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   Taller estalviem a casa 

     Impartit pel grup D’AEEs, format per: 
 

  Sílvia Invers 
  Jeroni Cos 
  Juan Velasco 
  Luis Febrer 
  Rubén Gasulla 
   



Tipus d’energies 

Brutes: 
    Carbó, 

 Petroli,     

    Gas natural,  

 Energia Nuclear.

  

Netes (renovables): 
    Solar, 

 Eòlica, 

 Biomassa, 

 Hidràulica. 

Mix Energètic, 
 any 2010 

 



La Factura Elèctrica 

 Dades de Client 
 Facturació 
 Terme de Consum 
 Terme de Potència 



La Factura Elèctrica 

4,4 kW 



La Factura Elèctrica 
Terme de Consum 
És el preu de cada kW per hora 
que consumim en un mes. 
Si fem un símil amb una mànega 
de jardí, seria l’aigua que gastem. 



La Factura Elèctrica 
Terme de Potència 
És el preu de cada kW que tenim 
contractat com a potència: Si 
féssim un símil amb una mànega 
de jardí seria l’amplada de la 
mànega 



La Factura Elèctrica 

El Bo social 
 
 

 és una subvenció per afavorir 
els col·lectius més desfavorits 
econòmicament i es concreta 
amb una congelació de la 
tarifa vigent. 

   



La Factura Elèctrica 

El Bo social 
Qui es pot acollir a aquesta mesura? 

 

 Els clients domèstics residencials amb una potència 
contractada inferior a 3 kW. 

 

 Els pensionistes amb prestacions mínimes. 
 

 Les famílies nombroses. 
 

 Les llars en les que tots els seus integrants estiguin 
a l’atur. 



Les Tarifes Elèctriques 

Tarifes d’accés: 
 

Tarifa 2.0A / 2.0A DH 
 

Tarifa 2.1A / 2.1A DH  
  
Tarifa 3.0A 
  

Per a potències contractades iguals o inferiors a 10kW 

Per a potències majors de 10kW i no superiors a 15kW 

Per a potències superiors a 15 kW 

4,4 kW 



Les Tarifes Elèctriques 

12:00 h- 22:00 h 0:00h - 12:00h 
22:00h - 24:00h

13:00h - 23:00h 0:00h - 13:00h 
23:00h - 24:00h

EstiuHivern

P 1 P 2 P 1 P 2

Periodes  tarifaris Duració

10 Hores / Dia

Periode 2 14 Hores / Dia

Periode 1

Períodes Tarifaris per DH  
   (Discriminació Horària) 

P1: hores PUNTA (dia) – Penalització 
P2: hores VALL (nit)     – Bonificació 



El Mercat Elèctric 
 L’any 2009 es va publicar el “Real Decreto” 

485/2009”  el 4 de Juliol. 
• Les empreses distribuïdores deixen de facturar 

l’electricitat. 
 

• Les empreses comercialitzadores passen a facturar 
l’electricitat. 
 

• L’usuari que NO demani canvi d’empresa se li 
assigna la tarifa TUR.  
 

• L’usuari que SÍ demani canvi d’empresa se li 
assigna la Tarifa de Mercat Lliure. 



TUR/TUR DH (Tarifa d’Últim Recurs) 
Per a potències contractades iguals o inferiors als 10kW 
 

Les Tarifes Elèctriques. Facturació. 



La Factura de Gas 
 Dades del client. 
 Dades de factura. 
 Tipus de contracte. 
 Terme de consum. 
 Terme fix. 
 

 Interpretació i tarifes 
similars a la factura elèctrica. 

 El consum es dona en m³. 
 El consum es factura en 

kWh.  

 1 m³ = 11,427 kWh  
(Valor variable) 



Consells per estalviar energia 
 Eficiència energètica 
 Estalvi en equips elèctrics 
 • Classificació d’equips elèctrics i etiquetatge 
   •Aparells elèctrics 
   •Aparells electrònics 
 • Bones pràctiques amb els aparells elèctrics 
 • Bones pràctiques amb els aparells electrònics 
 Estalvi en il·luminació 
 • Tipologia de bombetes i usos adequats 
 • Bones pràctiques amb la il·luminació 

 Estalvi en clima 
 
 

 



Consells per estalviar energia 

Què es Eficiència Energètica? 
 

 És l’ús intel·ligent de l’energia.  
 

 Ser més eficient no significa haver de renunciar 
al confort però es tracta d’adoptar unes mesures 
i uns hàbits responsables. 

 



Estalvi en equips elèctrics 

Classificació dels equips elèctrics 
 Aparells elèctrics  Aparells electrònics 

Per generar calor/fred 

Aparells elèctrics mecànics 



Etiquetatge d’electrodomèstics 

Equips classificats com 
A+,A++,A+++: 
 

• Estalvien consum energètic 
• Minimitzen emissions 
 de CO2 

Estalvi en equips elèctrics 



Bones pràctiques amb aparells elèctrics 
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Si està contractada 
 la Tarifa DH i no es 

molesta a veïns 
0:00h - 12:00h 

22:00h - 24:00h
0:00h - 13:00h 

23:00h - 24:00h

Engegar hivernEngegar estiu
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Assecadora 
Rentadora 



Bones pràctiques amb aparells elèctrics 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frigorífic 

 Canviar ribet trencat per nou 

 Manteniment reixes darrera 

 Control temperatura: 
 +5 nevera, -18 congelador. 

