
GUIA PRÀCTICA
 per a la identificació i gestió de la

POBRESA ENERGÈTICA



Aquest Projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de 
la Unió Europea, Horizon 2020, en virtut de l’acord de subvenció No. 754051

El contingut reflecteix únicament el 
punt de vista dels/les autors/es i la 
EASME no es fa responsable de l’ús 
que es pugui fer de la informació 
aquí presentada.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional de Creative Commons

Juliol 2018
Dipòsit legal: B 20978-2018

www.ecoserveis.net

www.assist2gether.eu

Guia elaborada 
per l’associació 
Ecoserveis



GUIA PRÀCTICA per a la identificació 
i gestió de la POBRESA ENERGÈTICA

L’energia és un recurs essencial per a la 
vida quotidiana, sense ella no podríem 
cuinar, escalfar-nos, dutxar-nos amb 
aigua calenta o realitzar altres tasques 
essencials. Però disposar de subminis-
traments energètics com l’electricitat o 
el gas té un cost i aquest és cada cop 
més elevat.

Els preus de l’energia han augmentat 
considerablement els últims anys. A 
més a més, a la factura no només pa-
guem l’energia que utilitzem sinó que 
també s’hi repercuteixen els costos del 
sistema energètic o els marges comer-
cials i els impostos associats, com ara 
l’impost sobre els hidrocarburs en el 
cas del gas, l’impost elèctric en l’electri-
citat i un IVA del 21% en ambdós casos.

Si a aquests increments dels preus de 
l’energia hi sumem la baixa qualitat de 
l’edificació i els baixos ingressos de 
les famílies, el problema de la pobresa 
energètica s’agreuja. En molts casos les 

persones que viuen en aquesta situació 
són aquelles que reben incentius so-
cials, treballen a temps parcial i/o estan 
endeutades. És probable que moltes 
persones amb baix nivell de renda no 
es puguin permetre viure en habitatges 
adequats, o viuen en habitatges que re-
quereixen reformes i millora de l’eficièn-
cia energètica i que en molts casos no 
disposen de sistemes de calefacció.

Això ens porta a entendre la pobresa 
energètica com la dificultat o la incapa-
citat d’accedir a uns serveis energètics 
bàsics (llum, calefacció, aigua calenta, 
gas o electricitat per cuinar, entre d’al-
tres) a un preu just.

L’energia, 
un dret bàsic
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i gestió de la POBRESA ENERGÈTICA

Les conseqüències derivades de situa-
cions de vulnerabilitat energètica es 
poden resumir en:

• impactes sobre la salut

• degradació dels edificis

• excessiu deute i emissions de CO2

La pobresa energètica pot tenir un 
impacte negatiu sobre la salut física. 
Aquests efectes són més freqüents en 
les persones més vulnerables, com els 
nens, la gent gran o les persones amb 
malalties cròniques. El fred i la humitat 
permanent poden comportar proble-
mes respiratoris severs com asma o 
bronquitis.

La salut mental també es pot veure 
afectada per aquestes situacions, ja 
que viure en una casa en males condi-
cions pot causar ansietat, exclusió i fins 
i tot aïllament social.

Una altra conseqüència és la degrada-
ció dels edificis derivada, per exemple, 
d’una situació d’humitat permanent. 
Com més es deteriori un habitatge, 
més costarà mantenir la temperatura 
i les situacions de pobresa energètica 
s’agreujaran. És un peix que es mosse-
ga la cua. 

Les persones amb baix nivell de renda 
tenen grans dificultats per pagar les 
factures de subministraments energè-
tics i acumulen deutes també en altres 
necessitats com l’alimentació o el trans-
port.

Una altra conseqüència és l’emissió 
de CO2 deguda a la baixa qualitat de 
l’edificació i de les seves prestacions 
energètiques.

La pobresa energètica ha d’estar 
integrada en la lluita contra el canvi 
climàtic amb accions adreçades a les 
persones en situació de vulnerabilitat.

Efectes de la 
privació energètica
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Donant resposta a 
la pobresa energètica

Aquesta guia practica ofereix informa-
ció i eines per a resoldre els problemes 
derivats de la detecció d’una situació 
de pobresa energètica. Té en comp-
te els àmbits que afecten al sector 
domèstic i descriu els drets de les 
persones consumidores i els recursos 
existents per fer front a aquest tipus de 
situacions de precarietat energètica.

