
ARRIBA L’OPERADOR PÚBLIC 
D’ENERGIA METROPOLITÀ
>L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) passa a formar part de la 
comercialitzadora pública Barcelona Energia, que des de juliol sub-
ministra l’electricitat de l’Ajuntament de la capital. A partir del 2019, 
també donarà servei a les instal·lacions de la mateixa AMB, i en un 
futur, a uns 20.000 domicilis particulars i les instal·lacions d’altres 
consistoris de la metròpolis.

Barcelona Energia, de capital 
100% públic, és una peça clau 
perquè l’AMB compleixi amb 

els compromisos que s’ha marcat en 
el Pla Clima i Energia 2030, el full de 
ruta cap a la transició energètica de 
l’ens metropolità. 
Els propers anys, l’AMB vol alinear-se 
amb les directrius europees i impul-
sar un veritable canvi de l’actual mo-
del energètic, que des de la institució 
consideren allunyat dels interessos 
de la ciutadania, ja que la generació 
d’electricitat està centralitzada en un 
model en què prevalen els interessos 
de les companyies privades. Aquest 
fet ha comportat que a l’estat espa-
nyol es pagui una de les factures 
elèctriques més cares de tot Europa.
Eloi Badia, vicepresident de Medi 
Ambient de l’AMB, afirma que “el 
model energètic actual és ineficient i 
perjudicial per al medi ambient i per 
a la salut de les persones”. A més, 
com que es basa en els combustibles 
fòssils, crea una gran dependència 
de l’exterior. 

CANVI DE PARADIGMA 
El nou model energètic, en el qual fa 
temps que treballa l’AMB, està basat 
en les renovables, l’estalvi, l’eficièn-
cia, la gestió de la demanda i el fo-
ment de la generació d’energia de 
proximitat. És un model que vol po-
sar al centre la ciutadania i assegurar 
a tothom l’accés a l’energia.
En aquest sentit, crear un operador 
elèctric públic és l’eina que ha d’aju-
dar en aquesta transició energètica. 
L’operador neix amb tres grans fun-
cions. En primer lloc, subministrar 
l’energia a les instal·lacions de l’AMB 
i en un futur anar sumant els seus 
serveis cap a altres ajuntaments me-
tropolitans. En segon lloc, assessorar 
sobre les tarifes i potències més ade-
quades per a la ciutadania. I en tercer 
lloc, fomentar les energies renova-
bles encarregant-se del manteniment 
d’instal·lacions fotovoltaiques i re-
presentant els productors d’energia 
solar al mercat elèctric.

UN ESTALVI PER A 
L’ADMINISTRACIÓ 
Abans de tirar endavant el projec-
te de creació de l’operador públic, 
l’AMB ha fet un estudi per assegu-
rar-se que no es perden diners. Hi ha 
dos factors que apunten a una clara 
rendibilitat de l’operació.
En primer lloc, l’empresa pública no 
tindrà cap marge comercial que in-
crementi la factura, al contrari que 
les comercialitzadores privades. Per 
tant, es hi haurà una reducció de la 
tarifa elèctrica. 
En segon lloc, l’empresa elèctrica pot 
actuar directament al mercat majo-
rista d’electricitat, que és on les co-
mercialitzadores compren l’energia. 
Al mercat l’energia varia de preu 
constantment. Actuant com un agent 
més del mercat elèctric, la comerci-
alitzadora pública pot millorar l’ope-
rativa diària i reduir els costos finals. 

ELS AVANTATGES PER ALS 
USUARIS DE LA NOVA ELÈCTRICA
En tractar-se d’una empresa pública, 
Barcelona Energia només pot dedi-
car un 20% de la seva activitat a l’àm-
bit privat. Els càlculs de l’operadora 
estimen que unes 20.000 famílies po-
dran fer el canvi de la seva operadora 
actual a Barcelona Energia. 
Les tarifes finals que hauran de pa-
gar els particulars encara no s’han fet 
públiques, però la diferència de preu 
amb les comercialitzadores habituals 
no serà l’aspecte més significatiu que 
justifiqui el canvi d’operador. No obs-
tant, hi haurà serveis complemen-
taris que faran atractiu contractar 
l’electricitat amb l’operador públic. 
Per exemple, s’informarà les famílies 
de quina és la millor tarifa que poden 
contractar i quina és la potència més 
adequada per a les seves necessitats. 
No és estrany que avui en dia una fa-
mília tingui contractada una potència 
de 10 quilowatts quan només en ne-
cessita 3,5. 
Des de l’AMB asseguren que Barce-
lona Energia també informarà els 
usuaris de quina és la tarifa més ade-
quada en funció del tipus de consum 
que facin.•

El Pla Clima i Energia 2030 és l’es-
tratègia metropolitana per lluitar 
contra el canvi climàtic i portar a ter-
me la transició energètica que per-
meti complir amb les directrius que 
ha fixat la Unió Europea en l’Horitzó 
2030, una sèrie d’objectius que in-
clouen la reducció d’un 40% de les 
emissions de CO2, l’augment d’un 
30% de les energies renovables i 
una millora de l’eficiència energèti-
ca d’un 30%.
El Pla Clima i Energia 2030 inclou 
quatre paquets de mesures (rena-
turalització, potenciació de la gene-
ració local d’energies renovables, 
sensibilització i coordinació entre 
l’AMB i els ajuntaments metropoli-
tans) i fins a 96 accions diferents. 
Més informació a AMB.CAT/MEDI-
AMBIENT

PLA CLIMA I ENERGIA 2030

“L’OPERADOR ELÈCTRIC 
METROPOLITÀ ENS 

PERMETRÀ IMPULSAR UNA 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

BASADA EN LA 
SOSTENIBILITAT I L’ÚS DE 

RENOVABLES”

ELOI BADIA CASAS, vicepresident de 
Medi Ambient de l’AMB

70% Increment de la factura 
elèctrica a Espanya els últims 
10 anys

96% Accions del Pla Clima i 
Energia 2030 de l’AMB

100% Energia renovable sub-
ministrada pel nou operador


