
COM ESTALVIAR ENERGIA A CASA, 

MESURES SENZILLES PER 

ESTALVIAR EN LA FACTURA



Lleida conjuntament amb 6.634 

ciutats europees, s’ha compromès 

a reduir les emissions de CO2 un 

20% per a l’any 2020.
 (respecte les emissions de l’any 2005)



1. COM OPTIMITZAR  LA FACTURA ENERGÈTICA

2. QUÈ FER SI NO PUC PAGAR LES FACTURES DE 

L’ENERGIA I L’AIGUA?

3. COM BAIXAR EL CONSUM D’ENERGIA  A CASA?

4. MESURES D’ESTALVI D’ENERGIA EN L’EDIFICI



1. COM OPTIMITZAR 

LA FACUTURA 



La regla de Jorge Morales:

Cost dividit entre el 

consum:

0,13 €/kWh



90% vendes

Principals comercialitzadores: venda electricitat a 

clients finals



(LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC 24/2013)

• Ofereixen 

serveis com:

• 100% energia 

renovable

• Tarifes planes

• manteniment, 

assegurances,

• ...

5 grans 

Comercialitzadores 

“de referència” 

designades pel govern

PREU VOLUNTARI PER AL PETIT 

CONSUMIDOR (PVPC) P< 10 KW 

(Preu variable) el  regula el 

Ministerio de Industria

TARIFA FIXA ANUAL

Tarifa plana, ofertada per les 

comercialitzadores de referència

BO SOCIAL

200 empreses 

comercialitzadores 

CONTRACTACIÓ 

AL MERCAT 

LLIURE
Venen la tarifa a 

uns preus fixats per 

elles mateixes



Empresa Tarifa 2.0A Tarifa 2.0DHA

Endesa Energia XXI 0,123861 0,14566 0,063869

Endesa Energia SA 0,135142 0,154819 0,069902

Factor Energia 0,131491 0,140873 0,069759

Estabanell Energia 0,134276 0,15566 0,068539

Som Energia 0,132449 0,153051 0,070326

HolaLuz 0,13500 0,157024 0,078398



Compte!  Pertanyen al mateix grup empresarial, noms similars, i mateixa imatge 
corporativa, però comercialitzadores diferents que poden confondre!

- Endesa Energia S.A.

- Iberdrola S.A.

-Gas Natural SDG S.L.Fenosa

- ...

són comercialitzadores de mercat 
lliure i el preu el varien segons el 
contracte pactat amb cada client. 
En general, no són aconsellables 
perquè: 

• No permeten accés a bo social

• Preu més car i poden incloure altres 
conceptes estranys

• Preu volàtil a partir del primer any

• Son contractes amb permanència de 
almenys 12 mesos amb  penalitzacions

- Endesa Energia XXI SLU

- Iberdrola Ultimo Recurso

- Gas Natural SUR SDG 
S.A.

són Comercialitzadores de 
Referència i tenen el preu regulat 
pel govern.



Nom comercialitzadora d’últim recurs

Telèfon 

d’atenció al 

client gratuït

Web

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 900 100 502 www.gasnaturalfenosa.es

Endesa Energia XXI, S.L.U. 800 760 333 www.endesaonline.com

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, 

S.A.U.
900 100 309 www.iberdrola.es/clientes

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 900 902 947 www.edpenergia.es

Madrileña Suministro de Gas SUR, S.L. 800 009 109 www.galpenergia.com

http://www.gasnaturalfenosa.es/
http://www.endesaonline.com/
http://www.iberdrola.es/clientes
http://www.edpenergia.es/
http://www.galpenergia.com/


COM REDUIR EL COST DE LA FACTURA?

 Acollint-me al Bo Social

 Baixant el terme de potència

 Contractant  Discriminació horària (2.0DHA)

 Consumint menys energia



BO SOCIAL

QUI POT OPTAR AL BO SOCIAL?

El bo social poden demanar-lo totes les llars amb una potència contractada igual o 

inferior a 10 kW, sempre que es tracti de l'habitatge de residència habitual i 

pertanyin a algun d'aquests col·lectius:

1.Pensionistes: els que percebin la pensió mínima (per jubilació o per invalidesa 

permanent)

2.Famílies nombroses: Famílies a partir de tres fills.