 Evitar posar-hi 
menjar calent 

 Canviar el vell per un 
més eficient 



 Minimitzar el seu ús. 
 Quan  s’hagin de canviar, escollir els etiquetats A. 

Aparells elèctrics per escalfar, en general. 

Consumeixen més energia elèctrica de la que donen, per les 
resistències internes que porten (efecte Joule). 

Bones pràctiques amb aparells elèctrics 



Bones pràctiques amb aparells electrònics 

 Utilitzar-los quan realment sigui necessari. 
 Controlar el consum “Stand by”. 
 Desendollar carregadors quan no s’utilitzin. 
Cal un consum responsable amb canvi d’hàbits. 



Bones pràctiques amb aparells electrònics 

Què és el consum “Stand by”? 
És el consum que tenen els aparells electrònics quan 

estan en repòs. 

(desendollat 15h/dia: 
27’38 kWh/any, 

0’15€/kWh, 
0’27 kgCO2/kWh)  

 

 
NO pagar-la. 

 

Com evitar-lo? 
 Desendollant-los. 
 Desendollar carregadors quan no s’utilitzin. 
 Col·locar rellotges temporitzadors. 

Què aconseguim? 
 Deixar de consumir electricitat 

 
 Reduir l’emissió de CO2 a l’atmosfera. 

4 €/any per aparell 
 

7’39 kg CO2/any per aparell 



Tipologia de bombetes i usos adequats 

Incandescent 

Actualment està prohibida la seva distribució 
per decisió del Parlament Europeu 

(1 setembre del 2012) 

Barata però amb un consum entre el 30-80% 
superior a les que es fabriquen actualment. 
No recomanable. 



Tipologia de bombetes i usos adequats 

Fluorescent o fluorescent compacta 
 Consumeixen un 

80% menys 
d’energia. 

 Duren 9 vegades 
més si es fa un 
bon ús. 

 Útil per enceses llargues. 
 

 Menys emissió de CO2. 

Incandescent 
(0,50 €) 

F. Compacta 
(2-10€)  

 



Tipologia de bombetes i usos adequats 

halògenes 
 Consumeixen fins a un 60% menys 

d’energia. Menys emissió de CO2. 
 Permet enceses curtes i contínues. 
 Sí dissipen calor 



Tipologia de bombetes i usos adequats 

Tipus LED 
 Consumeixen fins a un 80-85% menys 

d’energia. Menys emissió de CO2. 
 No dissipen calor. 
 Útils per substituir incandescents o 

halògens de potències inferiors a 60 W. 
 El fluorescent tipus LED es pot 

substituir 40W per 16W LED i permet 
enceses curtes i contínues. 



  

Exemple: Estalvi anual per canviar 1 bombeta de 100 W incandescent  
per 20 W fluorescent compacta encesa 4h/dia:  

18 €/any - 120 kWh/any - 32% kgCO2/any no emesos  

Tipologia de bombetes i usos adequats 



Bones pràctiques amb la il·luminació 

 Substitució de bombetes incandescents per 
bombetes de baix consum. 

(recomanable) 

 Aprofitar al màxim la llum 
natural. 

 Planificar les tasques diàries per 
realitzar-les amb llum natural. 



 Tancar la llum quan s’abandoni l'estança 

Bones pràctiques amb la il·luminació 

 Repintar les parets amb colors clars. 
 Neteja periòdica de làmpades i il·luminàries 
 Col·locar detectors de presència. 



Aire condicionat 

Estalvi en clima 

Calefacció 
Són els aparells que provoquen 
major despesa a la llar. 
Un 66% en ACS i calefacció. 

Cal limitar el seu ús. Com?  

 10 min. màxim 

= + 

= 

= + 

+ = + 

Aïllar finestres i portes 
. 

. . 

. 
Aïllar finestres i portes 



Bones pràctiques amb Calefacció 

 Regular el termòstat com a màxim a 20 º C. 
 + 1ºC            pagar 8% més d'energia. 

Si la factura és de 150€: 
 

90€ calefacció      20€ cada ºC 

 Purgar radiadors en iniciar la temporada. 
 Utilitzar termòstats programables i vàlvules 

termostàtiques pot estalviar entre 8-13% consum. 
 Quan s’hagi de canviar caldera, posar-la de 

condensació: més eficient i respectuosa amb natura. 



Bones pràctiques amb Aire Condicionat 

 Fixar la temperatura entre 24-26º C. 

1 aparell encès 1 h       consum mig 2-3kWh 
(0’4€ ÷0,6€)  la hora 

 Tancar finestres i portes mentre funcioni. 

 Manteniment anual de l’equip, neteja de filtres i 
atenció en no tapar l’entrada i sortida de l’aire. 

 Evitar col·locar aparells a l’exterior, exposats a la 
calor o al sol. 

 Deshumidificar abans que refrescar l’aire. Millora 
la sensació de confort. 



CONCLUSIONS 

 Ser eficients i estalviar energia: 
• és una necessitat econòmica per 

a les  nostres llars. 
• és una necessitat ambiental per a reduir les 

emissions de CO2. 

A la teva llar pots fer moltes accions que t’ajudaran a 
estalviar energia i a ser més eficient. Esperem que els 
petits trucs que s’han comentat en aquest taller et 
serveixin per ajudar a l’estalvi i a contribuir a un món 
menys contaminat. 



Taller estalviem a casa 

Gràcies per la vostra atenció 

Amb la col·laboració de: 

Organitza: 
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