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El confort energètic, és indispensable per a la 
qualitat de vida de les persones.



En què gastem l’energia a casa?

Calefacció
46%

Aigua calenta 
sanitària

21%

Electrodomèstics, 
cuina i il·luminació

33%

Consum energètic llars espanyoles
(Font: IDAE)



Com produïm l’electricitat? 
Any 2018. Font: Ree

60 % No Renovable   - 40 % Renovable



Què implica la producció de 
l’electricitat a Espanya? 

Any 2018:   55 milions de tones de CO2   



REPTE DE FUTUR
• Per l’any 2035 s’espera

que el consum d’energia
augmenti un 30% (Font: IEA)

Consum actual x 1,3

• Per l’any 2030 s’hauria
de reduir un 50% les
emissions de GEH (Font: Ipcc)

Emissions actuals / 2



Solucions:

Estalviar Eficiència Renovables



L’eficiència energètica



La factura elèctrica



En què gastem l’electricitat?

Distribución del consum 
elèctric d’una casa 
mitjana  de l’any 2010. 
Font: IDAE



Factura elèctrica

Mercat lliureMercat regulat
• Anomenat “PVPC”.
• Preu regulat pel govern.
• Preu més econòmic possible.
• Preu aproximat del kWh: 0,10 a 0,13€
• Obligatori per demanar el “Bo social”.
• Inconvenient: només t’ho poden oferir 

les comercialitzadores de referència 
(Endesa, Iberdrola, Gas Natural 
Fenosa, EDP, Viesgo i CHC)

• Preu lliure de cada 
comercialitzadora.

• Preu més alt.
• Preu aproximat del kWh: de 

0,11€ a 0,18€
• Avantatge: pots triar la 

comercialitzadora que vulguis 
entre els centenars que hi ha.



Factura elèctrica

La factura de l’electricitat es 
divideix en 4 conceptes:

1. Potència contractada.

2. Energia consumida

3. Lloguer d’equips de mesura

4. Impostos:
a) Impost sobre l’electricitat

(4,864%  x 1,05% = 5,11%) 
b) IVA 21%



Factura elèctrica. Tipus de tarifes: 

Comparativa 2.0A – 2.0DHA:



Tarifa 2.0 A

Tarifa 2.0 DHA

Factura elèctrica



Factura elèctrica
Escollir la tarifa elèctrica que més ens convingui



Factura elèctrica. Tipus de tarifes: 

Cost de contractar la tarifa DHA: 11 € (Font: Endesa) 



• Revisar la potència contractada:

Factura elèctrica. Variables a modificar per 
reduir el cost econòmic



12:32

Quina Potència tenen els 
aparells?

De 100 a 300W De 200 a 2500W

De 60 a 350W

De 1500 a 2000W

De 1200 a 7000WDe 800 a 2500W
De 1500 a 3500W

De 9 a 300W



Taula de la potència a 
contractar recomenada: Potència

segons
Endesa

Cost
€/any

Potència 
recome-

nada

Cost 
€/any

2,3 kW 110 € 2,5 kW 119 €

3,4 kW 163 € 3 kW 143 €

4,6 kW 220 € 3 kW 143 €

5,75 kW 276 € 3,5 kW 167 €

6,9 kW 331 € 3,5 kW 167 €



La potència contractada i el nou comptador:

Exemple de tall de subministrament amb 
potència contractada de 2,5 KW

Temps:
+10%    2,75 KW= No arriba a tallar
+20%    3 KW = 30 minuts
+30%    3,25 KW = 20 minuts
+50%    3,75 KW = 10 minuts
+100%  5KW= 1 minut



Com rearmar l’electricitat de casa després del 
tall per excés de potència?

1. Desconnecta l’últim electrodomèstic que hagis endollat i que ha fet saltar 
l’electricitat.

2. Abaixa l’interruptor general del quadre i espera uns segons. 
3. Tot seguit, torna a apujar l’interruptor i s’haurà restablert el subministrament.



Estalviar energia:

Factura elèctrica. Variables a modificar per 
reduir el cost econòmic



L’ETIQUETATGE ENERGÈTIC
Segons una normativa europea, els electrodomèstics comercialitzats a partir de l’any 1995 

han de portar l’anomenada “etiqueta energètica” per a la seva venda, basant-se en un 
sistema de test homologat comparatiu. 

Els electrodomèstics que                   
l’han de portar són: 

- neveres                        

- forns elèctrics

- rentadores                    

- aire condicionat

- assecadores                                    

- aparells d’il·luminació

- rentavaixelles

La Lletra A es 

ineficient, 60% + 
que A+++



estalviar energía:  Nevera eficient

Variables a modificar per reducir el cost
económic.

