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FITXA TÈCNICA 
 
Número d'enquestes contestades                        507 
Període en què l'enquesta es podia 
contestar 

17 mesos. Del 28/12/2012 a 
5/05/2014 

Forma de contestar l'enquesta On-line a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Figueres. En 
paper, distribuïda a les escoles de 
Figueres. 

Número de preguntes 15 (10 de resposta tancada i 5 de 
resposta oberta) 

Plataforma informàtica utilitzada e-encuesta.com 
Cost d'ús de la plataforma 100 € 
Responsable del disseny del 
qüestionari, de la seva coordinació i 
de l'elaboració de l'informe de 
resultats 

Xavier Turró. Cap de Medi Ambient 
i Sostenibilitat de l'Ajuntament de 
Figueres 
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RESULTATS 
 
A continuació s'analitzen els resultats de cada una de les preguntes de l'enquesta.  
 
1.-Perfil de la persona que respon l'enquesta 
 
Tal com mostra la gràfica, la immensa majoria de les persones que han contestat 
l'enquesta s'han identificat com a Ciutadà/Família (396 respostes, 78,4%), seguit dels 
Estudiants de primària (82 respostes, 16,2%). Això pot explicar-se pel fet que un bon 
nombre d'enquestes van ser distribuïdes a les escoles de primària de la ciutat amb 
l'objectiu d'arribar a les famílies.  
 
 

Perfil de la persona que respon l'enquesta
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2.-Quina creus que és la zona de la vivenda on es consumeix més energia?  
 
 
La cuina és considerada la part de la vivenda amb un major consum energètic, seguit del 
saló de la TV.  En canvi es considera que les zones amb menor consum són els dormitoris 
i el lavabo.   
 

Total respostes 

  1 2 3 4 

Cuina 374 78 21 20 
Dormitoris 13 47 180 242 
Saló TV 89 304 70 23 
WC 18 58 200 202 
Nota: (1 més/ 4 menys) 
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3.-Quins són els electrodomèstics que consumeixen més? 
 
Els enquestats consideren que la cuina i els forns elèctrics i l'aire condicionat són els 
electrodomèstics que més energia consumeixen, seguits de la calefacció, la rentadora,la 
nevera, la secadora de roba i el rentaplats. En canvi, es considera que tenen menys 
consum la cuina i el forn de gas natural, el microones, la nevera.  
 

Total respostes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

La rentadora 44 48 67 79 83 87 44 23 17 
Cuina i forns elèctrics 111 83 83 58 48 33 41 17 17 
Cuina i forns de gas natural 24 40 30 52 47 47 78 62 92 
El rentaplats 14 21 50 85 99 91 59 45 24 
L'aire condicionat 103 115 53 43 42 44 28 34 26 
La nevera 40 23 46 28 47 59 69 106 72 
La secadora de roba 80 61 74 58 53 36 48 37 32 
La calefacció 92 86 77 45 38 46 38 41 26 
El microones 15 17 21 39 37 36 66 83 176 
Nota (1 més/9 menys) 

 
 
4.-Hàbits en el consum energètic a la llar. Ho fem a casa? 
 
 
Apaga els llums i els aparells elèctrics que té encesos al sortir de 
l'habitació que estava ocupant?     
  Respostes % 

Mai 6 1,2% 
A vegades 41 8,2% 
Sovint 157 31,2% 
Sempre 299 59,4% 

 
Gairebé el 60% de les persones responen que sempre apaguen els llums i els aparells 
elèctrics al sortir de l'habitació, però hi ha un 31% que ho fa sovint i un 9% que mai o a 
vegades. Aquestes dades indicarien que encara cal fer un esforç més per prendre 
consciència de la necessitat de vetllar per reduir el consum energètic a les llars.   
 