• Haver rebut avisos de tall, talls o
tenir l’electricitat punxada.

• No poder pagar les factures dels
subministraments energètics.

• No poder mantenir l’habitatge a
unes condicions adequades de
confort.

• Passar fred a casa.

• La presència d’humitat a la llar.

• Estar malalt amb molta freqüència.

• Menjar sovint fred, aliments sense
cuinar o sense escalfar.

• Tenir instal·lacions de butà no
regulades.

Detecció:  
quins són els senyals d’alerta?
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Situació 
detectada Resposta 

(SOLUCIÓ)

Conèixer els 
drets energètics
Veure pàgina 7

Trobar-se en situació de vulnerabilitat: 
rendes baixes, discapacitat, família 

nombrosa, pensionistes, etc.

Identificar si es pot 
beneficiar del bo social
Veure pàgina 10

Hi ha impagaments i/o avisos de tall

Les factures són molt elevades 

Els consums a la llar són molt elevats

Hi ha desajustos entre els preus 
de la factura i el consum

No es poden mantenir les condicions
mínimes de confort

Habitatges en mal estat: humitat, 
tancaments degradats, etc.

Optimització tarifària 
dels contractes de 
subministraments energètics
Veure pàgina 14

Promoure bones pràctiques 
d’ús de l’energia
Veure pàgina 18

No es disposa d’algun dels 
subministraments energètics bàsics o 

es troben amb accés directe a la xarxa

Dependència energètica

Millorar l’eficiència 
energètica de l’habitatge
Veure pàgina 20

• • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  

• • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  

• • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  

• • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  

• • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  
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L’electricitat, l’aigua i el gas 
són un dret bàsic i tothom 
hi té garantit l’accés. Així ho 
recull la Llei 24/2015, que esta-
bleix una sèrie de mesures des-
tinades a garantir el dret d’accés 
al subministrament d’aigua pota-
ble, electricitat i gas a persones i 
unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial.

Les mesures establertes a la Llei 
estan encaminades a evitar els talls 
dels subministraments a aquestes 
persones i unitats familiars i establir 
ajuts o descomptes per poder gestio-
nar el deute pendent.

Qui es pot beneficiar d’aquestes mesures?

Tothom que es trobi en situació de risc 
d’exclusió residencial. S’entén la situació en 
què es troben persones o unitats familiars 
que tenen ingressos inferiors a:

» 2 vegades l’Indicador de Renda de Sufi-
ciència de Catalunya (IRSC)*, si es tracta
de persones que viuen soles.

» 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de
convivència (més d’una persona).

» 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb
discapacitats o amb gran dependència.

Excepcionalment, si els ingressos són supe-
riors a aquests i existeix un risc imminent de 
pèrdua de l’habitatge habitual també es pot 
estar en aquesta situació i cal que es comu-
niqui a l’oficina d’assessorament energètic si 
n’hi ha o als serveis socials.

Les mesures per garantir el dret d’accés al 
subministraments d’aigua, electricitat i gas, 
seran aplicables també a les llars en què la 
unitat familiar no compleix aquest requisit 
però hi visqui alguna persona afectada per 
dependència energètica, com el cas de per-
sones que necessiten màquines assistides 
per sobreviure.

Drets energètics

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa 
el valor de l’IRSC en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros 
anuals. La xifra continua vigent mentre no s’aprovi la Llei de 
pressuposts de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2018.

*

drets   bo social   optimització tarifària   bones pràctiques   eficiència
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PASSOS (1-3)

L’empresa subministradora notifica a la persona 
usuària d’una factura impagada. En aquesta no-
tificació ha d’informar a l’usuari dels seus drets 
relatius a la pobresa energètica i que, si en un 
termini de trenta dies no s’oposa, l’empresa 
considerarà que li ha cedit les dades personals, 
només amb la finalitat de demanar als serveis 
socials l’informe de la seva situació.

L’empresa subministradora sol·licita als serveis 
socials del municipi de la persona afectada un 
informe que acrediti si es troba o no en situació 
d’exclusió residencial.

