EL COMPTADOR DE LA LLUM
1 .La caixa negra
L’any 2003 una directiva europea, obliga als estats membres al canvi de comptadors, amb
l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i els mitjans de mesura i control, la realitat ha
estat molt diferent.
El govern aprova el RD 1110/2007 per adaptar la Directiva Europea, posteriorment la
“Comisión Nacional de la Energía” emet un informe desfavorable (23/2009) sobre el
desplegament dels comptadors, doncs esta més orientada a facilitar la
feina i estalviar molts diners a les companyies, que a respectar els drets
dels consumidors.

2. Quan canviaran els comptadors?
A final del 2018 tots els abonats han de tenir el comptador nou.

3. M’avisaran quan em canviïn el comptador?
Les companyies estan obligades a avisar a l’usuari del dia previst a fer el canvi del
comptador, però a la pràctica, molts usuaris s’han assabentat el mateix moment en que
es realitzava el canvi.

4. Puc comprar el comptador?
El comptador és de lloguer (0,81€/mes) però existeix l’opció de compra, això sí, en el cas
dels usuaris de Catalunya estan obligats a fer-ho a l’empresa Enel (Itàlia) curiosament
filial d’Endesa.
Els comptadors han d’estar dotats de la tecnologia de tele gestió i poden costar uns 100€.

5. Puc controlar el consum de casa?
La Directiva Europea obliga que els comptadors proporcionin la lectura directament als
clients, però la realitat és molt diferent i el consumidor ha de consultar la web de Red
Eléctrica, si vol controlar el seu consum.

6. I la privacitat?
Els nous comptadors intel·ligents poden identificar els hàbits i usos que es fan en una
casa (hora d’anar a dormir, de cuinar, vacances, etc...).
Protecció de Dades alerta de l’ús que es poden fer d’aquestes dades, mentre que la
Policia avisa del perill que representa la llum led de funcionament dels comptadors sobre
la presència o no de gent a la casa.
Informació extreta de FACUA, OCU, Holaluz, Iberdrola i Endesa