Utilitza bombetes de baix consum a la llar?     
  Respostes % 

Mai 25 5,0% 
A vegades 93 18,5% 
Sovint 160 31,8% 
Sempre 222 44,1% 

 
Menys de la meitat (44%) de les llars sempre utilitzen bombetes de baix consum. Un 32% 
sovint, i un 23% mai o a vegades.  Per tant, aquestes dades indiquen que les bombetes 
de baix consum encara no són prou utilitzades i, per tant, cal fer esforços per a difondre 
els avantatges del seu ús.  
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Deixa el televisor i altres aparells en mode "stand-by" quan no s'utilitzen?     
  Respostes % 

Mai 104 20,7% 
A vegades 142 28,2% 
Sovint 116 23,1% 
Sempre 142 28,2% 

 
Les respostes demostren que hi ha un 51% de les persones que sovint o sempre deixen 
els aparells en mode stand-by. 
 
Té en compte la classificació energètica dels electrodomèstics a l'hora de 
comprar-los?     
  Respostes % 

Mai 54 10,7% 
A vegades 104 20,7% 
Sovint 90 17,9% 
Sempre 256 50,9% 

 
Si bé gairebé el 70% de les persones diuen que sovint o sempre tenen en compte la 
classificació energètica dels electrodomèstics, encara hi ha un 10% que mai ho té en 
compte i un 20% que ho té en compte a vegades.  
 
 
Revisa els tancaments de la vivenda per tal que no s'escapi la calor?     
  Respostes % 

Mai 19 3,8% 
A vegades 77 15,3% 
Sovint 138 27,4% 
Sempre 268 53,3% 

 
Gairebé un 80% de les persones revisen sovint o sempre els tancaments de la vivenda 
però hi ha un 20% que no ho té massa en compte.  
 
 
Optimitza l'ús dels electrodomèstics (rentadora/secadora) fent-los 
funcionar a la seva màxima capacitat?     
  Respostes % 

Mai 39 7,8% 
A vegades 57 11,3% 
Sovint 116 23,1% 
Sempre 290 57,7% 

 
Gairebé el 80% afirma que optimitza l'ús dels electrodomèstics sovint o sempre i un 20% 
que ho fa a vegades o mai.  
 
Regula el termòstat de la calefacció/aire condicionat? (20ºC a l'hivern i 
25ºC a l'estiu)?     
  Respostes % 

Mai 43 8,5% 
A vegades 47 9,3% 
Sovint 86 17,1% 
Sempre 318 63,2% 

 
La regulació del termòstat de la climatització és un pràctica seguida sovint o sempre pel 
80% de les respostes i un 20% ho fa a vegades o mai.  
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Regula la temperatura de l'aigua calenta de la caldera a l'estiu i a l'hivern?     
  Respostes % 

Mai 69 13,7% 
A vegades 55 10,9% 
Sovint 76 15,1% 
Sempre 296 58,8% 

 
 
Un 74% de les persones regula sovint o sempre la temperatura de l'aigua calenta a l'estiu 
i a l'hivern i un 26% ho fa a vegades o mai. Cal destacar que els que no ho fan mai són 
gairebé el 14%.  
 
5.-Heu fet alguna cosa per disminuir el consum energètic a casa vostra? 
 
 

Calefacció Respostes % 

Si 288 57,8% 
No 199 40,0% 

  
Aïllaments Respostes % 
Si 203 40,8% 
No 275 55,2% 

  
Il·luminació Respostes % 

Si 381 76,5% 
No 111 22,3% 

  
Electrodomèstics Respostes % 

Si 255 51,2% 
No 221 44,4% 

  
Altres (plaques solars, eòlica) Respostes % 

Si 24 4,8% 
No 439 88,2% 

 
 
En relació a la calefacció, les dades mostren que hi ha un 40% de persones que no han 
fet cap actuació per a disminuir el consum energètic. Aquesta dada és significativa ja que 
la calefacció és un dels principals consums d'una llar.  
En relació als aïllament hi ha una major preocupació, tot i que un 40% de les persones 
afirmen no haver fet res. Cal recordar que un bon aïllament és essencial per a un bon 
confort tèrmic i per a l'estalvi energètic a la llar.  
En la il·luminació és on s'afirma que s'ha fet més actuacions (77% de les respostes). 
En relació als electrodomèstics encara hi ha un 45% de les persones que afirmen que no 
han fet cap actuació.  
Finalment, pel que fa a la introducció de sistemes de producció energètica a la llar, la 
majoria de les persones no ha dut a terme cap actuació (88%) 
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6.-Estaríeu disposats a canviar de companyia de subministrament elèctric si us garantissin 
que l'electricitat es produeix per mitjans nets i renovables?  
 