Si es confirma la situació de risc d’exclusió resi-
dencial, l’empresa ha de suspendre la interrup-
ció del subministrament i garantir els subminis-
traments bàsics.

L’empresa subministradora ha de notificar a 
l’usuari en cas de tenir una factura impagada.

Si es comprova que es compleixen els 
requisits del punt 2, s’han de garantir els 
subministraments bàsics.

L’empresa subministradora ha de sol·licitar als 
serveis socials un informe que acrediti si l’usuari 
es troba en situació d’exclusió residencial.

IRSC x 2 sola, 
IRSC x 2,5 famílies, 
IRSC x 3 persones 
dependents. 

IRSC: Indicador de renta de subsistència.

Risc imminent 
de pèrdua de 
l’habitatge 
habitual. 

Un membre ha 
de necessitar 
una màquina 
assistida.

En aquesta notificació ha d’informar dels drets 
relatius a la pobresa energètica establerts per la 
Llei 24/2015.

Estan pendents els acords o convenis de les ad-
ministracions públiques amb les companyies sub-
ministradores per a concedir ajuts a fons perdut a 
les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial o descomptes molt notables 
en els costos dels consums mínims.

1 1

2 2

3
3

Un cop d’ull a la 
Llei 24/2015 drets   bo social   optimització tarifària   bones pràctiques   eficiència

8
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i gestió de la POBRESA ENERGÈTICA

La Llei 24/2015 preveu que no es pot fer 
el tall del subministrament mentre duri 
aquesta situació. En cas que els serveis 
socials tinguin coneixement que la situa-
ció econòmica de la persona afectada 
ha canviat, ho comunicaran a l’empresa 
subministradora. Transcorregut el pe-
ríode d’un any des de l’emissió de l’in-
forme, l’empresa subministradora pot 
demanar als serveis socials que acre-
ditin que la situació de risc persis-
teix. La suspensió de la interrupció 
del subministrament també es dóna 
automàticament, sense necessitat 
de passar pels serveis socials, en 
casos de dependència energètica 
demostrada mitjançant certifi-
cat mèdic, com per exemple les 
persones que necessiten màqui-
nes assistides per sobreviure.

Si s’ha executat un tall de subminis-
trament sense complir el que diu la 
llei us heu de dirigir a l’oficina d’as-
sessorament energètic (si n’hi ha) o 
als serveis socials del municipi, per-
què aquests ho posin en coneixe-
ment de l’empresa subministradora 
de manera urgent, a fi de reobrir 
el subministrament el més aviat 
possible a les persones afectades. 

drets   bo social   optimització tarifària   bones pràctiques   eficiència
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i gestió de la POBRESA ENERGÈTICA

El bo social és un descomp-
te en la factura d’electricitat 
sobre el Preu Voluntari al Petit 
Consumidor (PVPC) per prote-
gir les persones en situació de 
vulnerabilitat, regulat pel Reial 
Decret 897/2017.

El descompte és del 25% pels 
consumidors vulnerables i del 
40% pels consumidors vulnerables 
severs i s’aplica sobre el total del 
terme de potència i sobre el terme 
d’energia segons un límit de consum 
en funció del tipus de consumidor.

Qui s’hi pot acollir?

Per acollir-se al bo social s’ha de:

• tenir l’electricitat contractada
a una comercialitzadora de
referència,

• tenir una potència contracta-
da de màxim 10 kW al domicili
habitual,

• ser considerat consumidor vul-
nerable, vulnerable sever o en
risc d’exclusió social.

Bo social per a 
l’electricitat

drets   bo social   optimització tarifària   bones pràctiques   eficiència
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TIPUS 
D’UNITAT 
FAMILIAR

TIPUS 
D’UNITAT 
FAMILIAR

Consumidor vulnerable
25% de descompte a la factura sobre el límit màxim de consum

Consumidor en risc d´exclusió social
100% de descompte a la factura sobre el límit
màxim de consum

Límit de 
renda

806 €/mes

1.074 €/mes

1.343 €/mes

Segons unitat 
familiar 
+ 
268 €/mes

Sense limit

Pensió 
mínima vigent 
sense altres 
ingressos

Vulnerable sever al 
qual SS paga com a 
mínim 50% de factures 
d`electricitat

Límits del 
consumidor 
vulnerable 
sever

Segons el 
nombre de 
membres de la 
unitat familiar

Sense menors a càrrec

Amb un menor a càrrec

Amb dos menors a càrrec

Amb algún membre amb 
discapacitat, víctima de 
violencia de gènere o 
del terrorisme

