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Les nostres llars són molt més confortables avui
en dia, però a canvi les despeses d’aigua, llum i
calefacció són molt més grans.

“Els
subministraments
de la llar”

Aquest serveis ens els proporcionen les
empreses de subministrament.

Cal entendre els conceptes de les
corresponents factures per valorar millor com
estalviar.
I també cal conèixer què cal saber a l’hora de
contractar o canviar de companyia.

Tots sabem què cal fer per estalviar...
... aigua

...llum

...gas butà o natural

Subministrament bàsic: l’aigua
• L’aigua és un servei de competència municipal gestionat directament o via concessió, no hi ha possibilitat
d’escollir quina empresa ens proporcionarà el subministrament.
• A Catalunya el consum domèstic representa el 19% del total. Es correspon amb 105 litres per persona i dia
La neteja personal i el bany: uns 52 litres (el 50% del total).

La vaixella i la bugada: uns 11 litres (el 10% del total).
L’ús del wàter: uns 21 litres (el 20% del total).
La neteja de la llar i el rec de plantes: uns 14 litres (el 13% del total).
La cuina i la beguda: uns 6 litres (el 6% del total).

Consells per estalviar aigua a les llars
• Hàbits:
Si ens dutxem en comptes de banyar-nos podem estalviar 100 litres d’aigua.
Si tanquem l’aixeta mentre ens afaitem o rentem les mans estalviarem uns 20 litres d’aigua.

• Instal·lacions:
Una aixeta que degota pot perdre 30 litres al dia.
Els filtres airejadors permeten estalviar un 30% del consum.
Els dosificadors (una càrrega elevada i l’altre petita) permeten un important estalvi.
Descàrrega només quan calgui, no és una paperera

Si introduïm una ampolla de vidre plena d’aigua dins del dipòsit estalviarem un 20% d’aigua.
Utilitzar rentadores i rentaplats quan siguin plens.
Càrrega completa i programes d’aigua freda
Ús de descalcificadors i neteja de filtres.

Com entendre la
factura de l’aigua 1
1. Dades del contracte
2. Dades de la facturació
3. Tipus de Quota de servei. Per tipus
d’habitatge, cànon d’entrada, mínim de
m3 i consum.
4. Resum de la factura.
5. Dades per al pagament.

Com entendre la
factura de l’aigua 2
6. Detall de la factura.
Subministrament d’aigua: aigua
consumida
Cànon de l’aigua (ACA): tribut ecològic
penalitza l’ús excessiu d’aigua. Per a
finançar obres públiques per
l’abastament als municipis i conducció
de l’aigua i les depuradores. Hi ha
bonificacions per als consumidors
vulnerables i ampliació per a famílies
nombroses.
Taxa de Clavegueram (Ajuntament):
tribut per cobrir el cost de manteniment
de la xarxa de clavegueram.
Taxa de residus (Ajuntament): gestió de
residus sòlids.
IVA: 10 %

Cànon de l’aigua i bonificacions
• Cànon de l’aigua: funciona per trams o graons. Cada tram és més car que l’anterior.
- Càlcul de 3 m3 per persona i mes
- Mínim de 9 m3 (3 persones/llar)
- 1r tram de 0 a 9 m3. 2n tram de 10 a 15 m3. 3r tram de 16 a 18 m3. 4t tram més
de 18m3
- Cada persona extra es sumen 3 m3/mes (Bonificació per ampliació de trams)
• Tarifa social per a persones o famílies en situació de vulnerabilitat (pensionistes,
aturats...)
- Descompte del 100 % en el consum del primer tram.
- L’excés de consum es bonifica amb un descompte del 50% a la resta de trams.
- Consulteu a aca-web.gencat.cat/aca si podeu ser beneficiaris d’algun ajut.

Què li passa a aquestes factures?

Tipus de contracte electricitat
PVPC (preu voluntari per al petit consumidor)

▪
▪
▪
▪

És el més habitual. Potencia contractada de 10kW o menys. Els consumidors vulnerables poden acollir-se al Bo Social.
Només amb Comercialitzadores de Referència.
Preu real de l’electricitat al mercat.
Contracte anual prorrogat automàticament.
Llibertat per canviar a un altre tipus i de tornar al PVPC.

