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L’ús eficient de l’energia a la llar  

• Introducció 

• Eficiència energètica a la llar 

• Calefacció 

• Aigua calenta sanitària 

• Electrodomèstics 

• Il·luminació 

 

 



  

Eficiència energètica a les llars 



Eficiència energètica a les llars 



Com calcular el cost? 

Equips Unitats 
Potència 

(W) Hores/mes 

Consum 
d’energia 

(KWh) 
Percentatge 

(%) 

Cost 
mensual 
(euros) 

Bombetes 
al·lògenes 10 35 5x31 54,25 4,86 7,88 

Nevera 1 200 10x31 62,00 5,55 9,00 
Rentavaixelle
s 1 2.500 12 30,00 2,69 4,36 

Planxa 1 1.500 8 12,00 1,08 1,74 

Televisor 1 0 3x31 27,90 2,50 4,05 
Calefacció 
elèctrica 1 4.500 4x31 558,00 49,99 81,02 
Cuina 
elèctrica 1 3.000 2x31 186 16,66 27,01 

Termoelèctric  1 2.000 3x31 186 16,66 27,01 

Preu KWh 0,145 TOTAL 1.116 162,06 



Com reduir el consum? 

• Calefacció 

• Aigua calenta sanitària 

• Electrodomèstics 

• Il·luminació 

 

 

 

TECNOLOGIA I CANVI D’HÀBITS 

 



Calefacció 



Calefacció 

Comparativa de costos per font energètica 

 

 

 

Font energètica Preu KWh 2014 

Electricitat 0,140 

Butà (bombona 12,5 kg) 0,110 

Gasoli 0,090 

Gas natural 0,057 

Biomassa (pelet) 0,050 



Calefacció 



Calefacció 

Termòstats, temporitzadors, reguladors, 

termòmetres,... 

 

 

La reducció de 1ºC temperatura 

permet estalviar 7%  

Radiadors 



• Aïllament 

 

 
Ventilar com a màxim 20’ i en hores de sol 

Calefacció 



Cada 2 anys s’ha d’inspeccionar la caldera i cada 5 la instal·lació 

Calefacció 



Aigua calenta sanitària 

Consells per reduir el consum 



Etiquetatge energètic 

Electrodomèstics 



Electrodomèstics 



Electrodomèstics 

• La nevera consumeix el 18%  

•   

 



Electrodomèstics 

• Rentadora 

• Utilitzar-lo a la màxima 

capacitat  

• Centrifugar sempre la 

roba 

• Escollir programes ECO o 

de baixa temperatura 

 



Electrodomèstics 



Electrodomèstics 

• Rentavaixelles 



Electrodomèstics 
• Cuina  



Electrodomèstics 

• Forn  



• Les bombetes que consumeixen menys a més energia són 

les LED, CFL, fluorescents, halògenes i incandescents 

• Canviar una bombeta incandescent per una de baix consum 

representa un estalvi del 80% i dura 12 vegades més 

• Quan sortim d’una habitació el millor és apagar el llum 

• En una casa, s’aconsella entre 100 i 400 lux d’il·luminació 

depenent del espai. 

 

 
Il·luminació 



 
Il·luminació 
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Interpretació de factures 
de llum i gas 

  



Factures d’electricitat 

  



Conceptes de la factura 

• Potència. Cost segons la potència contractada (€/kW) 

 

• Energia. Cost segons el consum que es realitza (€/kWh) 

 

• Lloguer del comptador. Cost entre 0,51 i 1,08 €/mes  

 

• Impostos. Impost sobre l’electricitat (5%) i l’IVA(21%) 



Cost de la potència contractada (amb IVA) 

ICP 
(Intensitat) 

(A) 

Potència  
contractada 
220v (kW) 

Potència  
contractada 
230v (kW) 

Cost anual 

(euros) 

10 2,2 2,3 118,69 

15 3,3 3,4 175,46 

20 4,4 4,6 237,39 

25 5,5 5,7 294,15 

30 6,6 6,9 356,08 

35 7,7 8,0 412,85 

40 8,8 9,2 474,78 

45 9,9 10,3 531,55 
50 11,0 11,5 593,47 
63 13,8 14,4 743,13 



Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) 

• Terme potència (abans d’impostos): 

• TP juny 2013= 21,893189 euros/kW any  

• TP 2014 = 42,649473 €/kW i any 

kW contractats x dies de facturació x 0,11684787 €/kW 

 

• Terme d’energia (abans d’impostos): 

• TE febrer 2014= 0,124107 €/kWh 



Evolució del preu de la tarifa PVPC 

El precio medio de enero es de 0,131891 €/kWh 

El precio medio de los últimos 30 días es de 0,124619 €/kWh 

El precio medio de los últimos 60 días es de 0,122508 €/kWh 

El precio medio desde el 01/04/2014 es de 0,118951 €/kWh 



Conceptes de la factura 

 La factura ha d’incloure el període de facturació amb 

les lectures reals o estimades del consum energètic. 

 

 La lectura es realitza cada dos mesos.  

  

 Amb el nombre total de dies del període facturat es 

calcula el cost del terme de potència 

 



Exemples de factures 



Opcions per reduir la 
despesa econòmica de la 

factura elèctrica 

  



Baixar la potència contractada 

• El cost de sol·licitar una baixada de potència contractada està 
regulat i és de 10,94 euros. 

• L’estalvi econòmic que representa baixar un esglaó de 
potència és d’uns 50 euros/any. 

• Només es pot realitzar un canvi a l’any. Realitzar una segona 
modificació (modificació potència contractada, tarifa DH,…) té 
un cost més elevat. 

• La baixada de potència l’ha de realitzar el titular de la 
instal·lació. 

• No cal aportar cap document justificatiu de condicions de 
seguretat, llevat que la reducció de potència contractada 
exigeixi fer modificacions en la instal·lació. 

  



Baixar la potència contractada 

• Exemple dels electrodomèstics que es poden fer funcionar 
alhora amb una potència contractada de 3,4 kW. 

Equips Potència (W) 

Nevera 200 

TV 100 

Rentadora 2.000 

Microones 1.000 

Il·luminació 100 

Total 3.400 



Tarifa de Discriminació Horària 

 És recomanable contractar la tarifa de discriminació horària 

PVPC 2.0DH i traslladar el màxim de consums possibles a les 

hores vall. 

 Amb un mínim del 27% del consum en hores vall ja surt a 

compte aquesta modalitat de tarifa. 

 

 Hores punta: 0,148832 €/kWh  

 Hores vall:  0,057995 €/kWh 

 PVPC 2.0A:  0,124107 €/kWh 



Bo Social (25% de descompte) 

Qui s’hi pot acollir? 
1. Per a potències menors a 3 kW el canvi és automàtic 

2. Persones majors de 60 anys amb pensions mínimes 

3. Famílies nombroses 

4. Famílies amb tots els membres a l’atur 
 

Requisits: 
• Tenir una potència contractada inferior a 10 kW 

• Ser l’habitatge habitual del titular. 

• Estar acollit a la tarifa PVPC d’una de les 5 companyies de 
referència: 

• Endesa Energia XXI, S.L.  

• Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

• Union Fenosa Metra, S.L. 

• Hidrocantábrico Energia Último Recurso S.A.U 

• E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 

 

  



Bo Social (25% de descompte) 



Bo Social (25% de descompte) 



Bo Social (25% de descompte) 



Estratègies dels comercials 



Factures de gas 

  



Factura de gas 



Moltes gràcies per la 

vostra  atenció 