Nevera Cost
compra Energía /día

Cost
energía
1 any

Cost cicle de 
vida 15 anys

A+ 500 € 0,7 KWh 46€ 1.200 €

A+++ 650 € 0,4 KWh 26€ 1.040 €

Nevera 15-20 
anys 400 € 2 KWh 131€ 2.371 €



Tipus
d’il·luminació

Potència
(W)

Temps
(Hores dia-

any)

Energia
kWh/any

Preu
€/kWh

Cost 
anual de 
l’energia

(€)

Cost     
de la 

bombeta
(€)

Incandescent 100 4h · 365 dies 146 0,16 23,4 1€

Baix consum 23 4h · 365 dies 33,6 0,16 5,4 45€

Led 15 4h · 365 dies 22 0,16 3,5 5€

• Variables a modificar per reduir el cost econòmic.
Estalviar energia: il·luminació



Consum d’electricitat rentadora A+:
 En fred: 70 Wh/cicle

 A 30ºC: 210 Wh/cicle

 A 40ºC: 550 Wh/cicle
 A 60ºC: 1140 Wh/cicle
 A 95ºC: 2050 Wh/cicle

Estalviar energia: rentar la roba.

Factura elèctrica. Variables a modificar per 
reduir el cost econòmic



Classe energètica A+++ (amb bomba de calor): 0,8 KWh/cicle

Classe energètica B: 4 kWh/cicle

Classe energètica A+++++++++++++++

Variables a modificar per reduir el cost
econòmic. Estalviar energia: assecar la roba.



Consum d’electricitat i aigua 
rentavaixelles A++:

Programa Tempos
(Minuts)

Energia
(kWh)

Aigua
(Litres)

Estàndard De 139 a 150 1,2 – 1,5 14 a 16
ECO 225 0,96 11
Ràpid 30 0,9 10

Variables a modificar per reduir el cost
econòmic. Estalviar energia: rentar els plats



Consum d’electricitat “mode normal”:
 Potència = 64,5 W

Consum d’electricitat “mode eco”:
 Potència = 42,7W

Variables a modificar per reduir el cost
econòmic. 4t  Estalviar energia: veure la televisió



Aparells convencionals i eficients
INEFICIENT EFICIENT

Aparell Consum 
(Wh/dia)

Aparell Consum 
(Wh/dia)

Llum 
incandescent 600

Llum 
fluorescent 
compacte

150

Rentadora
normal          

(en calent)
1.800

Rentadora
bitèrmica

(en calent)
300

Rentaplats 
normal 1.800 Rentaplats 

bitèrmic 570

Nevera normal 
(145 l.) 1.000 Nevera eficient 

(145 l.) 350

Congelador 
normal (350 l.) 1.600 Congelador 

eficient (350 l.) 650

Total 
ineficient:

6.800 
Wh/dia

Total 
eficient :

2.020 
Wh/dia





Factura elèctrica. Variables a modificar per
reduir el cost econòmic.
Estalviar energia:  Climatització



Factura elèctrica. Variables a modificar per
reduir el cost econòmic.
Estalviar energia:  Dutxa

Nº dutxes
anuals

Temps de 
dutxa

(minuts)

Litres 
d’aigua
anuals

Energia
(kWh/any)

Cost econòmic
anual en € 
(0,1€/kWh)

365 3 8.760 233 24
365 20 58.400 1.557 156



Renovables i eficiència; l’únic futur!!!



¿Podem tenir placas solars per abastir la 
nostra vivenda?



¿Qué producimos con la 
Energia solar FV?  



Por on comencem?
Consum anual y corba de consum diari



Comunitat energética 
Autoconsum compartit

Estalvi
anual: 
125€

Produeix
4 KWh/día

Cost e 
instal.lació: 

1.200€

Amortització en 
9,6 anys

Instalació de 1KW 

Estalvi
d’emisions: 

450 kg 
CO2/any



¿Val la pena?
1. Bonificacions 50% de l’IBI durant 3 anys. 
2. Bonificacions del 95% ICIO, etc…
3. Beneficis ambientals
4. Mes rentable que tenir diners al banc…
5. Amortització en la meitat del temps!!!!



Matadepera?
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1 - Les energies renovables



1.MODEL ENERGÈTIC
2.MERCAT ELÈCTRIC REGULAT I MERCAT ELÈCTRIC LLIURE
3.TARIFA 2.0A I 2.0DHA
4.POTÈNCIA CONTRACTADA
5.CONTRACTACIÓ D’ENERGIA 100% RENOVABLE I NETA
6.MESURES SENZILLES D’ESTALVI ENERGÈTIC A CASA
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