Tarifa fixa a 12 mesos

▪
▪

Potencia contractada de 10kW o menys. Sense serveis associats.
El preu del kW/h estable i uniforme tot l’any (però no el consum, l’import de les factures no serà el mateix) i sol ser
més car que el PVPC.

▪
▪

Contracte anual es renova a voluntat del consumidor.
Penalització limitada en cas de rescissió del contracte abans de l’any.

Contracte bilateral

▪
▪
▪
▪

Les condicions del contracte es pacten entre el consumidor i l’empresa comercialitzadora.
Obligatori per a consumidors amb potencia contractada major de 10kW.
Incorporen clàusules o serveis especials (revisions, manteniments, permanències...).
Cal estudiar-los bé i comparar ofertes abans de signar.

El consum dels electrodomèstics
Electrodomèstic
Forn microones

Potència (wats)
150 a 1.500

Ventilador

300

Aspiradora

900-1.500

Calefacció

1.000-2.500

Escalfador d’aigua
Nevera

Rentadora
Planxa
Televisió

1.500

Aparell

Consum

Televisió

150 x 4 x 30
1.000
800 x 2 x 12
1.000
250 x 12 x 30
1.000

Rentadora

250-350

1.500-2200
750
150-400

Aire condicionat

900-2.000

Vitroceràmica

900-2.000

Forn

Exemples de consum mensual:

1.200-2.200

Nevera

Total (kwh)
15
19,2
90

Com estalviar amb els electrodomèstics
• Comprar aparells de baix consum i que disposin de programes econòmics.

• Utilitzar-los quan siguin plens.
• Netejar periòdicament els filtres d’aigua.
• En rentavaixelles i rentadores, el 90% de l’electricitat és per escalfar l’aigua.
• Situar-la lluny de fonts de calor.
• No posar coses calentes en el seu interior.
• Obrir les portes com menys millor i verificar el seu correcta tancament.
• Regular la temperatura. Un grau menys suposa un estalvi d’un 5%.

• Apagar els aparells amb el botó, no amb el comandament.

Com estalviar amb la il·luminació
• Utilitzar el màxim la llum natural.
• Apagar els llums sempre que sortim d’una habitació.

• Netejar les bombetes amb regularitat

• Utilitzar bombetes de baix consum.
• Pintar la casa amb colors clars.

La nova factura elèctrica
• Objectiu: Fomentar l’estalvi energètic, l’autoconsum, el desplegament dels vehicles elèctrics i l’eficiència.
• Tres períodes horaris d’energia als contractes de fins a 15kW l’energia consumida es pagarà a preus diferents:
• Període punta: de 10 a 14h i de 18 a 22h. És quan l’energia serà més cara.
• Període pla: de 8 a 10h i de 22 a 24h. És quan l’energia tindrà un preu mig.
• Període vall: de 0 a 8h, caps de setmana i Festius nacionals. És quan l’energia serà més barata.
• Dues potencies diferenciades. Permet contractar (i pagar) dues potencies
diferents.
• Període punta: de 8 a 24h en laborables. És quan la potència és més cara.
• Període pla: de 00h a 8h, caps de setmana i Festius nacionals. És quan la
potència serà més barata.

• Es pot rebaixar la potencia actual en períodes punta (de dia) i
mantenir la potència als períodes vall (de nit).
• Es poden fer 2 canvis gratuïts de potència fins a 31/5/22.

Com entendre la
factura elèctrica 1
1. Identificador de la companyia.
2. Dades de la factura.
3. Resum de la factura
4. Nom i adreça del client.
5. Dades del contracte.
6. Històric del consum.
7. Destinació de l’import de la factura.

8. Com reclamar.

Com entendre la
factura elèctrica 2
9. Desglossament de la factura.
Terme fix: potència contractada (2 períodes) i
marge de comercialització.
Terme Variable: consum energia (3períodes) i
costos de l’energia
Impost de l’electricitat
Lloguer del comptador
IVA 21 %
10 Informació per al consumidor.