El 87% de les persones han respost efectivament, i un 13% negativament. Per tant, hi ha 
una àmplia majoria de gent disposada a canviar de companyia elèctrica si es garantissin 
aquestes condicions.  
 

  Respostes % 

Si 427 86,8% 
No 65 13,2% 

 
 
7.-On creus que es gasta més energia a Figueres? 
 
Els enquestats consideren que les empreses són les principals consumidores d'energia de 
la ciutat, seguit dels habitatges i en tercer lloc el transport. Aquí es posa de manifest un 
cert desconeixement de la realitat, ja que el transport és el responsable del 45% del 
consum de la ciutat, seguit dels habitatges amb el 30% segons les dades del Pla d'Acció 
d'Energia Sostenible de Figueres.  
 

Total respostes 

  1 2 3 

En els habitatges 119 210 155 
En les empreses 303 121 67 
En el transport 68 154 259 
Nota: 1 més / 3 menys       

 
 
8.-Quin tipus d'energia creus que es consumeix més a Figueres avui en dia? 
 
Els enquestats consideren que l'electricitat és el principal tipus d'energia consumit a la 
ciutat, seguit dels combustibles líquids (gasolina, gasoil) i, en tercer lloc el gas.  
 

Total respostes 

  1 2 4 

Electricitat 320 118 44 
Gas 47 191 231 
Combustibles líquids (gasolina, gasoil) 116 164 191 
Nota: 1 més/ 3menys        

 
9.-Quin tipus d'energia creus que es consumirà més a Figueres el 2050? 
 
De cares al 2050 els enquestats consideren que el principal tipus d'energia que es 
consumirà serà l'electricitat, seguit del gas i en tercer lloc els combustibles líquids. Es 
posa de manifest que els enquestats creuen que el futur serà sobretot basat en 
l'electricitat, amb un increment de l'ús del gas i una disminució de l'ús de combustibles 
líquids.  
 

Total respostes 

  1 2 4 

Electricitat 351 76 53 
Gas 60 276 137 
Combustibles líquids (gasolina, gasoil) 81 110 278 
Nota: 1 més/ 3menys        



 8

10.-Quina creus que és l'actuació més important per a un futur més responsable per al 
medi ambient? 
 
La majoria dels enquestats consideren que de cares al futur la principal actuació serà la 
generació d'energia a través d'energies renovables, seguit d'una millora de l'eficiència 
energètica i, finalment, reduir la demanda d'energia.  
 

Total respostes 

  1 2 3 

Reduir la demanda d'energia 79 117 283 
Millorar l'eficiència energètica 120 251 111 
Generar energia a partir de fonts renovables 308 98 81 
Nota: 1 més/ 3menys        

 
 
11.-A Figueres es poden implantar diferents fonts energètiques renovables com l'eòlica, la 
solar fotovoltaica i solar tèrmica, la geotèrmia, la biomassa llenyosa, els residus agrícoles i 
ramaders, els residus urbans, etc. Quins creus que són els principals problemes per a 
aplicar-les a Figueres?  
 
 
Aquesta era una pregunta oberta on els enquestes podien respondre lliurament. Les 
respostes que ha aparegut més sovint són les següents: 
 

1.-Cost econòmic i d'inversió que requereixen les instal·lacions d'energia renovable 
(150 respostes) 
2.-La manca d'espai a la ciutat per allotjar aquest tipus d'infraestructures 
energètiques (53 respostes) 
3.-La manca de sensibilització de la població respecte les energies renovables (35 
respostes) 
 
4.-La manca de voluntat política per implantar les renovables (29 respostes) 
 
5.-L'interès i la pressió de lobby de les energies tradicionals (elèctriques i 
petroleres) (27 respostes) 
 
6.-L'impacte visual d'algunes infraestructures (17 respostes) 
 
7.-La manca d'inversions i incentius a les renovables (10 respostes) 
 
8.-La complexitat legislativa i la poca agilitat administrativa (9 respostes) 
 
9.-El desconeixement envers les energies renovables (7 respostes) 
 
10.-La necessitat de canviar i adaptar les instal·lacions (calderes, edificis) (6 
respostes) 
 
També s'han mencionat altres aspectes com ara: la manca de professionals i 
empreses especialitzades per a implantar les energies renovables, el problema de 
l'emmagatzement de l'energia i la manca d'una infraestructura adequada. 
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12.-Com creus que seran els edificis l'any 2050 per poder consumir menys energia que 
avui?  
 
