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Ecoserveis i la pobresa energètica

• Associació

• Pobresa energètica 2007

• Més de 1.000 professionals 
formats 



Què és la pobresa energètica?



Energy poverty vs fuel poverty



Accès i qualitat de l’energia en 
els països pobres



• La dificultat o incapacitat de mantenir una llar a 
una temperatura adequada a un preu just

• Aquella llar que ha de destinar més del 10% 
dels seus ingressos a pagar factures d’energia



Aclarint conceptes...
n Pobresa energètica i pobresa

n Pobresa energètica i consumidor 
vulnerable



Diferents problemes...
diferents solucions

Pobresa

Ajut d’urgència

Consumidor 
vulnerable

Mesura 
necessària.
P.e assegurar 
connexió per 
assegurar la vida

Pobresa 
energètica

Intervenció amb 
tractament 
tècnic: 
m. correctives+ 
m.preventives



Indicadores de 
vulnerabilidad

Discapacidades

Familias con 
niños

Habilidades 
básicas

Ingresos bajos

Edad Inexperiencia
Exclusión digital



Indicadores de 
vulnerabilidad

Localización y 
suministros

Complejidad y 
confusión

Cambios bruscos 
e importantes

Problemas 
mentales

Vivir solo

Personas bajo 
cargo



Causes de la pobresa energètica



Causa 1: Baix nivell de renda
n >20% població es troba per sota del llindar de la pobresa 

(2012)
n En 4 anys el poder adquisitiu ha baixat un 13%



Causa 2: Qualitat de l’edificació

• 50% parc habitatges pre 1979
• 16% humitats, goteres



Causa 3: El preu de l’electricitat
Creieu que és cara?



I seguiran augmentant…
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Conseqüències de la PE
n Impactes sobre la salut 

n Degradació dels edificis

n Deute excessiu

n Emissions de CO2



Propuestas y soluciones

Identificación Prevención Corrección



Treient el cap per la finestra…

Protecció al 
consumidor 
vulnerable



INTRODUCCIÓ A L’ENERGIA
Què és l’energia?



n ¿Què és l’energia?

n Perquè?
n Cal saber llegir en quines unitats 

s’expressa l’energia
n L’energia és complicada però un com 

entesa és senzill entendre com 
comptabilitzar-la

22



n ¿Què és l’energia?

n L'energia pot moure coses
n Des d’un planeta a un petit electró
n Es mesura en Joules, calories o kWh
n kWh = 1000 Wh
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2.000 Watts

18 Watts

3 Watts

150 Watts

Energia = Potència x temps

Potencia = Tensió (V) x Intensitat (A)



n ¿Què és l’energia?

n Encenem una bombeta de 100W durant 
24 hores
¨100W x 24h = 2400 Wh -> 2,4 kWh

n Encenem un radiador de 1000W durant 2 
hores
¨1000W x 2h = 2000Wh -> 2 kWh

n Total?
¨2,4 kWh + 2 kWh = 4,4 kWh
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CONSUM D’ENERGIA A LES 
LLARS

Com consumim l’energia a casa?



n Consum d’energia a les llars

n Perquè?
n Quin tipus de situacions haurem 

d’afrontar?
n Com es reparteix l’energia dins de les 

cases?
n Quina és la font d’energia preferent?
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Consums Energètics
n Any de construcció
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Consums Energètics
n Aïllament
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n Consum d’energia a les llars

n Categories
¨Calefacció
¨Refrigeració
¨ Il·luminació
¨Electrodomèstics
¨Cuina
¨ACS
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Consums Energètics
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Consums Energètics
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Consums Energètics
n Referència al mediterrani
¨Bloc: 6.139 kWh (1000 kWh bimensuals)

n Gas: 3.944 kWh (650 kWh bimensuals)
n Electricitat: 2.195 kWh (365 kWh bimensuals)