11 Origen i impacte ambiental de
l’electricitat consumida.

Què li passa a aquestes factures?
Per Potència contractada

11,30 €

Per Potència contractada

Per energia consumida

17,94 €

Per energia consumida

6,17 €
28,57 €

Impost electricitat

1,50 €

Impost electricitat

1,74 €

Lloguer del comptador

0,43 €

Lloguer del comptador

0,43 €

IVA normal
TOTAL IMPORT FACTURA

6,46 €
37,20 €

IVA normal
TOTAL IMPORT FACTURA

7,75 €
44,66 €

Facturació per potència contractada (“TERME FIX”):

Facturació per potència contractada (“TERME FIX”):

Import per peatges de transport i distribució i càrrecs:

Import per peatges de transport i distribució i càrrecs:

P1 (punta)

4 kW x 30,67266 €/kW i any x 16 dies

5,38 €

P1 (punta)

4 kW x 30,67266 €/kW i any x 16 dies

5,38 €

P2 (vall)
4 kW x 30,67266 €/kW i any x 16 dies
Marge de comercialització fix: 4 kW x 3,113 €/kW i any x 16 dies

5,38 €
0,54 €

P2 (vall)

4 kW x 1,424364 €/kW i any x 16 dies

0,25 €

Marge de comercialització fix: 4 kW x 3,113 €/kW i any x 16 dies
Facturació per energia consumida (“TERME VARIABLE”):

0,54 €

Facturació per energia consumida (“TERME VARIABLE”):

Import per peatges de transport i distribució i càrrecs:
P1 (punta)

30 kWh x 0,133118 €/kW i any x 16 dies

3,99 €

P2 (pla)

30 kWh x 0,041772 €/kW i any x 16 dies

1,25 €

P3 (vall)

62 kWh x 0,006001 €/kW i any x 16 dies

0,37 €

Import per peatges de transport i distribució i càrrecs:
P1 (punta)

Costos de l’energia

12,33 €

122 kWh x 0,133118 €/kW i any x 16 dies

16,24 €

P2 (pla)

0 kWh x 0,041772 €/kW i any x 16 dies

0,00 €

P3 (vall)

0 kWh x 0,006001 €/kW i any x 16 dies

0,00 €

Costos de l’energia
Impost electricitat:

(29,24 € x 5,112696 %)

1,50 €

Lloguer del comptador:

(16 dies x 0,026875 €/dia)

0,43 €

IVA normal:

21% s/ 30,74 €

6,46 €

TOTAL IMPORT FACTURA

12,33 €

Impost electricitat:

(34,74 € x 5,112696 %)

1,74 €

Lloguer del comptador:

(16 dies x 0,026875 €/dia)

0,43 €

IVA normal:

21% s/ 36,91 €

7,75 €

37,20 €
TOTAL IMPORT FACTURA

44,66 €

Com estalviar gas
• Calefacció
• Aïllar tèrmicament les portes i finestres per reduir les fuites de calor a l'hivern i de refrigeració a l'estiu.
Així es pot reduir fins a un 50% dels costos de climatització.
• Per ventilar a l'hivern, cal obrir les finestres només durant 10 minuts, millor a migdia. Instal·lar
termòstats o rellotges programats.
• Instal·lar termòstats o rellotges programables que permeten regular la temperatura.
• A l’hivern la temperatura de confort adient és entre 19 i 21 ºC.
• A la nit o quan no som a casa durant unes hores és millor apagar la calefacció o abaixar-la fins a 15ºC.
• Cal tancar els radiadors a les habitacions que es fan servir poc.
• Cuina
• Utilitzar recipients més grans que els fogons perquè no surti la flama.
• Apagueu el foc una mica abans d’acabar de coure per aprofitar el calor residual.
• No obriu el forn a mitja cocció, es perd el 20 % de l’energia acumulada.
• Utilitzeu olles a pressió.

El gas butà
• Subministrament de gas butà

• Revisions periòdiques

• El servei de gas butà es contracta amb l’empresa
subministradora que garanteix el lliurament de
bombones, d’un regulador i una assegurança.

• Cada 5 anys.