Aquesta també era una pregunta oberta. Les principals respostes van ser: 
 

1.-Els edificis disposaran de plaques solars per generar energia (188 respostes) 
2.-Els edificis tindran millors materials constructius i millors aïllaments (56 
respostes) 
3.-Els edificis seran intel·ligents i disposaran de sensors i domòtica (26 respostes) 
4.-Els edificis estaran més ben orientats (16 respostes) 
5.-Els edificis disposaran d'energia eòlica (16 respostes) 
6.-Els edificis tindran sistemes d'energia individuals (13 respostes) 
7.-Els edificis disposaran d'enllumenat més eficient 

 
 
13.-Com creus que serà la mobilitat (autobusos, cotxes, bicicletes, anar a peu) el 2050 per 
poder consumir menys energia que avui?  
 
 
Aquesta també era una pregunta oberta. Les principals respostes van ser: 
 

1. La mobilitat serà elèctrica (cotxes i autobusos elèctrics) (174 respostes) 
2. S'utilitzarà la bicicleta i hi haurà carrils bici (128 respostes) 
3. Anirem més a peu (87 respostes) 
4. Utilitzarem més el transport públic (82 respostes) 
5. Hi haurà menys cotxes a la ciutat (11 respostes) 
6. Els cotxes volaran (10 respostes) 
7. Es potenciaran les zones de vianants i zones on no es permetrà el cotxe (4 

respostes) 
8. Hi haurà més aparcaments dissuassoris (3 respostes) 
9. Els cotxes seran híbrids (3 respostes) 

 
 
14.-Què creus que podem fer els ciutadans d'aquí al 2050 per a gastar menys energia?  
 
Aquesta també era una pregunta oberta que ha donat peu a multitud de respostes. És de 
destacar que la majoria de respostes aposten per un canvi d'hàbits en relació a l'ús de 
l'energia. En aquest sentit, les respostes han destacat la necessitat de canviar les pautes 
de mobilitat (més transport públic, més caminar, més bicicleta, mobilitat elèctrica). Els 
canvis en la mobilitat és la que han tingut més respostes (73). Això posa de manifest la 
percepció ciutadana de la gran relació que hi ha entre energia i mobilitat. Una segona 
acció per a reduir el consum energètic és l'hàbit d'apagar els llums, electrodomèstics i els 
stand by (28 respostes), seguit de la millora dels aïllaments dels habitatges (25 
respostes), el canvi de bombetes de baix consum (22 respostes), l'ús d'electrodomèstics 
més eficients (20 respostes) i, finalment, una millor regulació de la climatització (evitar 
massa calor a l'hivern i massa fred a l'estiu)(14 respostes).  
 
És de destacar també un elevat nombre de respostes (65) que proposen un major ús de 
les energies renovables en els habitatges.  
 
Finalment, un darrer aspecte a destacar és que hi ha un elevat nombre de respostes (52) 
que incideixen en una major conscienciació ciutadana respecte a la importància de 
l'energia i de fer-ne un bon ús.  
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15.-Què creus que han de fer les administracions públiques (Ajuntament, Generalitat, 
Estat, etc,) d'aquí al 2050 per a gastar menys energia? 
 
