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1. La nova factura elèctrica dom èstica
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1. La factura elèctrica

• Primer apartat de conceptes: Terme fix de potència, l’energia 
consumida, l’impost sobre l’electricitat, el lloguer d’equips i 
l’IVA.

• Una altre apartat amb conceptes referents a les dades del 
seu subministrament: potència contractada, tarifa d’accés, 
quantitat de peatge, codi CUPS, CNAE, Nº de contracte, el 
període de facturació i el factor impost elèctric
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LA FACTURA ELÈCTRICA 
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Conceptes:

Terme fix de potència : Quantitat ha pagar encara que no s’hagi 
consumit cap kWh, ja que inclou la garantia de connexió a la potència 
especificada en el seu contracte. En aquest terme fix s’inclou la part fixa 
dels peatges d’accés mes el marge de l’empresa comercialitzadora.

Energia consumida : Consum específic durant el període de temps 
indicat en la factura. S’hi detallen els kWh consumits, el preu del kWh  i 
l’import total dels kWh consumits en el període indicat en la factura. 
També s’imputa la part variable dels peatges.
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LA FACTURA ELÈCTRICA 
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Conceptes:

Potència contractada: és la capacitat màxima que teniu contractada, 
mesurada en kilowatts (kW)

Tarifa d’accés: és la tarifa que us correspon pagar en funció de la potència 
que teniu contractada i la seva forma de consum. Les tarifes son
determinades pel Govern.

Quantitat de peatge: és el cost de l’empresa comercialitzadora per utilitzar 
les xarxes de l’empresa distribuïdora. El preu el fixa el Govern. El terme fix i 
el variable ja inclouen el preu del peatge.

Impost elèctric: Impost sobre l’electricitat definit pel Govern. Aquest impost 
representa un 5,113% del cost de l’energia consumida i potència contractada
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LA FACTURA ELÈCTRICA 
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2. Les Tarifes:
Hi ha les tarifes de Baixa Tensió i les tarifes d’Alta Tensió.

La tarifa mes usual en el cas d’habitatges i particulars, són les de Baixa Tensió.

Els consumidors domèstics amb tarifa 2.0A, 2.0DHA i 2.0DHS son les únics que 
no estan obligats a estar a lliure mercat.

6

LES TARIFES ELÈCTRIQUES
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LES TARIFES ELÈCTRIQUES

Taula de preu tarifa 2.0DHA

Taula de preu tarifa 2.0DHS
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LES TARIFES ELÈCTRIQUES

•Les tarifes 2.0DHA i 2.1DHA (2 períodes) el consumidor té 10 hores de preu 
punta i 14 hores diàires de preu vall. El període vall és el comprès entre les 
22h a les 12h en horari d’hivern i de les 23h a les 13h a l’estiu.

•En les tarifes 2.0DHS i 2.1DHS (3 períodes) el consumidor té 10hores diàries 
de preu punta, 8 hores diàries de preu vall i 6 hores diàries de preu supervall. 
El període punta és el comprès entre les 13h i les 23h i el període supervall 
entre la 1 de la matinada i les 7 del matí. La resta correspon període vall.
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

3. Modalitats de contractació d’energia elèctrica
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3. PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) pe r a 
potències menors o iguals a 10kW

•És la tarifa regulada pel Govern, abans anomenada TUR

•El PVPC són els preus màxims que us podran cobrar les comercialitzadores de 
referència.

•El PVPC inclou els següents conceptes: 

- el cost de producció d’energia elèctrica

- els peatges d’accés i càrrecs que corresponguin

- el marge de comercialització que correspongui

•Si no s’indica el contrari per part vostra, la modalitat de contractació serà PVPC

•Els PVPC no inclouran cap altre tipus de producte o servei, sigui energètic o no, 
ofert directament per la comercialitzadora de referència o per tercers.

•La durada dels contractes serà anual i es prorrogarà automàticament per terminis 
iguals. 

MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

•La comercialitzadora de referència us haurà de fer arribar una notificació amb dos 
mesos d’antelació, com a mínim, a on consti la data de finalització del contracte i 
les seves condicions.

