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Consum

Les primeres estadístiques sobre el consum de carburants a Andorra daten de
l’any 1963. Durant el període comprès entre els anys 1963 a 2008, el consum total
de carburant a Andorra s’ha multiplicat per més de 16, i ha passat de 12 milions de
litres el 1963 a 203 milions de litres el 2008.

Joan Solsona i Fité

Els carburants: 
consums, reserves
estratègiques i preus de
venda al pùblic
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En el gràfic d’evolució del consum de carburants entre el 1963 i el 2008, s’obser-
ven dues tendències ben diferenciades: el constant creixement del consum dels
gasolis i la pèrdua del pes estructural de les gasolines.
En efecte, durant els darrers 45 anys el consum dels gasolis ha experimentat un
augment mitjà anyal del 8,79%, amb el seu màxim històric l’any 2005, amb més de
178 milions de litres. Els tres darrers anys (2006, 2007 i 2008) s’observa una lleu-
gera tendència a la baixa, que es preveu que es mantingui durant aquest 2009
(se gons les dades de què es disposen del primer trimestre).
L’evolució del consum de les gasolines presenta tres fases de comportament: 

- Una primera fase de disset anys (1963-1980) amb un creixement mitjà
anyal important, al voltant del 12%, molt similar al dels gasolis en el mateix
període i, per tant, mantenint el seu pes estructural respecte dels gasolis. 
- Una segona fase de quinze anys (1981-1996) amb un creixement mitjà
anyal de prop de l’1,5%, molt inferior al 7,3% dels gasolis durant el mateix
període. Cal destacar que l’any 1983 per primera vegada el consum dels
gasolis sobrepassa el de les gasolines i que l’any 1996 es registra el con-
sum màxim històric de les gasolines, amb 58 milions de litres. 
- Una tercera fase de dotze anys (1997-2008) amb una disminució mitjana
anyal del consum de gasolines del 7,3%. Les dades de què es disposen
durant el primer trimestre del 2009 indiquen que aquesta tendència a la
baixa es mantindrà.