Aquesta també era una pregunta oberta. Les principals respostes van ser: 
 

1. Promoure les energies renovables (113 respostes 
2. Conscienciar la ciutadania sobre l'ús correcte de l'energia (24 respostes) 
3. Promoure una mobilitat més sostenible (bicicleta, vianants, transport públic, vehicle 

elèctric, etc) (22 respostes) 
4. Promoure la rehabilitació energètica d'edificis (15 respostes) 
5. Introduir millores en eficiència i regulació en l'enllumenat públic (8 respostes) 
6. Recolzar la I+D en energia (7 respostes) 
7. Simplificar la legislació de les renovables (3 respostes) 

 
16.-El futur de l'energia a Figueres: 
 
 
M'agradaria que, en el futur, l'energia consumida a Figueres es produís a 
la ciutat o el seu entorn i Figueres fos energèticament autònoma Respostes % 

Totalment en desacord 22 4,6% 
En desacord 26 5,4% 
D'acord 242 50,3% 
Totalment d'acord 189 39,3% 

 

M'agradaria que en el futur, l'energia consumida a Figueres es 

produís a la ciutat o al seu entorn i la ciutat fos energèticament 

autònoma.
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M'agradaria que, en el futur, Figueres produís tota l'energia per a la 
ciutat a partir de fonts renovables (eòlica, solar, geotèrmia, 
biocombustibles) Respostes % 

Totalment en desacord 11 2,3% 
En desacord 24 5,0% 
D'acord 178 37,0% 
Totalment d'acord 268 55,7% 
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M'agradaria que en el futur, Figueres produís tota 

l'energia per a la ciutat a través de fonts renovables 

(eòlica, solar, geotèrmia, biocombustibles)
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M'agradaria que, en el futur, l'Ajuntament de Figueres fos un productor 
d'energies renovables i vengués l'enegia als ciutadans de Figueres Respostes % 

Totalment en desacord 30 6,2% 
En desacord 48 10,0% 
D'acord 227 47,2% 
Totalment d'acord 166 34,5% 

 

M'agradaria que en un futur l'Ajuntament de Figueres fos un 

productor d'energies renovables i vengués l'energia als ciutadans 

de Figueres
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M'agradaria participar com a petit inversor en projectes d'energia 
renovables impulsats per l'Ajuntament de Figueres Respostes % 

Totalment en desacord 57 11,9% 
En desacord 135 28,1% 
D'acord 193 40,1% 
Totalment d'acord 81 16,8% 
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M'agradaria participar com a petit inversor en 

projectes d'energies renovables impulsats per 

l'Ajuntament de Figueres

11,9%
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M'agradaria que en es pacifiqués el trànsit a la ciutat i que es potenciés 
l'ús de la bicicleta i s'adaptessin els carrers per a vianants incrementant 
la seguretat i la comoditat Respostes % 

Totalment en desacord 16 3,3% 
En desacord 37 7,7% 
D'acord 161 33,5% 
Totalment d'acord 262 54,5% 

 

M'agradaria que es pacifiqués el trànsit de la ciutat i que es 

potenciés l'ús de la bicicleta i s'adaptessin els carrers als vianants 

incrementant la seguretat i la comoditat
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M'agradaria que, en el futur, tots els autobusos de Figueres fossin 
elèctrics Respostes % 

Totalment en desacord 12 2,5% 
En desacord 36 7,5% 
D'acord 183 38,0% 
Totalment d'acord 248 51,6% 
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M'agradaria que en el futur tots els autobusos urbans de Figueres 

fossin elèctrics
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M'agradaria que, per tal d'estalviar energia, la normativa municipal per a 
la construcció d'habitatges fos més estricta (orientació adequada, 
millors tancaments, millors materials, captadors d'energia neta) Respostes % 

Totalment en desacord 17 3,5% 
En desacord 36 7,5% 
D'acord 206 42,8% 
Totalment d'acord 219 45,5% 

M'agradaria que per tal d'estalviar energia la 

normativa municipal per a la construcció d'habitatges 

fos més estricta?

3,5%
7,5%

42,8%
45,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Totalment
en desacord

En desacord D'acord Totalment
d'acord

 
 
 

M'agradaria que l'enllumenat públic (fanals dels carrers) fos el més 
eficient possible (fins i tot rebaixant la potència de l'enllumenat al carrer) Respostes % 

Totalment en desacord 31 6,4% 
En desacord 59 12,3% 
D'acord 176 36,6% 
Totalment d'acord 207 43,0% 
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M'agradaria que l'enllumenat públic fos el més 

eficient possible (fins i tot rebaixant la potència de 

l'enllumenat al carrer
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