassos en 
cultius en àrees vulnerables i l’augment de sequeres, entre d’altres efectes. Les admi-
nistracions públiques, les ONG i els sectors econòmics hauran de realitzar importants 
esforços per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en la generació i 
consum d’energia, la mobilitat, la gestió dels recursos i els residus, etc. En aquest con-
text, el consum actual d’energia i d’altres recursos posa de manifest que hem topat 
amb un dels límits del creixement, no només per la disponibilitat del recurs sinó pels 
impactes que ja genera, com el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la degrada-
ció d’hàbitats i espècies, o els conflictes socials i geopolítics, entre d’altres. Les políti-
ques públiques, en l’àmbit de la Unió Europea, s’orienten a una millora de l’eficiència i 
l’estalvi energètic i un major aprofitament de les energies renovables.
Davant de tota aquesta situació que s’acaba d’explicar, el que s’intentarà en aquest 
treball és determinar si les grans companyies elèctriques d’Espanya, durant els 
darrers anys, hi estan posant de la seva part per ajudar a disminuir aquest gran 
problema que és el canvi climàtic.
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Metodologia
En aquest treball de recerca, sobre les llars sostenibles i les energies renovables, s’han 
separat els objectius principals en dos blocs diferents: companyies elèctriques (primer 
bloc) i llars energèticament sostenibles (segon bloc). 

Companyies elèctriques
— Informació sobre les companyies i el tipus d’energia que utilitzen.



Primer s’ha trobat informació a Compañía de luz sobre quines són les companyies que 
subministren electricitat en les llars espanyoles. Després d’estar buscant s’ha trobat 
que, a data d’avui, encara que hi hagi més de 300 empreses de distribució d’energia 
elèctrica, només són cinc les que dominen aquest sector per sobre de les altres. Aques-
tes són: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP i Repsol, les quals juntes subministren un total 
del 87,1 % de l’electricitat, fent que la resta només ho faci en un 12,9 %, i això ha fet que 
ens centrem exclusivament en aquestes companyies.
Amb aquesta informació i amb el nom de les companyies principals, el següent que s’ha 
fet ha sigut una recerca d’informació sobre el tipus d’energies que són utilitzades per 
aquelles companyies, cosa que ha permès veure quin percentatge d’energies renovables 
utilitza cada una d’elles.
— Evolució de les energies renovables.
En aquest apartat observaríem totes les dades obtingudes anteriorment i a partir 
d’aquestes veuríem l’evolució d’aquest ús. 
Després de molta recerca per les diferents pàgines web de les companyies s’ha extret 
la informació suficient per poder veure l’evolució dels diferents tipus d’energies entre 
els anys 2016-2020, i entre elles les renovables, que són aquelles a les quals s’ha parat 
més atenció. S’han organitzat les dades en taules i s’han creat gràfics evolutius i compa-
ratius que han permès veure i comparar entre elles l’evolució de cada tipus d’energies. 
També s’han investigat els incentius que l’Estat oferia per augmentar la utilització o la 
implantació d’algun tipus d’energia, sobretot de les renovables.
 
Llars energèticament sostenibles
— Mètodes per poder fer una llar energèticament més sostenible.
Per saber com s’haurien d’aplicar unes mesures per tal de poder tenir una llar energè-
ticament més sostenible s’ha procedit a fer una entrevista a Ramón Rebollo, un engi-
nyer d’edificació del gabinet del COAATT, que ens ha ajudat a saber què hauríem de fer 
perquè aquesta nova llar sigui possible. I a part d’aquesta entrevista també s’ha dut a 
terme una mica de recerca bibliogràfica. 
S’ha obtingut informació sobre quines mesures ofereix l’Estat per reduir el consum 
energètic, o fer-lo més sostenible.
— Mesures que es duen a terme a les llars.
S’ha dut a terme una enquesta, exactament un formulari de Google, a diferents famílies, 
en total 64, les quals han estat escollides aleatòriament, amb la finalitat de saber quines 
de les moltes mesures sostenibles que es poden fer a casa implementen.
Un cop obtingudes les respostes, aquestes han sigut analitzades per arribar a una con-
clusió final.
— Impacte de les mesures en el consum energètic d’una llar.
S’ha dut a terme una entrevista a dos usuaris d’aquestes mesures, en Jordi Minguet, que 



exactament utilitza plaques solars, i en Josep Maria Sabaté, que utilitza geotèrmia, els 
quals han explicat tots els avantatges que han obtingut en instal·lar-les i l’impacte posi-
tiu o negatiu que els ha causat el seu ús.