En el decurs d’aquests 45 anys s’observa que l’any 1963 el pes estructural dels
gasolis representava el 35% del total, i passa al 84% l’any 2008. Contràriament,
les gasolines, amb un pes estructural del 65% l’any 1963, cauen fins al 16% l’any
2008.
Aquest fenomen està condicionat en gran mesura per la contínua dieselització del
parc mòbil.
En efecte, inicialment la gasolina era l’únic carburant utilitzat per a locomoció i el
ga soli es destinava per a calefacció i altres usos industrials. En la dècada dels
anys 30, es va començar a utilitzar a Europa el gasoli com a carburant en camions
i en la dècada dels anys 50, en vehicles turisme. L’elevat cost i les prestacions me -
diocres d’aquests van motivar-ne l’ús principalment pels professionals. Posterior-
ment, en la dècada dels anys 80, van aparèixer els primers motors turbodièsel.
Atès que al llarg del temps els vehicles turisme dièsel s’han anat equiparant tecno -
lògicament amb els vehicles turisme de gasolina i a més es continuen beneficiant
d’unes imposicions fiscals menors, quant al carburant i a la tinença de vehicles,
actualment en el mercat de vehicles turisme, els models dièsel presenten un atrac-
tiu particular.
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En conseqüència, la matriculació dels vehicles turisme dièsel ha sofert una impor-
tant mutació, en passar del 2,91% l’any 1963 al 70,15% l’any 2008.
A Andorra sempre s’ha utilitzat un sol tipus de gasoli: el gasoli d’automoció (gasó-
leo A a Espanya i gazole a França) tant per a la locomoció com per a la calefacció.
Aquest producte, amb un contingut menor de sofre (avui, 100 vegades inferior) al
del gasoli que s’utilitza habitualment per a la calefacció (fioul domestique a França
i gasóleo C, a Espanya), és més respectuós amb el medi ambient.
El mes de maig del 1988, el Govern va aprovar augmentar la taxa del gasoli que
es destinava per a la locomoció i mantenir-la per al que es destinava per a la cale-
facció, fet que va implicar una diferenciació del preu de venda al públic entre amb-
dós gasolis. Aquesta major diferència fiscal també va anar acompanyada d’una di -
ferenciació física del gasoli, que va consistir en el marcatge del gasoli destinat per
a la calefacció. Així, a partir de l’any 1989, el gasoli que es destina per a la calefac -
ció porta incorporat un traçador i un colorant vermell que a Espanya s’utilitza per
fiscalitzar el gasoli destinat a la maquinària agrícola (gasóleo B) i a França per a la
calefacció (fioul domestique). Aquest procés es realitza en territori andorrà, direc-
tament a la cisterna del camió de trans-
port en el moment de passar per la dua -
na andorrana.
A partir de l’any 1989 es poden distingir
els consums de gasoli de locomoció i de
calefacció, ja que es disposa de les pri-
meres dades corresponents al consum
específic de gasoli de calefacció.
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En el gràfic de la distribució del consum de carburants, els anys 1989 i 2008, s’ob-
serva que el pes estructural del gasoli per a la calefacció, que passa del 25% al
33%, guanya un 8%, en detriment del pes estructural dels carburants de locomo-
ció, que passa del 75% al 66%.
L’increment del consum de gasoli per a la calefacció és degut a la instal·lació de
calderes de calefacció en els habitatges ja existents així com en els nous habitat-
ges que s’han hagut d’executar per donar resposta a l’explosió demogràfica d’a-
quests dinou últims anys, en què s’ha passat de 50.000 a 85.000 habitants.
Pel que fa al consum específic dels
carburants de locomoció, durant el
pe ríode de 1989 a 2008 l’estructura
del consum ha continuat el seu rea-
justament. 
El pes estructural dels gasolis ha
passat pràcticament de la meitat a
més de les tres quartes parts els úl -
tims dinou anys. Contràriament, les
gasolines, amb un pes estructural
del 51% l’any 1989 han disminuït fins
al 23% l’any 2008. Per tant, l’any 2008, per cada litre de gasolina consumida, se
n’ha consumit 3,29 de gasoli de locomoció. Es preveu que aquesta tendència es
mantingui durant el 2009, ja que segons les dades del primer trimestre aquesta
relació ha estat del 3,28.

Reserves estratègiques
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En relació amb la comercialització dels carburants, a Andorra la figura de l’opera-
dor de productes petroliers no existeix. El teixit de la comercialització dels carbu-
rants està configurat únicament per una xarxa d’importadors/distribuïdors que im -
porten directament el producte des de França i Espanya i que el dispensen al
de tall en les seves estacions de servei.
L’autonomia en carburants d’Andorra es basa en les existències comercials del
sector i en l’emmagatzematge privat, ja que la legislació no estableix cap obligació
d’existències mínimes estratègiques ni de seguretat.
No obstant això, Andorra té un gran nombre d’estacions de servei (56) i amb una
ca pacitat màxima d’emmagatzematge de 44 milions de litres: 10 milions de litres
corresponen a l’emmagatzematge comercial de les estacions de servei i 34 milions
de litres a l’emmagatzematge constituït pel conjunt de dipòsits dels usuaris.
La reserva total de 44 milions s’ha calculat considerant la capacitat màxima d’emma-
gatzematge tant dels dipòsits de les estacions de servei com dels dipòsits dels parti-
culars. Amb aquesta reserva s’assegura una autonomia de 21 dies per a les gasoli-
nes, de 17 dies per al gasoli de locomoció i de 202 dies per al gasoli de calefacció.
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En el gràfic de l’evolució mensual del consum de carburant del 2008, s’observa
que el 75% del consum de gasoli de calefacció es registra en l’època hivernal (6
mesos) i que el consum màxim es registra al desembre, amb 10,8 milions de litres,
equivalents al 16% del consum total de gasoli de calefacció.
El consum dels carburants de locomoció és més regular; tanmateix, s’observen
unes puntes de consum durant les èpoques de vacances, per una major afluència
tu rística, ja que una part del carburant de locomoció és adquirida pels turistes. El
consum màxim dels carburants de locomoció es registra a l’agost, amb 3,4 milions
de litres de gasolines i 11,5 milions de litres de gasoli de locomoció.

