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Decret de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d’estalvi energètic

de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial
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El capítol primer de la Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica,

habilita el Govern per adoptar mesures de compliment obligat adreçades a reduir el consum i a incrementar l’estalvi

energètic, per una durada limitada en el temps, però que es poden prorrogar, si resulta necessari, mentre subsisteixin

les circumstàncies que les justifiquen.

El context energètic internacional d’aquests darrers temps fa imprescindible impulsar, amb caràcter d’urgència, mesures

que permetin afrontar amb la millor garantia possible tensions en els mercats i situacions de dificultat en el

proveïment de l’energia, i augmentar la nostra resiliència davant d’aquestes situacions.

El Govern ja va adoptar el passat 7 de setembre un decret per impulsar mesures concretes d’estalvi energètic a

l’Administració general que han permès reduir més del 12% el consum en aquests organismes. També el Govern ha

signat diversos convenis de col·laboració per a l’aplicació de mesures semblants també les administracions comunals i al

sector empresarial.

El Decret té l’objectiu primer d’aconseguir un estalvi energètic els mesos vinents, però vol promoure igualment les bases

per a una gestió racional i sostenible de l’energia i l’impuls d’un model energètic sobri. Bona part del teixit empresarial

demana l’establiment de mesures d’estalvi obligatòries, per tal que no es vegi compromesa la lliure competència i que

aquesta comporti l’adopció d’un model sostenible i més sobri energèticament.

La durada de les mesures és de dos mesos a comptar de la seva entrada en vigor, sense perjudici de la possibilitat de

pròrroga.
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El Decret. Mesures d’obligat compliment.

Decret de mesures 
obligatòries, amb caràcter
general al sector empresarial

Decret d’aprovació del Pla 
director d’estalvi i eficiència 

energètica

Temperatures

1. Com a norma general, en els espais on es disposi de climatització elèctrica, la temperatura
ambient no pot ser superior a 20°C durant els mesos en què s’utilitzi la calefacció. En el cas 
concret dels hotels, es recomana als clients l’adopció d’aquesta temperatura. 

- Dies laborables: la climatització pot funcionar en els horaris laborables per donar compliment a la 
tempreratura prevista a l’article 1. 

- Dies no laborables: En els dies no feiners la climatització ha d’estar apagada. En els edificis d’ús en 
cicle setmanal es permet mantenir la temperatura a un règim amb un diferencial de 5°C, per sota
durant els dies no feiners.

2. Excepcionalment, aquest límit es pot modificar per causes justificades en les diverses 
dependències dels centres sanitaris, assistencials, les escoles maternals, els casals d’infants, els 
casals d’avis i d’altres que, per la seva funcionalitat, necessitin operar en temperatures 
específiques. 

3. Es prohibeixen les estufes, els ventiladors o els aires condicionats d’ús individual si hi ha 
sistemes col·lectius que assegurin la temperatura de referència.

4. Es prohibeix l’ús exterior de sistemes de calefacció i climatització elèctrics.

Subjectes: totes les persones físiques o 
jurídiques titulars d’una autorització de 
comerç, industria o serveis, o d’exercici 
d’una activitat professional. Les mesures 
que hi són previstes s’apliquen a tots els 
edificis, les instal·lacions i els aparells 
utilitzats en l’exercici de la seva activitat en 
els quals es registren consums d’energia 
elèctrica.
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Enllumenat

1. Durant l’horari laborable, ni en els llocs de treball ni en les zones comunes no es pot fer servir la 
il·luminació artificial en els moments en què sigui suficient la il·luminació natural. En acabar la jornada 
laboral d’obertura, s’han d’apagar els llums del lloc de treball i de les zones comunes. El personal de 
seguretat, de manteniment i de neteja ha d’encendre els llums estrictament necessaris de les zones on
treballa i apagar-los en sortir de cada local.

2. L’enllumenat exterior dels edificis, sigui informatiu, ornamental, monumental o simbòlic, i dels 
aparadors i rètols, no es pot encendre abans de la posta del sol, i s’ha d’apagar com a molt tard a l’hora 
de tancament. Excepcionalment, els hotels i els aparthotels poden mantenir l’enllumenat del rètol 
indicatiu.