• Les tarifes les autoritza el Govern i inclouen totes
les despeses (bombones, transport...).
• El consumidor és responsable del bon estat i ús
amb la realització de revisions periòdiques cada 5
anys. Si només teniu estufa, no cal passar revisió.
• No faciliteu les dades (personals, bancàries o
factures anteriors) als comercials si no esteu segurs
de voler signar el contracte.

• El consumidor és responsable del bon estat i ús
amb la realització de revisions periòdiques cada 5
anys. Si només teniu estufa, no cal passar revisió.
• El titular ha de sol·licitar la revisió a una empresa
instal·ladora de confiança. Cal demanar un
pressupost detallat i comparar preus abans
d’encarregar el servei.
• No és obligatori signar cap contracte de
manteniment amb una empresa.
• El tub flexible (quan caduca) i el regulador (quan
està espatllat) no estan inclosos a la revisió i cal
pagar-los a part.

Gas butà: seguretat
• Cal prendre unes mínimes precaucions a l’hora d’utilitzar estufes de gas butà:
• Tanqueu el regulador acoblat a la bombona quan no l’utilitzeu.
• Comproveu la data de caducitat del tub flexible i canvieu-lo abans que caduqui.

• Les estufes de butà consumeixen oxigen i generen monòxid de carboni. Reviseu-les
periòdicament i ventileu l’estança cada 2 hores.
• Si sentiu pudor de gas, obriu les portes i finestres per ventilar, tanqueu les
claus de pas i no connecteu cap aparell elèctric ni interruptors. Aviseu a un
tècnic.

Gas natural
• El subministrament de gas natural es pot fer:
• Contractant-lo a lliure mercat. La companyia comercialitzadora ens ha
d’especificar la durada del contracte i permanències, les condicions econòmiques
(preus, descomptes...) i els serveis que ofereix (manteniment, revisions...).
• Contractant la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) amb la companyia
comercialitzadora. Possibilitat de Bo Social Tèrmic.
• Hi ha dues modalitats de Tarifes d’últim recurs: la TUR1 per a llars amb cuina i/o
escalfador a gas i la TUR2 per a llars que a més tenen calefacció de gas natural.
• També podem optar per contractar el subministrament de gas i electricitat amb la
mateixa companyia. A comparadorofertasenergia.cnmc.es es poden comparar les
diferents ofertes.

Gas natural: inspeccions
• Instal·lacions.

• Calderes.

• La companyia subministradora és l’encarregada de
les inspeccions periòdiques i cobrar-les a la factura
de subministrament
• Una primera inspecció en la posada en
funcionament de les noves instal·lacions
• Inspeccions periòdiques cada 5 anys de les
instal·lacions i aparells de gas
• Han d’avisar uns dies abans quan passaran a fer
la revisió i identificar-se degudament
• En acabar la revisió donen un certificat
d’inspecció vàlid per 5 anys. Cal guardar-lo!
• Si hi ha alguna deficiència donen un termini de
6 mesos per arreglar-ho

• El propietari és l’encarregat de les inspeccions
periòdiques de les calderes demanant-ho a una
empresa de manteniment o d’instal·lació.
• Inspeccions periòdiques cada 2 anys de les
calderes de calefacció i aigua calenta sanitària.
• Els preus són lliures, cal demanar un pressupost
previ.

• Les empreses instal·ladores o de manteniment han
d’estar registrades correctament.
• En acabar la revisió l’empresa posarà una etiqueta
en un lloc visible i lliurarà un Certificat de
Manteniment vàlid per 2 anys. Cal guardar-lo!