Preus de venda al públic dels carburants

A Andorra, el Consell General en primer lloc i posteriorment el Govern establien el
preu màxim de venda al públic dels carburants. Amb l’aprovació de la recent Llei
d’impostos especials, a partir del 10 de febrer del 2009 els preus dels carburants
s’estableixen lliurement.
El preu màxim de venda al públic fixat pel Govern resultava de l’aplicació d’una
fór mula paramètrica composta pels factors següents: preu mitjà de venda al públic
sense taxes dels països de la UE, taxa fixa, taxa fluctuant, transport i impost d’ac-
tivitats econòmiques (IAC). El càlcul es realitzava cada setmana i els preus màxims
resultants s’aprovaven per acord del Govern i es publicaven al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra (BOPA).
En l’actualitat el Govern ha posat a disposició la pàgina web www.preusdelscar-
burants.ad, en què es poden consultar els preus de venda al públic dels carbu-
rants que es comercialitzen en les estacions de servei del territori andorrà.
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En el gràfic de l’evolució dels preus de venda al públic dels carburants, comprès
en tre els anys 1971 i 2001, els preus s’expressen en pessetes per litre i en el perí -
o de del 2002 al 2008, en euros per litre (aplicació de la moneda única a Europa).
En el gràfic consta la gasolina súper, que va deixar de comercialitzar-se el febrer
del 2006, així com les gasolines sense plom de 95 i 98 octans, que es van començar
a comercialitzar a partir del novembre de 1991 i de l’abril de 1993, respectivament.
Cal remarcar, per al gasoli de calefacció, tot i que fins a l’any 1989 no es va dife-
renciar físicament respecte del gasoli de locomoció, que el seu preu màxim de
venda al públic era mínimament diferenciat del preu del gasoli de locomoció.  
En l’evolució dels preus de venda al públic dels carburants, s’observa que tots els
productes presenten el mateix comportament i una gran sensibilitat a les fluctua-
cions de les cotitzacions internacionals dels preus dels productes refinats. El fort
in crement de les cotitzacions del barril de petroli i dels mercats internacionals dels
productes refinats durant el primer semestre del 2008 es va reflectir el 10 de juliol
del 2008 amb l’assoliment dels preus màxims històrics del preu de venda al públic
dels carburants.
La gasolina sense plom de 95 es va situar en 1,184 €/l; la de 98, a 1,235 €/l; el ga -
soli de locomoció, a 1,156 €/l, i el gasoli de calefacció, a 0,963 €/l. A partir del
segon semestre del 2008 la davallada del preu del petroli ha contribuït a situar els
preus dels carburants en nivells de l’any 2006.
La situació comparativa dels preus de les gasolines i del gasolis als països de la
Unió Europea i a Andorra assenyala que en el cas de la gasolina sense plom de 95
la diferència entre el preu actual a Andorra i el preu mitjà a la Unió Europea és de
21,51 cèntims €/litre. Aquesta diferència és deguda fonamentalment a la pressió
fiscal sobre els carburants, que a Andorra és inferior a la mitjana dels països de la
Unió Europea. Quant al gasoli de locomoció, la divergència és també molt notòria:
20,32 cèntims €/litre; en canvi, pel que fa al gasoli de calefacció, la diferència és
menor: 2,22 cèntims €/litre. 

Joan Solsona i Fité

Arquitecte tècnic i membre del bloc tècnic 
del ministeri d’Economia i Finances 
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ANNEX
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Font: Butlletí petroler de l’U.E.
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Comparació dels preus de venda al públic dels carburants

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 97



98 Universitat Catalana d’Estiu 2009

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 98



9922a Diada andorrana a l’UCE: L’energia a Andorra

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 99



100 Universitat Catalana d’Estiu 2009

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 100



10122a Diada andorrana a l’UCE: L’energia a Andorra

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 101



102 Universitat Catalana d’Estiu 2009

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 102



10322a Diada andorrana a l’UCE: L’energia a Andorra

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 103



104 Universitat Catalana d’Estiu 2009

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 104



10522a Diada andorrana a l’UCE: L’energia a Andorra

13 Solsona©:1. Baiche  06/07/10  15:03  Página 105