Cos del treball
Els resultats també han estat dividits en dos grups, el de les companyies elèctriques i el 
de les llars energèticament sostenibles.
En el primer grup hem vist que d’entre 300 empreses de distribució d’energia, i segons 
la informació obtinguda a Compañía de luz, se n’han destacat 5, que són les més impor-
tants i les que, juntes, subministren gairebé un 90 % del total de l’electricitat. En aques-
tes top cinc (gràfic 1) hi trobem Endesa Energia S.A.U., Iberdrola Clientes S.A.U., Naturgy 
Iberia S.A., EDP Energia S.A.U. i Repsol Electricidad y Gas SL. 
Una vegada vista l’evolució en la producció de l’energia elèctrica en els darrers cinc 
anys per part d’aquestes companyies, s’ha constatat que majoritàriament cal una apos-
ta molt més clara per les energies renovables.
De l’altre grup hem vist que cada vegada es prenen més mesures relacionades amb 
l’estalvi d’aigua, l’estalvi energètic, la recollida selectiva de residus i el manteniment de 
les instal·lacions. Cal continuar per aquest camí.

Conclusions
Com s’ha mencionat en un principi, la producció d’energia elèctrica és un dels pro-
blemes més importants que avui en dia hem d’afrontar.
S’ha vist que a Espanya la producció d’aquesta energia recau sobre cinc grans com-
panyies que subministren gairebé un 90 % del total de l’electricitat (Endesa Energia 
S.A.U., Iberdrola Clientes S.A.U., Naturgy Iberia S.A., EDP Energia S.A.U. i Repsol Elec-
tricidad y Gas SL).
Una vegada vista l’evolució en la producció de l’energia elèctrica en els darrers cinc 
anys per part d’aquestes companyies s’ha constatat que majoritàriament cal una 
aposta molt més clara per les energies renovables. S’està evolucionant cap a una 
producció cada vegada més neta però d’una manera molt lenta. S’espera que en els 
propers anys les energies renovables siguin la principal font d’energia d’aquest país. 
L’Estat, amb mesures que obliguin les grans companyies a produir més energia neta, 
i els petits consumidors, escollint com a subministrador les companyies que ofe-
reixin aquesta energia, podem ajudar a fer que aquesta transició cap a una energia 
renovable sigui més ràpida i efectiva.
L’aplicació de mesures a les llars amb la finalitat de fer-les energèticament més 
sostenibles (reduir la despesa energètica i que aquesta sigui el més neta possible i 
reduir l’impacte ambiental) és l’altre gran punt sobre el qual gira aquest treball.
S’han vist les mesures que cal aplicar en la construcció i la utilització d’una llar (la 



construcció i l’ús dels edificis suposa entre un 40 i un 50 % del total l’energia que es 
consumeix al món i és per això que és important que totes les operacions i activi-
tats que es desenvolupen cada dia a dins de l’edifici es facin amb la màxima eficièn-
cia i respecte pel medi ambient) i els incentius que ofereix l’Estat perquè això sigui 
possible.
A dia d’avui, i segons les respostes a l’enquesta que ha estat formulada a diferents 
famílies, es pot concloure que cada vegada prenen més mesures relacionades amb 
l’estalvi d’aigua, l’estalvi energètic, la recollida selectiva de residus i el manteniment 
de les instal·lacions. Cal continuar per aquest camí.
De les entrevistes realitzades a dos propietaris (un va posar plaques solars i l’altre 
geotèrmia) s’ha pogut extreure que l’estalvi econòmic i la contribució a la sostenibi-
litat mediambiental eren les dues principals motivacions per dur a terme aquestes 
mesures. La satisfacció pels resultats obtinguts és evident i es troben a faltar més 
ajudes per part de l’Administració.
De l’entrevista feta a un enginyer d’edificació s’ha pogut concloure que el parc d’ha-
bitatges de Catalunya és vell i amb greus mancances relacionades amb la sosteni-
bilitat energètica; que la millora de l’eficiència energètica dels habitatges és encara 
una porció poc significativa en les intervencions dels arquitectes tècnics; que el 
període de retorn de la inversió, i la inversió, fan que comunitats i propietaris enca-
ra no inverteixin en aquest aspecte; que la conservació i el manteniment dels edifi-
cis està molt per sota del que seria recomanable; que actualment des de l’Adminis-
tració hi ha un especial interès a impulsar l’eficiència dels edificis; que constructors 
i especialment promotors treballen des de 2006 amb paràmetres d’eficiència cada 
vegada més estrictes i des de 2018 amb un objectiu de consum gairebé 0 emissions, 
i que ja no es tracta d’una construcció que redueixi les fluctuacions tèrmiques, sinó 
d’edificis que produeixin una part molt significativa de l’energia que consumeixen.
Com a conclusió final es pot dir que s’afirma la hipòtesi plantejada. S’està avançant 
de manera un pèl massa lenta però sembla que de manera contínua.
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