Com entendre la
factura del gas 1
1. Identificador de la companyia.
2. Dades de la factura.
3. Nom i adreça del client
4. Resum de la factura
Energia
Altres serveis
IVA
Total a pagar
5. Informació del consum de gas
6. Ofertes personalitzades

Com entendre la
factura del gas 2
7. Dades del contracte.
8. Desglossament de la factura.
9. Notificacions
10. Adreces de contacte
11. Altres informacions

Què li passa a aquestes factures?
Fix
Variable

12,68 €
8,70 €

Fix

15,56 €

Variable

5,70 €

Descomptes

-0,64 €

Descomptes

-0,64 €

Altres

34,13 €

Altres

24,39 €

Impostos

9,22 €

Impostos

0,32 €

IVA normal (21%)

11,59 €

IVA normal (21%)

9,52 €

TOTAL IMPORT FACTURA

66,78 €

TOTAL IMPORT FACTURA

62,31 €

Terme Fix Gas

59 dies x 0,263671 €/dia

Terme Energia Gas

138 kWh x 0,040362 €/kWh

Terme Fix Gas

59 dies x 0,263671 €/dia

Terme Energia Gas

138 kWh x 0,040362 €/kWh

%Dte. Promocional Gas

-3,00 € x 21,26 €

Servei OKGas Petit Consumidor

15,56 €
5,70 €
-0,64€
23,26 €

Lloguer d’Equips Gas

59 dies x 0,019068 €/dia

1,13 €

Impost Hidrocarburs general

138 kWh x 0,00234 €/kWh

0,32 €

Import total
IVA normal (21%)
TOTAL IMPORT FACTURA

45,33 €
21 € s/ 45,33 €

9,52 €
54,85 €

%Dte. Promocional Gas

-3,00 € x 21,26 €

Servei OKGas Petit Consumidor

15,56 €
5,70 €
-0,64 €
23,26 €

Lloguer d’Equips Gas

59 dies x 0,019068 €/dia

1,13 €

Impost Hidrocarburs general

21 % s/ 43,88 €

9,22 €

Import total
IVA normal (21%)
TOTAL IMPORT FACTURA

53,10 €
21 € s/ 53,10 €

9,52 €
62,31 €

El Bo Social
• El bo social és un mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la
factura elèctrica. En funció de la situació econòmica de cada consumidor, el descompte pot ser del 25%
(consumidors vulnerables) o del 40% (vulnerables severs).
• Per beneficiar-se'n, la persona consumidora ha de complir els requisits següents:
• Tenir contractada una potència igual o inferior a 10 kW.
• Estar acollit a una de les modalitats de tarifa de PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).
• Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament.

• El bo social s’ha de sol·licitar a la companyia comercialitzadora de referència i s’ha de renovar cada dos anys.
• Quan es tramiti el bo social s'ha d'emplenar una declaració responsable en què les persones sol·licitants
manifestin la seva situació, o la d'algun membre de la unitat familiar, i els ingressos de la unitat familiar.
• El bo social només és aplicable si no se supera un consum anual bàsic que s’assigna a cada tipus de llar.

• Bo social tèrmic: automàticament, a totes les persones amb dret al bo social elèctric. Son per tant
acumulables i la via per arribar al tèrmic és ser reconegut com a beneficiari de l’elèctric.
• La quantitat no està fixada i dependrà, entre d’altres factors, de la zona climàtica on estigui situat l’habitatge.

Per contractar o canviar de subministradora
• Abans compareu preus i serveis. Informeu-vos si teniu dret al bo social, que ofereix la tarifa elèctrica més
econòmica comparadorofertasenergia.cnmc.es
• Contracteu la potència i la tarifa que més s’ajustin a les vostres necessitats (facturaluz.cnmc.es)
• Si us ofereixen canviar de subministrador, sigueu prudents. Demaneu una còpia de l'oferta i estudieu-la amb
calma. No faciliteu dades personals o bancàries, ni factures anteriors, si no n'esteu ben segurs.
• Les empreses comercialitzadores de llum o de gas natural no poden fer-vos visites domiciliàries amb
l'objectiu d'oferir publicitat dels seus serveis o de realitzar contractacions, excepte que ho hagueu demanat
expressament.
• Les empreses no us poden trucar per fer-vos ofertes si no tenen el vostre consentiment previ. Si accepteu
rebre ofertes per telèfon, us recomanem que no us precipiteu a l'hora de contractar.
• Reviseu les condicions del contracte. Pot incloure serveis addicionals que no us interessen, permanències i
penalitzacions si el cancel·leu.

• Si contracteu per internet, per telèfon o a domicili, guardeu una còpia de l’oferta i del contracte. Teniu 14
dies per anul·lar-lo.