•Es pot donar per finalitzat el contracte, sense cap cost, sempre que ho 
comuniqueu a la comercialitzadora de referència amb 21 dies d’antelació abans 
de la data en que desitgeu la baixa del contracte.
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

PVPC amb comptador intel·ligent

•Preu de l’energia horari. La facturació és cada dos mesos

•Preu horari segons un perfilat de consum domèstic estàndard.

La facturació és cada dos mesos. 

•Tarifa fixa anual (preu fix del kWh durant un any)
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

PVPC sense comptador intel·ligent

• Preu horari segons un perfilat de consum domèstic estàndard. La facturació és 
cada dos mesos

•Tarifa fixa anual (preu fix del kWh durant un any)
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

Tarifa fixa anual
Tarifa fixa anual o oferta alternativa de les comercialitzadores de referència a preu 
fix per als consumidors amb dret al PVPC

•Modalitat anual de tarifa a un preu estable del kWh per a tot un any.

•Si escolliu aquesta tarifa sortireu del PVPC.

•Sempre es pot tornar al PVPC un cop transcorregut com a mínim 1 any 

•Aquest contracte es pot prorrogar per un termini igual 

•Les pròrrogues podran ser rescindides amb un preavís de 15 dies d’antelació, 
sense cap càrrec en concepte de penalització

•Aquesta oferta és uniforme per tot el territori 
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

Tarifa fixa anual

Aquesta oferta ha de recollir:

a)Els preus que corresponguin als peatges d’accés i, quan sigui necessari, els 
càrrecs i altres costos que son d’aplicació al subministrament, fent constar la 
normativa per la qual s’han fixat

b) Un preu per a la resta del cost del subministrament elèctric, que serà fix 
durant tot el període anual de vigència del contracte i estarà expressat en 
euros/kWh

c) Aquesta oferta també ha d’indicar les possibles penalitzacions en cas de 
rescissió anticipada. Les penalitzacions no poden superiors al 5% del preu del 
contracte per l’energia estimada pendent de subministrar
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

TUR amb bo social (Tarifa d’Últim Recurs) per a consumidors 
vulnerables.

Si compliu determinades característiques socials, de consum i poder adquisitiu, 
teniu dret a una tarifa reduïda respecte el PVPC, que serà del 25%

En l’actualitat, poden accedir a la bonificació:

•Potència contractada inferior a 3kW

•Pensionistes amb 60 anys o més i rebeu la pensió mínima per jubilació

•Incapacitat permanent

•Viudetat

•Família nombrosa

•Família amb tots els membres en situació d’atur
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MODALILTATS DE CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA

3. PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) pe r a 
potències de mes de 10kW

• Mercat Lliure

El preu es negocia amb l’empresa comercialitzadora

• No mercat lliure:

Si teniu contractada una potència de més de 10kW i no us trobeu a lliure mercat, 
us serà d’aplicació la tarifa TUR que serà el PVPC amb un recàrrec del 20%



19

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem?

• Dos conceptes: 
- Fix: “Potència contractada ” kW

- Variable: “Energia Consumida” kWh

• Impost elèctric (5,113%)

•Lloguer de Comptador

•IVA (21%)
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4.  LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem?

• Dos conceptes: 

- Fix: “Potència contractada ” kW   

- Variable: “Energia Consumida” kWh

La reforma 
energètica puja 
els costos fixes 
de potència del 
mercat domèstic, 
i baixa el cost 
variable d’energia 
consumida.
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4.  LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem?

• Dos conceptes: 

- Fix: “Potència contractada ” kW   

- Variable: “Energia Consumida” kWh

Anterior escenari sector elèctric: 84% terme energia + 16% 
terme potència

Actual escenari sector elèctric: 63% terme energia + 37% 
terme potència
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Com podem estalviar

Dues maneres: 

1) BAIXAR LA POTÈNCIA

2) DISCRIMINACIÓ HORARIA
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Baixar Potència

• La potència és el màxim d’electricitat que es pot consumir en un mateix 
moment.

• Ajustar la potència a les vostres necessitats repercutirà en la factura de la llum.