¨Casa: 13.230 kWh (2.200 kWh bimensuals)
n Gas: 11.027 kWh (1838 kWh bimensual)
n Electricitat: 2203 kWh (367 kWh bimensuals)
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Consums Energètics
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n Consum d’energia a les llars

n Categories
1. Calefacció + ACS
2. Electrodomèstics
3. Cuina
4. Il·luminació
5. Refrigeració
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Instal·lacions en les llars
n Calefacció
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Instal·lacions en les llars
n ACS
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Instal·lacions en les llars
n Cuina
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Instal·lacions en les llars
n Cuina
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Instal·lacions en les llars
n Cuina
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COM REDUIR EL CONSUM

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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Comptadors Intel·ligents
n Existeixen molts models domèstics
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Desplegament
Smart-Up



CALEFACCIÓ

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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Font 
energètica

Aparell 
generador de 

calor

Distribució

Regulació i 
control

Manteniment 
de la calor

Observem les diferents passes per les que passa l’energia a casa 
nostra per a la calefacció, l’aigua calenta i la cuina… i ens les quals 
podem perdre calor....

Aïllament

Gas, electricitat, 
butà, fusta…
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Calefacció



Aïllament
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Aïllament
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Aïllament
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Aïllament
n Cal fer més estanca casa nostra
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Aïllament
n Cal fer més aïllant casa nostra
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Control

51



Control
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Control

53

Reduint la 
temperatura 1ªC=  

estalviem 7%



Per regular la temperatura curosament podeu fer-ho amb un 
termòmetre normal o un termòstat:
Les habitacions que utilitzem durant el dia (zona de dia) la temperatura haurà de ser major 
que als dormitoris (zona de nit). A més a més, s’hauria de regular la calefacció segons la 
utilització dels diferents espais a la llar. Per exemple la cuina, que disposa de les seves 
pròpies fons de calor, requereix menys calefacció. També hem de tenir en compte els 
períodes de temps que estem fora de casa. Si aquets son llargs (de més de dues hores) 
es recomana apagar la calefacció. 
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Control



Radiadors

n Col·locats sota finestres
n No tapar ni obstruir
n Elements reflectants al darrere



Radiadors i convectors elèctrics

Resistències elèctriques!!!!!
No són aconsellables
Molt ús d’energia



La instalació es 
mantindrà plena d'aigua 
per evitar oxidacions 
per l'entrada d'aire

La millor col·locació és sota les finestra per 
motius de confort (si aquesta esta ben aïllada). 
La diferencia de temperatura afavoreix la distribució del 
calor.

No tapeu ni obstruiu els radiadors per aprofitar al 
màxim el calor que emeten. 

Ajust de la potencia d'emissió per mitjans 
de la clau de regulació 

No es deu carregar sobre ells cap tipus de pes 
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Radiadors



n Baja Temperatura
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Radiadors



Calderes

ATMOSFÈRICA ESTANCA CONDENSACIÓ
PREU $ $$ $$$
SEGURETAT
EF.ENERGÈTICA

Com les distingeixo?



Estanques (rendiment 85% 
respecte a un 79% als 
cremadors atmosfèrics)

Amb modulació 
automàtica de flama

Calderes de baixa 
temperatura (35º-40ºT 

de l’aigua)

Calderes de 
condensació (105% 
de rendiment)

Són més cares però 
poden estalviar fins el 

25%60

Calderes



Bomba de calor
n Cal fer més eficient casa nostra
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Bombes de calor

n Eficients en l’ús d’energia
COP>3  1kWh e___ 3 kWht

n No recomanables en llocs freds



ACS

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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Aigua Calenta Sanitària (ACS)

Com s’escalfa l’aigua a casa vostra?

•Sistemes instantanis

•Sistemes d’acumulació
- solar + aux
- gas
- elèctric

Consells d’estalvi en ACS?