3.Famílies amb pocs recursos: Famílies amb una renda anual inferior a 11.279 euros 

(si no tenen menors a càrrec), 15.039 euros (si tenen 1 menor a càrrec) o 18.798 

euros (si tenen 2 menors a càrrec). Aquests llindars s'aniran actualitzant cada cert 

temps

Descompte d’un 25% sobre el PVPC: preu de referència



QUÈ HE DE FER PER ACOLLIR-ME AL BO SOCIAL?



Sobretot interessant si tens contractat més de 5 KW! 

Si tens 5 kW o menys  i calefacció a gas sense vitro, també interessant!

1

2

3

Calcula o comprova quina potència necessites*

http://bajatelapotencia.org

http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/reduir-la-

factura-electrica/

Un cop saps quina vols, truca a la teva companyia

 Et demanaran DNI del titular.  El cost són 11 €

 Es pot demanar per internet en cas de tenir compte d'usuari.

 Triguen màxim 78 dies.

 Si la instal·lació té més de 20 anys poden demanar-te el butlletí certificat d'instal·lació.

COM BAIXAR EL TERME DE POTÈNCIA

Comprova la potència que tens contractada a la factura

http://bajatelapotencia.org/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/reduir-la-factura-electrica/


COM BAIXAR EL TERME DE POTENCIA

 Amb els comptadors Intel·ligents 

es pot saber la potencia màxima

 Cal connectar tots els aparells 

que tindria engegats en el 

moment que necessito més 

potencia.

 L’estalvi per cada tram baixat és de  5 €/ mes



Com calcular aprox la potència que 

necessito...
Suma la potència de tots 

els electrodomèstics de 

més consum que tens a 

casa + 1KW

Divideix per 3

Busca la tarifa que més 

s’ajusta al valor resultant

Electrodoméstico Potencia

Frigorífico 250 – 350 W (0,250 – 0,350 KW)

Microondas 900 - 1500 W (0,900 – 1,500 KW)

Lavadora 1500 - 2200 W (1,500 – 2,200 KW)

Lavavajillas 1500 - 2200 W (1,500 – 2,200 KW)

Horno 1200 - 2200 W (1,200 – 2,200 KW)

Vitrocerámica 900 - 2000 W (0,900 – 2,000 KW)

Televisor 150 - 400 W (0,150 – 0,400 KW)

Aire acondicionado 900 - 2000 W (0,900 – 2,000 KW)

Calefacción eléctrica 1000 - 2500 W (1,000 – 2,500 KW)

Calefacción eléctrica de bajo 

consumo
400 – 800 W (0,400 – 0,800 KW)



CONTRACTAR TARIFA AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

Suposa... reducció del preu de l’energia en el període vall   (-50% aprox.)

i un increment en el període punta (+20% aprox.).

INTERESSANT SI AL MENYS EL 27% DEL QUE CONSUMEIXO HO FAIG EN HORARI “de tarifa reduïda”



Si contractes discriminació horària respecte el PVPC  amb

bo social els estalvis poden ser:

Estalvi de 300 €/any   EN CAS DE QUE EL SISTEMA  DE CALEFACCIÓ NO SIGUI ELÈCTRIC

Estalvi de 620  €/any   SI A CASA ENS ESCALFEM AMB CALENTADORS ELÈCTRICS

•El cost de la modificació és de 10,94 euros, IVA inclòs.

• Aquesta nova modalitat s’ha de mantenir durant un any.

•Si no n’hi ha, comportarà la instal·lació d’un comptador intel·ligent.

•La modalitat de discriminació horària és compatible amb el bo social.



 Comparador de tarifes:

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N

 Simulador de tarifes:

https://facturaluz2.cnmc.es/

http:///
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
https://facturaluz2.cnmc.es/


Només convé contractar companyies de mercat lliure que compren energia només de 
FONTS 100% RENOVABLES 



 CUPS

 Tarifa d’accés

(TUR1<5.000 kWh/any; TUR2 5000 a <50.000 kWh/any)

La factura de gas:



COM ESTALVIAR EN LA FACTURA GAS NATURAL

1 Reduir la contractació de gas natural i anar amb TUR. 

2 No contractar serveis  extres (24 h + mant. innecessaris)

Estalvi de 25 €/any (no incloent 
serveis extres)



2. QUE PUC FER SI NO PUC 

PAGAR LA FACTURA?



A qui es garanteixen els subministraments bàsics? 

A les persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial. Això vol dir 

que tenen ingressos inferiors a:

• 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta 

de persones que viuen soles: 2 x 569,12€ = 1138,24€ mensuals.