• Pot tractar-se d’un estalvi petit si baixeu un o dos esglaons de potència, o de 
mes si aquesta baixada suposa un canvi de tarifa elèctrica a una inferior a la 
que teníeu

• La potència que necessiteu dependrà de dos factors: a) del tipus i quantitat 
d’aparells elèctrics que tingueu b) de la potència que els aparells necessitin 
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Baixar Potència

Com baixar la potència:

• El primer que cal comprovar és que la instal·lació elèctrica és correcta i està
vigent. Si l’habitatge té mes de 20 anys, la instal·lació ha de passar una 
inspecció i registrar el Butlletí d’Instal·lació Elèctrica 

• Si no es disposa del Butlletí, s’ha de contractar un instal·lador autoritzat per a la 
inspecció
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Baixar Potència
Com baixar la potència:

Si la instal·lació està correcta, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència:

1. Trucar a la comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència escollida.

2. La companyia té l’obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en 
un període de 5 dies. En aquest període, s’ha de presentar al domicili i procedir 
al canvi de ICP

3. Aquesta gestió té un cost associat de 10,94€ (iva inclòs)
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Quina potència necessitem

Si teniu menys de 15kW de potència contractada, hi ha dues maneres de saber-ho:

- Mètode exacte : Comptador intel·ligent que indica la potència màxima que 
necessiteu. S’ha d’adquirir un d’aquests aparells, i un cop instal·lat mesurar el 
consum durant uns quants dies. L’aparell indicarà quin ha estat el vostre 
consum màxim i aquest serà el valor de la potència que com a mínim haureu 
de tenir.

- Mètode estimat : Sumar la potència (kW) de tots els electrodomèstics. A la 
xifra resultant, sumeu-li un marge d’1kW per enllumenat i petits 
electrodomèstics. Un cop feta aquesta suma dividiu per 3 ja que normalment 
no usareu tots els electrodomèstics alhora. S’ha de tenir en compte que el valor 
resultant sempre ha de ser mes gran que l’electrodomèstic que més consumeix.
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Quina potència necessitem

Amb el resultat de la divisió, podeu escollir la potència que millor s’ajusti. Si la 
instal·lació és anterior al 2006 segurament tindreu 3.3kW, 4.4kW, 5.5kW, 
6.6kW, 7.7kW, 8.8kW o 9.9kW

Quan us canvieu (si és monofàsic) haureu d’escollir entre les següents: 1.15kW, 
2.3kW, 3.45kW, 4.6kW, 5.75kW, 6.9kW, 8.05kW, 9.2kW, 10.35kW, 11.50kW o 
14.49kW

Cal tenir en compte que només es permet un canvi de potència a l’any, 
per tant, cal ser prudent a l’hora de disminuir la potència que tenim 
contractada, ja que si la baixeu massa podríeu tenir i saltaria 
constantment l’ICP
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Estalvi per potència

Potència 
contractada (kW)

Cost anual 
(€)

Cost amb 
IE (€)

1,1 46,25 48,61

2,2 92,50 97,22

3,3 138,74 145,84

4,4 184,99 194,45 Baixada de: 
(kW)

Estalvi de:
(€)

5,5 231,24 243,06 1,1 48,61

6,6 277,49 291,67 2,2 94,22

7,7 323,73 340,29 3,3 145,84

8,8 369,98 388,90 4,4 194,45

9,9 416,23 437,51 5,5 243,06
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LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA

4. LA FACTURA ELÈCTRICA: Discriminació horària
Per a potències contractades inferiors a 10kW existeixen les tarifes 2.0 i els 
seus costos son:

• El preu vall de la 2.0DHA és un 53% més barat que el preu fix de la 2.0A 

• Val la pena passar-se a la 2.0DHA si el consum vall és superior al 27% del 
consum total

P1 kWh P2 kWh P3 kWh

2.0A 0,124107

2.0DHA 0,148832 0,057995

2.0DHS 0,150812 0,071879 0,044146
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5. Recomanacions generals abans de contractar: Dret s del 
consumidor

•Informa’t dels preus, els descomptes i tots els serveis que ofereix l’empresa.
•Estudia molt bé l’oferta de la nova companyia bans de donar-te d’alta.
•Pregunta quins són els requisits per fer el canvi de companyia.
•No facilitis les teves dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les teves dades 
personals, si no estàs realment segur de la contractació.
•Si tens contractat algun finançament amb la companyia actual, informa’t de com 
quedarà.
•Llegeix detingudament el contracte, i mai no signis un document en blanc.
•El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble.
•Si reps una trucada telefònica o una visita inesperada al teu domicili per a què canviïs 
de companyia elèctrica, no et precipitis i recorda que tens 7 dies per desistir del 
contracte sense haver de donar cap justificació.
•Totes les empreses disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.
•És una garantia escollir una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.

LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA
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2. El consum d’energia a la llar
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Fem un bon ús de l’energia!

Cada vegada que encenem un llum o 
utilitzem un electrodomèstic estem consumint 
electricitat que prové d’una central.

Durant la seva generació es produeixen 
emissions a l’atmosfera, a l’aigua, al sòl i es 
generen residus.

Qualsevol consum energètic té associat un 
impacte ambiental.

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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El repartiment dels consums d’energia elèctrica a la llar 
poden variar en funció dels aparells que hi ha instal·lats, de si 
la calefacció és elèctrica o de gas, de si es disposa o no 
d’aire condicionat, etc.

En general, però, els grans consumidors d’electricitat de les 
nostres llars són el frigorífic, la calefacció i la televisió.

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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La mitjana del consum elèctric tipus a les llars catalanes és el 
següent:

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR

19%

14%

15%
9%

4%
3%

6%

6%

7%

2% 15%

Consum EE

Enllumenat

Frigorífic i congelador

Calefacció

Rentadora i assecadora

Refrigeració

Rentavaixelles

TV

ACS

Fogons

Forn



3535

Com comptem l’energia?

La factura energètica es composa de dos factors principals:

• La potència, que es mesura en kW, és un indicador de la quantitat 
de “força” que tenim disponible o que en fem ús en un instant, 
equivalent per exemple als cavalls en un vehicle (CV).

• L’energia, que es mesura en kWh, és un indicador de la quantitat 
d’energia que hem consumit en un determinat període, com pot ser, 
en el mes de facturació. L’equivalent en els vehicles serien els litres 
de combustible.

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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Com comptem l’energia?

El consum d’energia depèn de la potència que tinguem contractada i 
del temps d’us:

Consum d’energia (kWh) = Potència (kW) x temps (hor es)

Per exemple, una bombeta de baix consum
d’una potència de 18 W consumeix durant la
seva vida útil de 5.000 hores una energia de
90 kWh (0,018 kW x 5.000 hores).

És molt important tenir ben contractada la potència, reduir la potència 
contractada de 5,5kW a 4,4kW pot suposar un estalvi de 50€ anuals.

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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Conèixer el Consum

A través de la factura elèctrica podem conèixer el nostre consum 
acumulat durant el període de facturació. 

Aquesta informació es recull al comptador elèctric que va 
registrant l’energia que consumim.

Si volem estalviar diners i energia cal modificar els nostres hàbits 
de consum, i per fer-ho convé disposar de més informació que la 
proporcionada a la factura elèctrica.

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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El comptador intel·ligent.

El comptador intel·ligent d’energia proporciona informació per 
conèixer i gestionar el consum elèctric d’una llar de manera 
optimitzada. Dóna mesura, en temps real, de quanta electricitat s’està
consumint a la llar a qualsevol hora del dia, el seu cost en euros i la 
seva equivalència en kg de CO2 emesos a l’atmosfera.

El coneixement de com i quan estem consumint l’energia ens permet 
identificar els consums innecessaris i d’aquesta manera ens permet 
estalviar energia, estalviar diners i contribuir a disminuir les emissions 
de gasos d‘efecte hivernacle a l’atmosfera.

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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El comptador intel·ligent.

Què conté el Kit?

Aquest Kit conté:

• Comptador intel·ligent
• Una pinça monofàsica
• Kit de connexió a xarxa local que possibilita l’enviament i recepció de 
dades per Internet
• Un endoll intel·ligent que informa del consum elèctric de l’equip que 
s’hi endolli
• Manual d’instruccions

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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enllumenatelectrodomèstics
kWh /dia

sistema de 
climatització

Punts de consum d’energia

ascensors

transport

EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR
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EL CONSUM D’ENERGIA A LA LLAR

•La despesa d’una família en energia és de 
l’ordre de 1.800€/any, amb el següent 
desglossament:

•900€ en concepte de combustibles per el 
transport (automòbil)
•550€ en concepte de calefacció i aigua 
calenta
•450€ en concepte d’enllumenat i aparells 
domèstics
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CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT.