3. Es prohibeix l’enllumenat nocturn de rètols i anuncis publicitaris altres que els situats a l’edifici on es 
realitza la pròpia activitat, i que es regeixen per les previsions anteriors.

Enllumenat de Nadal

1. L’enllumenat de Nadal ha de funcionar com a molt durant el període comprès entre l’1 de desembre i el 
15 de gener, respectant en qualsevol cas l’horari de funcionament, que es fixa, com a màxim, des que es 
comença a fer fosc fins a l’hora de tancament, i com a molt tard a les 22 hores. 

2. Per excepció a l’apartat anterior, s’estableix un règim especial i voluntari, per als dies 24 i 31 de 
desembre i 5 de gener, en els quals l’enllumenat de Nadal es podrà mantenir encès, com a màxim, des que 
es comença a fer fosc fins a les 24 hores.

Decret de mesures 
obligatòries, amb caràcter
general al sector empresarial

Decret d’aprovació del Pla 
director d’estalvi i eficiència 

energètica

Subjectes: totes les persones físiques o 
jurídiques titulars d’una autorització de 
comerç, industria o serveis, o d’exercici 
d’una activitat professional. Les mesures 
que hi són previstes s’apliquen a tots els 
edificis, les instal·lacions i els aparells 
utilitzats en l’exercici de la seva activitat en 
els quals es registren consums d’energia 
elèctrica.

El Decret. Mesures d’obligat compliment.
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Aparells elèctrics

En acabar la jornada laboral, o quan no es fan servir, s’han d’apagar tots els equips elèctrics i 
electrònics de les taules de treball dels usuaris o dels espais comuns, i s’han de desendollar els 
carregadors que inclouen sistemes de transformació de la tensió elèctrica i que no compleixen una
funció específica que en requereix el funcionament. Se n’exceptuen els equips que han d’assegurar
la cadena del fred.

Equipament informàtic

Exceptuant els servidors i els ordinadors que permeten fer teletreball, cal apagar ordinadors cada
dia a l’acabar la jornada laboral. Les pantalles s’apagaran sense excepcions cada dia a l’acabar la 
jornada laboral, i sempre que no s’utilitzin durant la jornada laboral. Mateix principi per les 
impressores, pantalles, etc.

Funcionament de les instal·lacions

Les empreses han d’ajustar el règim de funcionament de les instal·lacions a la demanda real i a la 
concurrència, i han de tancar instal·lacions o zones fora dels dies o les hores punta, sempre que sigui 
possible.

Decret de mesures 
obligatòries, amb caràcter
general al sector empresarial

Decret d’aprovació del Pla 
director d’estalvi i eficiència 

energètica

Subjectes: totes les persones físiques o 
jurídiques titulars d’una autorització de 
comerç, industria o serveis, o d’exercici 
d’una activitat professional. Les mesures 
que hi són previstes s’apliquen a tots els 
edificis, les instal·lacions i els aparells 
utilitzats en l’exercici de la seva activitat en 
els quals es registren consums d’energia 
elèctrica.

El Decret. Mesures d’obligat compliment.



Retribució de l’energia elèctrica injectada. Nou règim.
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La disposició final primera de la Llei 37/2022, del 24 de novembre,

de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica,

modifica dos disposicions puntuals de la Llei 21/2018, del 13 de

setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic

(Litecc), en concret l’article 20.3.b) ii. i l’article 22.3, per tal de

desvincular la retribució de l’electricitat injectada a la xarxa de la

tarifa majorista a la qual les entitats distribuïdores adquireixen

l’electricitat a FEDA, i facultar el Govern per establir les

condicions de retribució, mitjançant decret, que permetin una

amortització raonable dels costos d’inversió i d’explotació, i

limitar així l’efecte negatiu sobre el cost de l’energia del sistema.

Al mateix temps, incorpora una disposició addicional, la qual

estableix que per garantir la viabilitat dels projectes ja en

funcionament, la primera tarifa fixada per decret del Govern, en

aplicació del que disposen l’article 20.3.b) ii. i l’article 22.3 de la

Llei 21/2018, no pot ésser inferior a 0,1104 €/kWh.

Preu majorista de l’energia 

elèctrica (impactat pels mercats)

Preu de compra de l’energia

produïda i injectada a xarxa

0,1104 €/kWh



Cap a la neutralitat en carboni