• 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona): 

2,5 x 569,12€ = 1422,80€ mensuals.

• 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran 

dependència: 3 x 569,12€ = 1707,36€ mensuals

Excepcionalment, si els ingressos són superiors però hi ha un risc imminent de 

perdre l'habitatge també es pot demanar al servei social que valori si la persona o 

unitat familiar es pot incloure en la situació de risc d'exclusió residencial.

Les mesures per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas, 

també s’apliquen a les cases en què, tot i no complir els requisits d’ingressos, hi 

viu alguna persona afectada per dependència energètica (persones que 

necessiten màquines assistides per sobreviure). 

Abans de fer un tall, l’empresa subministradora ha de sol·licitar un informe als 

serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba 

en situació de risc



• Presenta l’avís de tall, a l’oficina de Serveis Socials
tant aviat com et sigui possible!

• A l’ajuntament farem un informe per a certificar la 
vostra situació de risc d’exclusió Residencial 
(d’acord amb el que marca la llei 24/2015)

• Quan es presenta aquest informe a la companyia, 
no pot interrompre els subministraments per 
motiu d’impagament (durant un any). El deute 
però, no queda resolt de moment.



3. COM ESTALVIAR ENERGIA A 

CASA



Raons per gastar menys energia a casa:

• PER ESTALVIAR DINERS 

• PER DEPENDRE MENYS D’ENERGIA FINITA IMPORTADA COM EL 

GASOIL, GAS, CARBÓ...
A Lleida el 99,8% de l’energia que consumim, depenem de l’exterior.

• PER ESTALVIAR EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE i per tant 

contribuir a frenar el canvi climàtic.







AMB QUÈ GASTEM MÉS ENERGIA A CASA?

La distribució dels consums a casa no és igual per a tothom:  depen de les condicions climàtiques, del sistemes de calefacció, 

tipus de llums i electrodomèstics, de la qualitat de la construcció de l’habitatge, etc…A Lleida: major consum calefacció



1 Les finestres, caixes de finestres i les portes exteriors de la casa són els 
llocs per on es perd més energia:

1. TAPA POSSIBLES FUÏTES D’AIRE:  per les portes o 
finestres (tancaments)

2. TANCA SEMPRE PERSIANES I CORTINES al hivern 
per evitar escapament d’escalfor



1. TEMPERATURA INTERIOR A L’HIVERN: 20º C DIA I 17ºC NIT

2. QUAN SURTIS DE CASA, BAIXA A 16ºC. SI HAS D’ESTAR DIES FORA, ANTIGEL

3. A L’ESTIU 26º C 

4. COL·LOCA DARRERA RADIADORS MATERIAL REFLECTANT

5. INSTAL·LA UN TERMOSTAT PROGRAMABLE  I VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES AL 
RADIADORS

ESTALVI APROX 100 €/any ESTALVI APROX 75€/any



MESURES AMB INVERSIÓ: ESTALVIS FINS 80 %





INSTAL·LA AIREJADORS A LES AIXETES DE CUINA, BANYS I DUTXA: (Airejador 

: Estalvi 5 litres per cada rentada de mans)

EVITA QUALSEVOL FUITA A LA CISTERNA DEL WC, CANVIA EL POLSADOR A ECO 

(Fuites poden representar WC. 3.000 litres / mes)

AIXETES MONOMANDO SEMPRE POSICIÓ AIGUA FREDA

CALENTADORS DE GAS, REDUIR LA TEMPERATURA DE CONSIGNA PER EVITAR 

BARREJAR AIGUA FREDA

POSA UNA BOTELLA PLENA DINS LA CISTERNA DEL WC !

INSTAL·LACIÓ DE  COL·LECTORS SOLARS TÈRMICS PER A L’ESCALFAMENT 

D’AIGUA

BAIXAR EL CONSUM D’AIGUA I AIGUA CALENTA



Acumuladors elèctric

Baixar la temperatura del escalfador elèctric fins a 50-60ºC

Instal·lar un programador per interrompre el funcionament durant unes hores a la nit

Si marxem uns dies fora, desendollar l’escalfador

ESTALVI   APROX 145 €/any





NEVERA
1. TEMPERATURES DE CONSIGNA NO INFERIORS DE 5 º C DE 

NEVERA  I -16ºC CONGELADOR

2. DEIXAR REFREDAR ALIMENTS CALENTS ABANS DE POSAR DINS

3. QUE TINGUI VENTILACIÓ AL VOLTANT

4. CADA 3 MESOS RETIRAR EL GEL DEL CONGELADOR

5. AMB INVERSIÓ: ALTA EFICIÈNCIA (A+,A++,A+++)

CUINA
 OLLA PRESSIÓ

 BULLIR AMB TAPA SEMPRE POSADA!