• Tancar finestres quan la calefacció o l’aire 
condicionat estiguin en funcionament.

• Apagar els equips de calefacció i aire condicionat 
a les cambres on no s’utilitzi.

•Si marxeu molta estona apagueu la calefacció. Si 
sortiu poques hores reguleu a 15ºC o posició
econòmica.

• No utilitzar aparells addicionals al sistema de 
clima per escalfar o refredar (calefactors, 
ventiladors...).

• Renovar l’aire de les habitacions, una habitació
renova el seu aire completament obrint les finestres 
durant deu minuts.
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CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT.

• Instal·lar termòstats i ajustar les temperatures, 
a l’hivern màximes de 20ºC±1 i durant l’estiu 
mínimes de 25ºC±1.

•Reduir un grau la temperatura de calefacció
significa un estalvi en el consum d’un 8%. Pujar 
un grau la temperatura de refrigeració disminueix 
un 10% el consum.

•Adequar la roba que portem a dins de casa a 
l’època de l’any. 

•Cal un bon manteniment de les instal·lacions
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CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT.

•Aprofitem l’entrada del Sol a l’hivern i evitem-la 
a l’estiu amb tendals i persianes. 

•Afavorim la ventilació natural a l’estiu.

•Un habitatge amb bon aïllament tèrmic a les 
parets i sostres i amb finestres de doble vidre 
que tanquin hermèticament, redueix fins al 50% 
les necessitats de climatització.

•No tapeu els radiadors amb mobles, 
aprofitareu al màxim l’escalfor.
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L’ENLLUMENAT

•Aprofitem al màxim la llum del Sol: és de 
franc i més saludable.

•Adeqüem l’enllumenat a les necessitats de 
cada espai i evitem tenir llums encesos 
inútilment. Apaguem sempre els llums quan 
sortim d’una habitació.

•En els punts de llum que tinguem encesos 
més de tres hores al dia, fem servir bombetes 
de baix consum: gasten 5 vegades menys i 
duren 10 vegades més.

•Augmentem la lluminositat de les habitacions 
pintant-les amb colors clars.
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L’ENLLUMENAT

Els fluorescents són molt habituals a la cuina, es 
recomana fer servir balastos electrònics, que 
redueixen el consum en posar-los en marxa, 
poden arribar a estalviar el 50% del consum 
d’una bombeta incandescent equivalent.

Una bombeta de baix consum (làmpada 
fluorescent compacta), té un rendiment 5 
vegades superior al d’una bombeta 
d’incandescència, de manera que una làmpada 
fluorescent compacta de 18W fa el mateix servei 
que una incandescent de 100 W. 
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ELS APARELLS DOMÈSTICS

•En el moment de la compra, fixem-nos en l’etiqueta 
energètica i triem aparells domèstics de classe A. 

•Frigorífic i congelador :
• El consum d’energia d’un frigorífic al llarg de la seva 
vida pot ser el doble del seu preu de compra.
•Mantinguem la temperatura del frigorífic entre 3ºC i 5ºC. 
Cada grau de menys no millora el manteniment dels 
aliments i puja en consum en un 6%.
•No cal reduir la temperatura del congelador per sota dels 
-15ºC a -18ºC.
•Deixem refredar els aliments abans de posar-los al 
refrigerador i no obrim la porta constantment.
•Optimitzem la seva ubicació, allunyat de fonts de calor i 
separat de la paret mínim 5cm (15% estalvi).
•Un congelador pot tenir estalvis de fins al 30% quan la 
capa de gel és de entre 3 i 5 mm.
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ELS APARELLS DOMÈSTICS

•Rentadora, assecadores i planxa.

•Rentem i assequem a plena càrrega.

•Rentem la roba en fred. Amb un programa a 
90ºC es consumeix quatre vegades més energia 
que a 40ºC.

