7 abril de 2020

MESURES I CONSELLS ENERGÈTICS ENFRONT LA COVID -19
L’Agència Local de l’Energia de Vilanova i la Geltrú, amb motiu de la pandèmia que
està afectant tota la ciutadania, vol difondre un resum de les mesures energètiques
que s’han aprovat a nivell estatal com a conseqüència de la COVID-19, i també ha
elaborat un seguit de consells d’estalvi energètic.

Mesures energètiques enfront la COVID -19
RESPECTE LA FACTURA D’ELECTRICITAT
● Ampliació dels criteris per poder-se acollir a l’abonament social, que
consisteix en un descompte en la factura elèctrica.
Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar des de l’1 d’abril,
podran sol·licitar l’abonament social:
-

Els autònoms que hagin cessat la seva activitat amb una data
posterior al 14 de març de 2020, moment en que va entrar en vigor
l’estat d’alarma davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

-

Els treballadors o treballadores autònomes que hagin reduït un 75%
la seva facturació respecte al semestre anterior.

Per poder accedir a l’abonament social, també cal complir alguns dels següents
requisits:
•

Que la renda anual de l’usuari o de la seva unitat familiar no sigui
superior a 18.799 € si no hi ha menors a la llar.

•

Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a 22.559 € si
hi ha un menor.

•

Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a 26.318 €,
en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar.

Els autònoms tindran la condició de vulnerable mentre no puguin iniciar la seva
activitat. L’ajuda per aquest supòsit serà com a màxim de 6 mesos des de la
publicació de la norma al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 1 d’abril.
Per poder acollir-se a l’abonament social, un dels requisits és disposar de la
tarifa de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).
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●

Pròrroga de l’abonament social, per les famílies que ho havien sol·licitat i
pendents de renovació.

Tots aquells consumidors que disposin de l’abonament social i durant aquest període
els correspongui renovar-lo, han de saber que es prorroga de forma automàtica fins al
15 de setembre de 2020.
● Ajudes a PIMES i AUTÒNOMS
Electricitat
•

Com a conseqüència de l’estat d’alarma es permet que els autònoms i les
empreses puguin suspendre temporalment els seus contractes de
subministrament o les pròrrogues d’aquests contractes.

•

També podran contractar una altra oferta amb la comercialitzadora amb
l’objectiu d’adequar-se a la seva realitat, sense cap tipus de recàrrec.

•

Les empreses distribuïdores hauran d’atendre les sol·licituds de canvi de
potència o de peatge d’accés, amb independència que el consumidor ja ho hagi
fet en els últims dotze mesos.

Tots aquests canvis s’hauran de fer amb un termini màxim de cinc dies naturals des
que siguin sol·licitats, i no tindran cost, sempre i quan no s’incrementi la potència
contractada o es requereixi canviar els equips de mesura.
Gas natural:
Els autònoms i PIMES titulars de punts de subministrament de gas natural podran
sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat. Per aquests
canvis la comercialitzadora no li podrà aplicar cap tipus de penalització.
Aquestes mesures s’han establert en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19.
Més informació:
bonosocial.gob.es
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/
«Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.»
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Consells energètics enfront la COVID -19
1. Contractació de la tarifa amb discriminació horària
Durant el període de confinament, si algun dels membres de la unitat familiar es troba
a la llar, es convenient contractar la tarifa amb discriminació horària, anomenada
2.0 DHA.
L’horari de la discriminació horària ve fixat en funció del canvi d’hora estacional:
ESTIU

HIVERN

VALL

23 a 13 h (dia següent)

22 a 12 h (dia següent)

PUNTA

13 a 23 h

12 a 22 h

Aquests horaris són vàlids per a tots els dies de la setmana.
Quina avantatge ens ofereix aquest tipus de tarifa?
Durant l’estiu tenim una franja horària més econòmica, de les 23 h fins a les 13 h del
dia següent, i a l’hivern de les 22 h fins a les 12 h del dia posterior. El preu de
l’energia és un 41% més econòmica. En aquesta franja horària podem aprofitar per
fer funcionar aquells electrodomèstics amb un major consum instantani, com la
rentadora, el rentaplats o l’assecadora. No cal engegar tots els aparells a la vegada i
ho podem fer de manera esglaonada en funció de les 14 hores que tenim per poder
utilitzar aquests electrodomèstics.
Cal indicar que durant el període punta l’electricitat és un 16% més cara que la
fixa. Es calcula que si s’utilitza un mínim del 30% dels electrodomèstics en el període
vall ja és recomanable la contractació d’aquesta tarifa.
La tarifa 2.0 DHA és més recomanable que altres tarifes on s’ofereix durant unes hores
determinades una tarifa més econòmica.
Per a les famílies vulnerables es recomana que tinguin el subministrament energètic
amb una empresa del mercat regulat, que ofereix el Preu Voluntari al Petit Consumidor
(PVPC), amb una tarifa amb discriminació horària.
També

es

recomana

considerar

fer

un

canvi

de

contracte

cap

comercialitzadores que ens ofereixen un 100% d’energia renovable com mesura
individual per contribuir a un canvi de model energètic en benefici del planeta.
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2. Temperatura al nostre habitatge
Es recomana mantenir la temperatura de l’habitatge entre 19 i 21 graus, sempre i quan
per motius sanitaris no s’aconselli una major temperatura.
3.

Apagar tots els aparells elèctrics

En el cas de fer teletreball, per evitar consums innecessaris, una vegada acabem la
nostra feina, cal apagar l’ordinador. Cal disposar de regletes d’endolls amb interruptor
per desconnectar tots aquells llums que trobem als aparells elèctrics per indicar que
tenim l’aparell connectat a la xarxa elèctrica (standby).
4. Utilitzar electrodomèstic eficients
Si ens cal comprar o substituir un electrodomèstic, fem-ho per un de classe A o
superior, A+ o A++. El cost d’aquests aparells és més elevat, però aquesta diferència
de preu amb altres aparells més ineficients queda compensada per l’estalvi en la
despesa elèctrica.
5. No utilitzar bombetes incandescents
Durant aquest període de confinament cal aprofitar la llum natural. Per fer-ho, cal
pujar les persianes, evitar la utilització de bombetes incandescents, i prioritzar sempre
la utilització de bombetes led i de baix consum. Quan ja no hi ha llum solar, cal baixar
les persianes per mantenir una temperatura adequada a la nostra llar.
6. Ventilar els habitatges
Cal ventilar les habitacions de l’habitatge tres vegades al dia durant 10 minuts.

Més informació d'estalvi energètic durant el confinament el trobareu a:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/llar/

Més informació i consultes a:
energia@vilanova.cat o mediamb@vilanova.cat
Vilanova i la Geltrú, 7 abril de 2020.
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