Famílies nombroses

Amb tots ets membres 
amb pensió o incapacitat 
permanent

Sense menors a càrrec

Amb un menor a càrrec

Amb dos menors a càrrec

Amb algún membre amb 
discapacitat, víctima de 
violencia de gènere o 
del terrorisme

Famílies nombroses

Amb tots ets membres 
amb pensió o incapacitat 
permanent

403 €/mes

537 €/mes

671 €/mes

Segons unitat 
familiar 
+ 
134 €/mes

1.074 €/mes

537 €/mes

3.28 kWh/dia

4.60 kWh/dia

5.58 kWh/dia

Màxim 
segons el 
tipus d´unitat 
familiar

9.86 kWh/dia

4.60 kWh/dia

3.28 kWh/dia

4.60 kWh/dia

5.58 kWh/dia

Màxim 
segons el 
tipus d´unitat 
familiar

9.86 kWh/dia

4.60 kWh/dia

Límit de 
renda

Límit màxim 
de consum

Límit màxim 
de consum

Consumidor vulnerable sever
40% de descompte a la factura sobre el límit màxim de consum

* *

* Limits de renda estimats segons l´IPREM 2017 - congelat el 2018 i 2019.
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Última factura d’electricitat

Recomanable en tots els casos

Formulari bo social signat per tots els 
membres de la unitat familiar majors 
de 14 anys

En tots els casos

Fotocòpies del DNI/NIE de tots els 
membres de la unitat familiar majors 
de 14 anys

En tots els casos

Certificat d’empadronament de tots els 
membres de la unitat familiar

En tots els casos

Fotocòpia del llibre de família o cer-
tificat individual del Registre Civil de 
cadascun dels membres de la unitat 
familiar

En el cas d’unitat familiar

Fotocòpia del carnet de família 
nombrosa vigent

En els cas de família nombrosa

Certificat dels serveis socials o de 
l’òrgan competent que acrediti les 
circumstàncies especials: discapacitat 
major o igual al 33%, víctima de violèn-
cia de gènere o víctima de terrorisme 
(document no nominatiu o al nom del 
titular del subministrament, mai adjun-
tar targeta discapacitat o altra docu-
mentació diferent al certificat)

En el cas de circumstàncies especials

Per sol·licitar el bo social s’ha d’omplir el 
formulari corresponent i firmar-lo per part 
de tots els membres de la unitat familiar 
majors de 14 anys. S’ha d’adjuntar la docu-
mentació necessària segons el cas:

Com sol·licitar-lo

Documentació necessària En quins casos12
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La documentació requerida s’ha de fer 
arribar a la comercialitzadora mitjançant 
correu electrònic, correu ordinari o en 
qualsevol de les seves oficines d’atenció al 
client. Si al vostre municipi existeix un punt 
d’assessorament energètic és recomanable 
derivar a la persona a aquest.

En cas que el contracte no sigui amb una 
comercialitzadora de referència o que la 
persona sol·licitant no sigui la titular del con-
tracte, es pot realitzar aquest canvi automà-
ticament al moment de sol·licitar el bo social. 
En el cas de canvi de titular caldrà adjuntar 
l’annex específic a la sol·licitud.

Podeu accedir a més informació a: 
www.cnmc.es/bono-social

bono-social@viesgo.com
Calle Isabel Torres nº 25,
39011 Santander

Viesgo comercializadora 
de referencia, S.L.

bonosocial@endesa.es
Apartado de Correos 1167, 
41080 Sevilla

Endesa Energía XXI, 
S.L.U.

bonosocial@gasnatural.com
Apartado de Correos 61084,
28080 Madrid

Gas Natural SUR 
SDG, S.A.

bonosocial@edpenergia.es
Apartado de Correos 190,
33080 Oviedo

EDP Comercializadora 
de Último Recurso, S.A.

bonosocial@iberdrola.es
Apartado de Correos 61017, 
28080 Madrid

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

bonosocial@chcenergia.es
Apartado de Correos 90, 
33080 Oviedo

CHC Comercializador 
de Referencia S.L.U.