•Centrifuguem la roba abans d’assecar-la, podem 
estalviar fins a un 20% centrifugant a 1200rpm.

•Si tenim espai, el Sol és la millor assecadora.

•Evitem planxar una única peça de roba. La roba 
lleugerament humida es planxa millor que la seca.
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ELS APARELLS DOMÈSTICS

•Cuina, forn, microones i rentavaixelles:

•A la cuina, utilitzem recipients amb base adient al 
foc o superfície de la placa.
•Tapem els recipients en el procés de cocció i 
abaixem el foc quan s’arribi a la temperatura 
adient.
•Cada vegada que s’obre la porta del forn, perdem 
un 20% de la calor acumulada.
•El microones estalvia energia, ja que el procés de 
cocció és més curt.
•Utilitzem sempre el rentavaixelles a plena 
càrrega. Rentar a mà amb aigua calenta pot ser 
fins a un 60% més car.
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ELS APARELLS DOMÈSTICS

•Televisió, mòbils, ordinadors:

•Engeguem-los només quan els anem a fer 
servir.

•Apaguem els electrodomèstics si no els fem 
servir. En el seu conjunt els consums  
d’standby poden suposar entre el 5% i el 16% 
del consum total d’energia a la llar.

•Desendollem el carregador del mòbil si no 
l’estem carregant.

•Utilitzar les escales sempre que sigui 
possible.
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ELS APARELLS DOMÈSTICS

•Com reduir l’standby:
A través del mesurador d’endolls i del propi comptador intel·ligent es pot 
identificar el consum de cada aparell i conèixer el què representa 
econòmicament en la factura elèctrica.

Per la seva reducció s’han de tenir em compte les següents actuacions:

• Desconnectar del tots els equips quan no s’estan utilitzant, una bona manera 
per fer-ho és utilitzar una regleta d’endolls amb interruptor, on es connecten tots 
els equips i es poden desconnectar de cop quan no es fan servir. En cas de no 
poder fer servir els endolls amb interruptor cal tenir en compte que hi ha 
aparells que mantenen els seus consums standby tot i estar apagats. Llavors 
cal desendollar-los.

• A l’hora d’adquirir nous equips elèctrics valorar els seus consums energètics a 
través del seu etiquetatge energètic o a través del seus fulls d’especificacions.
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Seguiment del consum energètic i la seva reducció.

1. Feu un registre setmanal de consum elèctric en un quadre com el proposat, i 
pengeu-lo a la nevera.
2. Ompliu-lo diàriament amb les dades del comptador intel·ligent, incloent el 
consum total corresponent.
3. Acordeu entre tots els membres de la família quines mesures d’estalvi 
d’energia se seguiran. Es recomana establir un màxim de 7 o 8 mesures.
4. Apliqueu les mesures de forma progressiva, no totes al mateix temps.
5. Avalueu la reducció de consum fruit de l’aplicació de les mesures.

Consum diari (kWh) Accions d’estalvi Observacions

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge
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Mesura del consum d’enllumenat

1. Amb tots els llums apagats, espereu uns segons fins que el 
valor del consum instantani que indica el comptador no tingui 
variacions importants i apunteu-lo.

2. Enceneu tots els llums de casa i torneu a verificar el que marca 
el comptador. La diferència entre aquest valor i l’anterior serà el 
consum màxim d’enllumenat de la vostra llar.

3. Compteu quants punts de llum hi ha i quants tenen bombetes 
de baix consum.

4. Feu el mateix però per habitacions (bany, cuina, lavabo, 
habitació) per saber quina habitació consumeix més energia en 
enllumenat.
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Mesura del consum dels electrodomèstics

El frigorífic, la rentadora, el rentavaixelles l’assecadora, i els escalfadors 
elèctrics són alguns dels electrodomèstics que més energia consumeixen. 

Calculeu-ne el seu consum diari, mensual i anual de tots ells.

Per fer-ho, connecteu l’endoll a cada aparell, assegurant-nos que el comptador 
marca 0 a l'inicií de la mesura, i apunteu el valor de consum en kWh desprès de 
cada ús (Ex: rentadora desprès del rentat).
Multipliqueu aquest valor per el numero de rentats que feu al mes i tindreu el 
consum mensual.