 APROFITAR CALOR RESIDUAL OLLA I FORN

BONES PRÀCTIQUES EN LA CUINA  ESTALVI   APROX 30 €/any





IL·LUMINACIÓ

100 W 20 W
12 W

MATEIXA IL·LUMINACIÓ, DIFERENT CONSUM i COST



canvi bombetes al·lògenes a leds equivalents 
estalvi (4 bombetes)  70€/any

COMPTE! Encara gasten menys quan estan apagades ! 

50 W
8 W

APAGAR LLUMS NO NECESSARIS  10€/ANY 

SUBSTITUCIÓ BOMBETES ESTALVI   APROX  80 €/any



Font: ICAEN any 2009



ELECTRODOMÈSTICS “TOP 

10” MÉS CONSUMIDORS

regla general: els aparells

elèctrics que escalfen 

aigua i aire  són els més

consumidors.
Racionalitza el seu ús





Elimina els stand-bys dels equips 

electrònics

Estalvi aprox 100 €/any

Representen un 3% del consum total de la casa...



4. MESURES D’ESTALVI 

D’ENERGIA EN L’EDIFICI



Mesures passives:

- Aïllament de les façanes per l’exterior o interior.

- Aïllament de la càmera d’aire de les façanes.

- Aïllament de la coberta (tan plana com inclinada)

per l’exterior (cobertes verdes...) o per l’interior.

- Aïllament de les mitgeres per l’exterior o interior.

- Aïllament dels terres en contacte amb l’exterior per 

l’exterior o interior.



Mesures passives:





Mesures passives:

• Canvi de les finestres antigues per unes de més 

eficients (doble vidre amb càmara, fusteria de 

fusta, PVC o d’alumini amb RPT...)

• Instal·lar doble vidre en finestres existents.

• Aïllament de les caixes de les persiana.

• Millores en l’estanqueïtat de les finestres.



Mesures passives:

Metàl·lic 5,7 W/m2K 

Metàl·lic RPT 4,0 W/m2K 

Fusta 2,2 W/m2K 

PVC 1,8 W/m2K 

 



Mesures passives:

• Instal·lació de persianes.

• Proteccions solars exteriors (tendals, lamel·les 

orientables o fixes, cortines exteriors tipo 

HelioScreen...) o interiors (cortines, films 

solars...)



Mesures actives:

• Renovació de calderes per calderes d’alta 

eficiència, condensació i baixa temperatura.

• Renovació de bomba de calor per una d’alta 

eficiència.

• Substitució de les estufes elèctriques per una 

bomba de calor.



Mesures actives:



Mesures actives:

• Substitució de caldera convencional per caldera 

de biomassa.

• Instal·lacions solars tèrmiques.

• Instal·lacions de plaques fotovoltaiques.



Mesures actives:



Mesures actives:



Mesures actives:

• Substitució de lluminàries per bombetes de Led.

• Instal·lació d’airejadors i reductors de cabal 

d’ACS.



Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis:

http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/

Per un edifici plurifamiliar, construït entre 1951 i 1980, en la zona climàtica 

D3 Lleida:

Mesura 1: Aïllament de la coberta. 

Mesura 2: Aïllament de façana per l’exterior.

Mesura 3: Aïllament de façana per l’interior.

Mesura 4: Substitució de finestres amb vidre simple per vidre doble.

Mesura 5: Renovació de calderes per calderes d’alta eficiència i condensació.

Mesura 6: Airejadors i reductors de cabal d’ACS.

Mesura 7: Millores en equips electrodomèstics.

Mesura 8: Reducció de les infiltracions.

http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/


Mesura 1: Aïllament de la coberta. 



Mesura 2: Aïllament de façana per l’exterior.



Mesura 3: Aïllament de façana per l’interior.



Mesura 4: Substitució de finestres amb vidre simple per vidre doble.

Mesura 5: Renovació de calderes per calderes d’alta eficiència i condensació.



Mesura 6: Airejadors i reductors de cabal d’ACS.

Mesura 7: Millores en equips electrodomèstics.

Mesura 8: Reducció de les infiltracions.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