Les comercialitzadores de referència són:
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És important que les persones en situa-
ció de vulnerabilitat energètica tinguin 
els seus subministraments contractats 
en mercat regulat, ja que això els dóna 
protecció enfront els possibles talls de 
subministrament. Així mateix, no poden 
tenir associats serveis addicionals en la 
mateixa factura. 

L’assessoria tarifària és la millor eina 
d’estalvi econòmic per a les famílies 
vulnerables, ja que permet reduir l’import 
de la factura sense afectar el consum. 
Diferents experiències demostren que 
moltes llars vulnerables ja tenen un con-
sum reduït en detriment del seu confort. 
En aquests casos l’objectiu no ha de ser 
reduir el consum sinó assegurar el con-
fort tèrmic.

En el cas del subministrament elèctric, 
existeixen quatre opcions principals per 
reduir el preu de la factura:

• passar a mercat regulat

• ajustar la potència
contractada

• contractar la tarifa de
discriminació horària

• sol·licitar el bo social.

Pel que fa al gas, l’únic que es pot fer és 
contractar la TUR per assegurar que es 
paga un preu regulat per l’Estat, i que no 
permet contractar cap servei addicional.

Optimització 
tarifària
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Mercats de l’electricitat i del gas

Mercat lliure 

A la web 
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es 
es poden comparar els preus de l’energia 
entre les diferents modalitats tarifàries de 
les comercialitzadores del mercat lliure 
i, en funció del consum anual, calcular el 
preu anual que es pagarà en cadascuna 
d’elles.

Mercat regulat 

En el cas de l’electricitat, al mercat regu-
lat només s’ofereix la modalitat tarifària 
anomenada Preu Voluntari al Petit Con-
sumidor (PVPC). 

A la web https://facturaluz2.cnmc.es/ es 
pot comprovar quant es pagaria per una 
factura d’electricitat al mercat regulat.

En el cas del gas, al mercat regulat 
s’ofereixen les Tarifes d’Últim Recurs 
TUR 1 i TUR 2. 

Discriminació horària

La tarifa de discriminació horària es pot 
sol·licitar en qualsevol comercialitzadora, 
sigui mercat lliure o regulat i la pot sol·lici-
tar qualsevol persona, sense necessitat de 
complir cap requisit. 

La particularitat d’aquesta tarifa és que 
l’energia emprada té dos preus diferents en 
funció de l’hora del dia. El període pic (més 
car) va de les 12h a les 22h a l’hivern i de les 
13h a les 23h a l’estiu. El període vall (més 
barat) correspon a la resta d’hores del dia.

El gran avantatge d’aquesta tarifa és 
que el període vall és al voltant d’un 
42% inferior a la tarifa horària, mentre 
que el període pic és només un 21% 
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superior a la tarifa horària. Això, sumat 
a que hi ha més hores en període vall 
que en període pic, fa que si es fa servir 
a partir d’un 30% del consum diari a 
les hores vall, ja surti a compte tenir 
aquesta tarifa contractada.

Tenint en compte que hi ha usos ener-
gètics estables durant tot el dia, com 
el de la nevera, només traslladant el 
consum de les rentadores, el rentaplats 
i l’assecadora a les hores vall ja n’hi ha 
prou per a estalviar. 

El canvi es pot sol·licitar a la comercia-
litzadora via telèfon o anant al punt de 
servei. Si n’hi ha, és recomanable diri-
gir-se al punt d’assessorament energè-
tic del municipi. Fer el canvi té un cost 
regulat de 9,04€ + IVA (10,94€ amb 
IVA inclòs, a juny de 2018) que es cobra 
a través de la factura d’electricitat. S’ha 
de tenir en compte que només es pot 
modificar un cop a l’any.

Ajustar la potència contractada

La potència és un terme fix que es 
paga a cada factura, independentment 
de l’energia que s’hagi utilitzat.

La potència a contractar depèn de la 
simultaneïtat d’ús dels nostres equips 
elèctrics i de la il·luminació. Per calcular 
la potència necessària en una llar s’han 
de sumar les potències dels electrodo-
mèstics que han de funcionar al mateix 
moment, i sumar-li un quilowatt per 
concepte d’il·luminació i standby. Com 
més alta és la potència contractada, 
més equips es poden usar a la vegada, 
però més pagarem a la factura, encara 
que no l’haguem utilitzat tota i fins i tot 
si no hem estat a casa.