En el cas d’electrodomèstics que estiguin sempre en funcionament (frigorífic), 
cal augmentar el temps de mesura a 24 hores, anotant el consum acumulat 
passades les 24 hores. 
Multiplicant aquest valor pels dies del mes, tindrem el consum mensual.
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Identificar el consum residual

Malgrat no tenir cap aparell elèctric engegat, és pràcticament impossible arribar al 
consum zero; sempre hi ha un consum d’electricitat “residual” que es deu bàsicament al 
frigorífic, als equips que estan en mode standby i a les pèrdues de corrent per calor que 
es produeixen en els circuits i cables interns de casa.

Apagueu tots els llums i els aparells elèctrics de casa. Espereu uns segons fins que el 
valor del consum instantani que indica el comptador no tingui variacions importants i 
apunteu el consum residual.
Identifiqueu possibles aparells que tenen mode standby i que poden estar desconnectats
durant una part del dia (per exemple : televisor, ordinador, carregadors de mòbil, etc.).

Desconnecteu-los. Mireu el valor de consum. Apunteu el consum residual net i calculeu-
ne la diferència respecte al mesurat anteriorment.
Calculeu el que representa anualment en consum energètic, en cost econòmic i en 
emissions.

Per fer-ho, cal suposar unes hores de funcionament innecessàries i un preu del kWh.
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Identificar el consum residual

Per exemple:

Consum “residual”: 0,280 kWh
Consum “residual net”: 0,200 kWh
Diferència: 0.280-0.200= 0.08 kWh

Suposant que aquests aparells poden estar desconnectats 
10 hores al dia i que el preu del kWh és de 0,185€ amb els 
impostos inclosos, es calcula l’estalvi:

0.08 x 10 hores/ dia x 365 dies = 292 kWh/any
292 kWh x 0.185€/kWh = 54,02 €/any



57

Verificació de l’estalvi

A. Augmenteu la temperatura del frigorífic fins als 5ºC, i del 
congelador fins als -18ºC, netegeu la part posterior amb cura i 
deixeu un espai amb la paret (5cm). Anoteu el resultat de consum
diari (temps de mesura 24 hores) i compareu-ho amb el resultat 
abans de realitzar els canvis.

B. Endolleu l’escalfador elèctric només durant les 2 o 3 hores que 
s’utilitza durant el dia, i reduïu la seva temperatura de servei.

C. Comparar el consum instantani en kWh entre un programa 
d’alta temperatura de la rentadora i el rentavaixelles, i un de baixa 
temperatura o “eco”.
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Gràfiques de consum

Les gràfiques de consum diari de la llar ens permeten relacionar les diferents 
activitats, que es realitzen, amb el consum energètic que tenen associat, i 
d’aquesta manera conèixer com estem consumint l’energia i identificar 
actuacions d’estalvi energètic.

Els comptadors intel·ligents connectats a Internet ens permeten accedir a 
aquestes gràfiques a través de qualsevol connexió a Internet, amb un ordinador 
o telèfon mòbil. Amb les gràfiques diàries podrem observar els següents 
indicadors:

• Consum màxim diari, que ens dóna informació de la potència màxima 
demandada.
• Consum nocturn, que ens indica quin és el consum en absència d’activitat.
• Consum de les diferents activitats que desenvolupem a la llar, esmorzar, dinar 
o sopar que podem relacionar amb l’ús dels diferents equipaments.
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Gràfiques de consum

Gràfica de consum diaria en un 
dia laborable

Gràfica de consum diaria en dia 
festiu
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EL CONSUM D’AIGUA A LA LLAR

Encara que sembli el contrari, l’aigua és un 
recurs natural molt escàs i car.

És per això que cal prendre mesures d’estalvi
d’aigua que incideixin en la reducció del seu 
consum.

Fem un bon ús de l’aigua!
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vàter
litres /dia

sistema de 
climatització

Punts de consum d’aigua

neteja

aixetes i 
dutxes

EL CONSUM D’AIGUA A LA LLAR
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ESTALVI D’AIGUA

•Si ens dutxem enlloc de banyar-nos gastarem la 
tercera part d’aigua i estalviarem fina  a un 60% 
d’energia.

