La factura elèctrica
Com es llegeix?
La factura d’electricitat ens
arriba a casa cada mes, ja sigui
en format paper o en format
electrònic.
La factura es binòmica, és a
dir, té en compte dos
paràmetres que són, el
consum i la potència
contractada.
El preu a aplicar a la potència
contractada es publica en el
BOE, mentre que el preu de
l’energia elèctrica consumida
s’acorda mitjançant contracte
amb l’empresa
comercialitzadora, excepte en
el cas (majoritari en el sector
domèstic) en què, per a
potències contractades
inferiors a 10kW, s’apliqui la
tarifa d’últim recurs (TUR),
fixada també trimestralment
i publicada en el BOE.

El nostre consum
energètic es mesura en
kWh (quilowatts hora)
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El consum
és en quilowatts per hora i
s’obté de les lectures del vostre
comptador entre dues dates.

Què és la comptabilitat
energètica?

La comptabilitat energètica és la
manera de calcular el cost de
l’energia consumida en un període de
temps determinat. El document que
ens permet fer un seguiment del
consum energètic a casa nostra és la
factura.

Facturació
El terme de potència o la
quota fixa
S’obté multiplicant la potència
contractada (kW) per un terme
de potència anual fix que es
publica regularment al BOE.
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El lloguer del comptador, si és
el cas.
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L’IVA
Que s’aplica a tots els
conceptes anteriors.
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Resum gràfic del consum
d’energia elèctrica en els
darrers mesos.

La factura ha d’incloure:
1

2

d’electricitat i de gas és lliure. Això vol dir

Cost de l’electricitat
consumida
S’obté multiplicant el consum
(kWh) pel preu del kWh.
L’impost d’electricitat
Que és un impost especial.

Com es llegeix?
C

Actualment, el mercat energètic
que tots els ciutadans i ciutadanes podem
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demanar diferents ofertes i triar entre les
diferents empreses comercialitzadores de
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La factura de gas

Si se sap interpretar bé, amb la factura podrem
conèixer els nostres hàbits energètics, quant
gastem exactament i preveure possibles pautes
d’estalvi en el futur. Aquesta informació ens serà
molt útil, tenint en compte que actualment el mercat
energètic és lliure i ens permet triar entre diverses
empreses comercialitzadores.

gas natural i electricitat que operen en el
territori català.

Consum de gas
S’obté de les lectures del
comptador entre les dues dates i
es mesura en metres cúbics de
gas.
Facturació
Terme fix
Correspon al cost a pagar per la
disponibilitat de l’energia i pel
manteniment de les instal·lacions
de gas. És un valor que es
publica trimestralment al BOE.
Cost del gas consumit
S’obté multiplicant el consum
(metres cúbics de gas) per un
factor de conversió de metres
cúbics de gas a kWh PCS i pel
preu del kWh PCS.
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El lloguer del comptador, si és
el cas.
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L’IVA
Que s’aplica a tots els
conceptes anteriors.
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Resum gràfic del consum de gas
natural en els darrers mesos.
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La factura de gas ens arriba a
casa cada dos mesos, ja sigui en
ca
format paper o en format
fo
electrònic.
ele
El gas es mesura en metres
cúbics, tot i que la unitat amb la
cú
qual ens el facturen és el kWh
qu
PCS (quilowatt hora de Poder
PC
Calorífic Superior).
Ca
La facturació del gas també és
binòmica: es composa d’un
bi
terme fix, per la disponibilitat de
te
l’energia i d’un terme variable,
l’e
que depèn del consum de
qu
l’l’energia que hem fet durant el
l’e
període.
pe
El preu del terme fix es regula en
el BOE, mentre que el preu del
gas
g
a consumit s’acorda mitjançant
contracte
amb l’empresa
c
o
comercialitzadora, amb
co
l’excepció dels consums
l’e
domèstics que es poden acollir a
do
la tarifa d’últim recurs (TUR)
fixada trimestralment i publicada
fix
en el BOE.

...una rentadora
de classe A
també gasta un
15% menys
d'aigua i sabó
que una altra de
classe B?

...si tots els catalans
apaguessin els llums de les
habitacions que deixen
buides podríem estalviar
tanta electricitat com la que
gasten a casa seva tots els
habitants d'Amposta o
Manlleu?