Equip

Bombetes
Nevera
Rentavaixelles
Planxa
Televisor
Cuina elèctrica

Potència

60W, 11W...
200W
2.500W
1.500W
300W
3.000W

Hora Punta

0 0,05 0,1 0,15Preu en €/kWh

Hora Vall
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Cada tram menys de potència pot 
representar aproximadament 60€ d’es-
talvi anuals. Per tant, si fem gestió, és 
a dir, si vigilem quins equips posem a 
funcionar a la vegada, podrem baixar la 
potència i tenir un estalvi econòmic.

Un cop fet el sumatori de potències 
s’ha de triar el graó superior més 
pròxim de la taula de potències norma-
litzades, que és el següent:

Potència

1,15 kW
2,3 kW
3,45 kW
4,6 kW
5,75 kW
6,9 kW
8,05 kW
9,2 kW

Cost Anual

60 €
120 €
181 €
241 €
301 €
361 €
421 €
482 €

Cost anual del terme de potència calculat a partir del 
preu al 2018 41,156426€/kW i afegint  l’impost elèctric 
(5,11%) i l’IVA (21%) 

*

*

PASSOS PER BAIXAR LA POTÈNCIA

1 Avaluar la potència a contractar.

2 Trucar la comercialitzadora i sol·li-
citar-ne la reducció: S’ha d’indicar 
quina és la potència escollida a 
contractar. Si hi ha dubtes, dirigir-se 
al punt d’assessorament energètic 
del municipi.

3 Fer la reducció de potència té un 
cost de 10,94€ (IVA inclòs) i només 
se’n pot fer una a l’any, per tant, s’ha 
de triar bé la potència adequada.
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A banda de totes les accions correcti-
ves i preventives, hem de ser conscients 
de la despesa energètica: fer-ne un ús 
adequat pot generar estalvi de diners 
en les factures de subministraments. A 
continuació la guia facilita un seguit de 
consells efectius:

Il·luminació

Aprofitar al màxim la llum natural és 
una mesura fàcil i efectiva per evitar 
consumir massa en il·luminació, així com 
apagar els llums en les estances en que 
no es fan servir. 

Les làmpades halògenes i incandescents 
tenen un consum molt elevat. Es reco-
mana canviar-les per noves tecnologies 
com les LED. Per amortitzar abans la 
inversió, prioritzar el canvi de les bombe-
tes de major ús.

Cuina

La nevera és l’electrodomèstic que més consu-
meix a la llar perquè està encès totes les hores 
del dia i tots els dies de l’any. Per això és im-
portant reduir-ne el consum al màxim. Alguns 
consells per estalviar són:

• Tenir-la a la temperatura adequada
(nevera 5ºC i congelador -18ºC).

• Separar-la un mínim de 5 cm
de la paret per evitar que
s’escalfi més fàcilment.

• Tenir-la neta per dins i
per fora, i el congelador
sense gel.

• No posar aliments ca-
lents i descongelar-los
a la nevera.

• Assegurar-se que la
goma del tancament
de la porta està en
bon estat i, si no és
així, canviar-la.

Bones pràctiques 
d’ús de l’energia
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Pel que fa als fogons, s’han de fer servir 
olles i paelles adients a la mida del 
fogó, així com tapar les olles i aprofi-
tar-ne la calor romanent. 

El forn s’ha d’utilitzar el menys possible, 
ja que és un gran consumidor d’ener-
gia, i no obrir-lo innecessàriament quan 
està en funcionament. 

El rentaplats ha d’estar ple i s’han 
d’usar programes de baixa temperatu-
ra. Per l’assecat, es pot parar el progra-
ma i deixar que s’assequi a l’aire.

Electrodomèstics i altres

La rentadora és un altre gran consumi-
dor d’energia a la llar, però si es posa 
ben plena i amb aigua freda pot consu-
mir molt menys del que ho fa si es posa 
amb aigua calenta.