�Tancar l’aixeta mentre us renteu les dents o us 
ensaboneu, amb l’aixeta oberta es llencen uns 12 
litres d’aigua al minut. 

•Reparem les aixetes que degoten i utilitzem difusors 
de barreja amb aire.

•És important si és possible, instal·lar als vàters el 
sistema de doble pulsació. Utilitzar la descàrrega 
curta sempre que sigui possible.

•No feu servir el vàter de paperera. Una simple 
descàrrega poden suposar 10 litres d’aigua.
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EL TRANSPORT I EL COTXE

•Utilitzem la lògica del transport:

•Puc anar caminant o en bicicleta?

•Puc anar en transport públic?

•Si he d’anar en cotxe, conduiré de forma 
segura i econòmica
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CONSELLS PER L’ÚS DEL COTXE 

•Fem un bon manteniment del cotxe: pneumàtics, 
injecció, filtres, allarguem la vida del vehicle i 
estalviem entre un 3% i un 9%.

•Conduïm de forma tranquil·la i econòmica. 
Aprenem a estalviar energia conduint amb un 
curs específic, podem estalviar un 15 a 30% de 
carburant.

•Procurem anar amb la marxa més llarga 
possible. Canviem cap a marxes més llargues 
quan arribem a 2000-2500rpm en motors 
gasolina i a 1500-2000rpm en diesel.
•Aprofitem la inèrcia del cotxe: amb una 
marxa posada i sense tocar pedals, el cotxe 
no consumeix carburant.
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CONSELLS PER L’ÚS DEL COTXE

•Anant a 125km/h es consumeix un 20% 
més que anant a 110km/h i només guanyem 
5 minuts cada 100km.

•Tanquem finestres i no col·loquem 
obstacles al sostre si no són necessaris. 
Podem estalviar un 5% addicional.

•Aturem el motor del cotxe quan preveiem 
una aturada superior a 2 minuts.
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CONSELLS PER L’ÚS DEL COTXE

•Compartir els desplaçaments en cotxe és 
una forma d’estalviar energia. El carsharing 
és una modalitat per tenir cotxe disponible 
sense haver-lo de mantenir.

•En la compra del cotxe, sol·liciteu veure 
l’etiqueta obligatòria que mostra el consum 
als 100km i les emissions de CO2. Pensem 
que la normativa és cada vegada més exigent 
amb les emissions dels vehicles.

•Valoreu la possibilitat d’utilitzar altres 
combustibles, com el biodiesel o vehicles 
elèctrics.
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GESTIÓ DE RESIDUS

S’anomena residu a qualsevol producte que ha 
acabat la seva vida útil i al qual no li podem 
donar cap altra ús. 

Per tant, qualsevol producte esdevindrà un 
residu amb el temps. Fer una correcta gestió és 
molt important.

Fem un correcta gestió dels residus!
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GESTIÓ DE RESIDUS
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Classificació dels residus

• Residus perillosos

Piles Residus tòxics 
(detergents)

Equips electrònics

• Residus no perillosos

mobles vellsPaper Envasos, plàstic Vidre
Residus orgànics
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GESTIÓ DE RESIDUS

Segregació dels residus
• Separar els residus

Contenidors blau, groc i verd.Paper/cartró, 
plàstic i vidre

Residus generals

Fluorescents Botigues del sector o punt verd.

A les escombraries.

Piles Contenidor especial.

Electrodomèstics 
o mobles vells

Es porten al punt verd o deixalleria.

Orgànic Contenidors marró.
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GESTIÓ DE RESIDUS

Seguir el principi de les tres “R”

C. Reciclar. Dipositar els residus als 
contenidors de reciclatge per a que es 
puguin tornar a transformar en productes.

A. Reduir. Minimitzar la producció dels 
residus.

B. Reutilitzar. Reutilitzar al màxim els 
recursos abans de que es converteixin en 
residus.
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Carrer Pamplona 113, 3a planta
08018 Barcelona

Tel. 93 622 05 00

www.gencat.cat/icaen

Moltes gràcies per la seva atenció

Anna Garriga 
Técnica Divisió de Gestió Energètica

anna.garriga.mas@gencat.cat