...tots els televisors que hi ha a
Catalunya gasten l'equivalent a
40.000 tones de petroli cada any?

...si viatges en autobús gastes deu
vegades menys energia que si
viatges amb el teu automòbil?

...si es pogués reduir l'ús de l'automòbil
un 20%, els catalans estalviaríem la
importació de més de 450.000 tones de
petroli cada any?

...si totes les llars catalanes tinguessin una
instal·lació solar de dos metres quadrats,
ens estalviaríem l'equivalent a 200.000
tones equivalents de petroli?

...un aire
condicionat de
classe A gasta un
20% menys que
un de classe B?

...entre un vint i un quaranta per cent de
la despesa en calefacció i aire condicionat
s'escapa per les finestres?
...si totes les llars catalanes
baixessin la calefacció un grau
centígrad estalviaríem tanta
energia com la que transporta un
petrolier de 60.000 tones de cru?

...si utilitzéssim
l’automòbil d’una
manera intel·ligent i en
reduíssim l’ús un 20%
podríem estalviar
tanta benzina com la
que gastarien 125.000
automòbils donant la
volta al món?

A casa consumim energia. Quan cuinem, quan ens
dutxem, quan mirem la televisió, fins i tot quan dormim;
sempre estem consumint energia: la nevera està
endollada, l’aire condicionat o la calefacció en marxa, etc.
Però per a millorar la nostra qualitat de vida no cal
augmentar el consum d’energia. L’Institut Català d’Energia
(ICAEN), l’organisme de la Generalitat de Catalunya
responsable d’aplicar les polítiques d’estalvi i eficiència
energètica, treballa des del 1991 per a fomentar, impulsar i
difondre tècniques i tecnologies a fi de consumir menys
energia i, sobretot, aprofitar millor la que utilitzem.

Consells d’estalvi
energètic a la llar

A la llar també podem fer molt per estalviar energia o
consumir-la de manera més eficient. A partir de les
factures de l’electricitat o del gas, podem conèixer quina
és la nostra manera de consumir energia a casa i, a partir
d’aquí, prendre mesures per reduir el consum i, al mateix
temps, l’import de les factures.

...que costa més
diners l'energia que
gasta una nevera
mentre funciona que
el que ens costa
comprar la nevera?

...baixar un grau la temperatura de la calefacció de casa és equivalent a
estalviar més de la meitat del que consumeix el teu frigorífic en un any?
...una superfície de dos a quatre metres quadrats de
captadors solars al sostre de casa teva poden proporcionar-te
més del 60% de tota l'aigua calenta que necessites?

...un automòbil gasta tanta energia en un any com
la llar principal de la família que el fa servir?

...a hores d'ara
generem l'energia
equivalent a la
que es gastaria
en la calefacció
de gairebé
300.000 famílies
catalanes fent
servir residus
agrícoles i
forestals?

Amb aquesta llista de consells i recomanacions, l’ICAEN
t’ajuda a obtenir el mateix nivell de confort consumint
menys energia de la que consumim actualment. Sense
grans inversions ni grans esforços. Perquè, si fem servir
l’energia d’una manera més eficient, tots hi sortirem
guanyant.

...estendre la roba és
molt més eficient
que fer servir una
assecadora?

...si et dutxes consumeixes quatre vegades menys
energia que si et banyes?

Sabies que...

...conduir amb prudència i seny,
respectant els límits de velocitat, no
només pot salvar-te la vida, sinó fer-te
estalviar fins a un 20% de benzina?

...gastes tanta energia en un any amb l'stand-by
dels electrodomèstics i els alimentadors de les
bateries del mòbil, l'ordinador, etc., com la que
gasta una nevera de classe A per a una família de
tres persones?

...es considera molt saludable caminar
una hora al dia i que si ho fessis
estalviaries en un any tanta benzina com
la que gastaries amb el teu cotxe anant
de Barcelona a París, anada i tornada?

www.gencat.cat/icaen

www.gencat.cat/icaen

...si totes les llars catalanes
tinguessin una instal·lació solar
de dos metres quadrats, ens
estalviaríem l'equivalent a tota
l'energia que gasten a casa seva
els habitants de Sabadell i
Terrassa junts?

...que una nevera de classe A gasta un
20% menys que una nevera de classe B?