Els standby i els consums fantasma, jun-
tament amb la nevera, són els principals 
causants del consum bàsic o passiu de la 
llar. Si reduïm aquests consums, ho fem 
durant totes les hores de tots els dies de 
l’any, i per tant l’impacte serà significatiu 
a llarg termini. Per fer-ho, s’han d’apagar 
els standby de la TV, les pantalles, etc. 
i utilitzar regletes en tots els aparells 
electrònics o desconnectar-los, ja que 
fan servir energia encara que estiguin 
apagats. 

Aigua

Reduir el consum d’aigua també ens 
ajuda a estalviar energia. A la dutxa, hi 
podem posar un rellotge de sorra per 
controlar que no ens hi estem més de 5 o 
10 minuts. També es poden instal·lar per-
litzadors a les aixetes per reduir el cabal 
d’aigua, o posar elements a la cisterna 
del lavabo per reduir-ne el volum d’aigua 
en l’emplenat. 
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Per millorar el confort i reduir la deman-
da energètica cal fer la llar més estanca, 
millorant-ne l’aïllament per evitar que entri 
el fred o surti l’escalfor. 

L’ideal en aquests casos passa per la re-
habilitació energètica dels edificis, i alguns 
territoris compten amb suports específics 
com subvencions. Però si el pressupost fa-
miliar no es pot permetre incloure aquests 
costos hi ha materials de baix cost, i fàcil 
instal·lació, que ens ajuden a millorar l’aïlla-
ment de la llar.

Els tancaments (finestres i portes) són 
llocs per on és fàcil que s’infiltri l’aire fred. 
Per aïllar els tancaments de la llar i evitar 
les infiltracions i els corrents d’aire amb 
mesures de baix cost o sense cost hi ha 
diverses opcions no excloents entre elles: 

• Col·locar virets als marcs de les
finestres i posar làmines amb
efecte de doble vidre.

• Col·locar un sota-porta a la part
inferior de la porta d’entrada.

• Amb material aïllant es poden re-
cobrir les caixes de les persianes.

•  Fer ús de cortines gruixudes i dels
porticons o persianes al vespre.

Millora del confort i 
l’eficiència de l’habitatge

+

+

+
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Per aprofitar més l’escalfor dels radiadors 
se’ls hi pot col·locar una làmina reflectora 
al darrera. Si són radiadors elèctrics s’han 
de posar sota les finestres. 

Evitar la humitat també és un punt bàsic 
per mantenir els nivells de confort a 
la llar. S’ha de ventilar 10 minuts al dia 
amb la calefacció apagada, si es passa 
d’aquest temps la casa es refreda i costa 
més escalfar-la després. D’altra banda, 
s’ha d’evitar estendre la roba a dins la llar 
perquè genera humitat.

Controlar la temperatura també és 
imprescindible per mantenir un nivell 
adequat de confort i no malbaratar 
energia. Si la calefacció no té termòstat 
es pot posar un termòmetre. Les habita-
cions que es fan servir durant el dia han 
de tenir una temperatura superior als 
dormitoris. Tot i que la sensació de con-
fort és subjectiva, es pot afirmar que una 
temperatura d’entre 19 i 21ºC a l’hivern és 
adequada per a tothom en els espais que 
es fan servir més, i d’entre 15 i 17ºC als 
dormitoris.
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http://consum.gencat.cat

Consultar l’apartat dedicat a les recomanacions 
sobre els subministraments bàsics.

GUIA PRÀCTICA per a la identificació 
i gestió de la POBRESA ENERGÈTICA

Enllaços 
d’interès

Les mesures de protecció al consumidor vul-
nerable canvien molt sovint, per la qual cosa es 
recomana comprovar la vigència de qualsevol 
informació a través dels següents enllaços:

Electricitat AiguaGas

Per aprofundir en les qüestions de factura-
ció d’energia: 
www.controlastuenergia.gob.es/

Per consultar les condicions i re quists per 
accedir al bo social:
www.cnmc.es/bono-social

Per saber si pagues més o menys que al 
mercat regulat, pots consultar el simulador 
de la factura d’electricitat:
https://facturaluz2.cnmc.es/ 

22



GUIA
PRÀCTICA

per a la identificació
i gestió de la

POBRESA
ENERGÈTICA

www.assist2gether.eu

drets
bo social
optimització tarifària
bones pràctiques
confort i l’eficiència