ACS
n Cal fer més eficient casa nostra
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n Descripción: Mango de ducha con disco de salida de microporos que permite reducir el caudal 
de salida del agua sin reducir la sensación de bienestar de la ducha.

n Beneficio: Ahorra hasta el 65% de agua de la ducha y la energía para calentarla

n Estimación ahorro:

CONSUMO DE AGUA
ECODUCHA

En Catalunya el ahorro de agua anual por el cambio de la 
ducha equivale al 10% de la capacidad de todos sus embalses

En Catalunya el ahorro de agua anual por el cambio de la 
ducha equivale al 10% de la capacidad de todos sus embalses

Ducha 
Convencional Ecoducha

Estimación Coste de agua + energía 0,004 € €

Duración media de una ducha 5 Min.

Consumo medio ducha 20-30 7 L/min

Consumo anual litros / persona 43.800 12.775 L.

Ecoducha

Ahorro anual litros persona 31.000 L.

Ahorro anual familia 4 personas 248€

Coste Ecoducha 60€

Amortización producto 3 meses



n Descripción: Filtro regulador que se acopla a la salida de agua del grifo que permite una 
reducción del caudal sin perder la sensación de salida del agua.

n Beneficio: Ahorra desde un 60% de agua del grifo y la energía para calentarla.

n Estimación ahorro: Grifo 
Convencional

Grifo con 
perlizador

Estimación Coste de agua + energía 0,004 € €

Duración media uso grifo (3 grifos) 3 Min.

Consumo medio grifo 12 4,8 L/min

Consumo anual litros / persona 13.000 5.500 L.

Perlizadores

Ahorro anual litros persona 7.500 L.

Ahorro anual familia 4 personas 60€

Coste 3 perlizadores 20€

Amortización producto 4 meses

Podemos sumar hasta un 3% adicional de ahorro anual de la 
capacidad de nuestros embalses si ponemos perlizadores a los grifos

Podemos sumar hasta un 3% adicional de ahorro anual de la 
capacidad de nuestros embalses si ponemos perlizadores a los grifos

CONSUMO DE AGUA
PERLIZADORES DE GRIFOS



n Descripción: Gadgets que permiten tomar consciencia del gasto energético y optimizar el 
consumo.

Controlador de tiempo de ducha
Avisa cuando ha pasado un tiempo 
determinado de ducha

AGUA
OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO

1 minuto de ahorro en la ducha por persona al día es un 3% adicional 
de agua embalsada en Catalunya

1 minuto de ahorro en la ducha por persona al día es un 3% adicional 
de agua embalsada en Catalunya

Controlador de tiempo de ducha
Con sistema de dinamo hidráulico que se 
carga al pasar el agua y avisa transcurrido 
un tiempo



Consells d’estalvi en ACS

ü Reduir el temps de dutxa
ü Utilitzar aigua freda quan es pugui prescindir d’aigua 

calenta
ü Mantenir la temperatura de l’acumulador d’ACS el 

més baixa possible
ü Col·locar airejadors a les aixetes i dutxa
ü Invertir en plaques solars tèrmiques



ELECTRODOMÈSTICS

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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l

Televisors Rentadores Frigorífics Rentavaixelles

Nou etiquetatge energètic



Nevera
Un dels electrodomèstics que més
electricitat consumeix (18%). Per què?

Baixa potència
Ús continuat

2.000 Watts

150 Watts



Quina nevera triaríeu per una família de 4 persones?

Nevera 2ª mà Nevera nova Nevera nova

Característiques amb congelador amb congelador, 
cubets de gel

amb congelador

Volumen 220 L 509 L 276 L

Preu 400 € 800 € 780 €

Classe D A++ A+

Consum anual 600 kWh 520 kWh 295 kWh

Marca BOSCH DAEWOO BOSCH



¡ 10 anys més
tard...

Nevera 2ª mà Nevera nova Nevera nova

Preu inicial 400 € 800 € 780 €

Consum 10 anys 600 € 520 € 295 €

Canvi al cap de 5 anys 400 €

Despesa total 1.400 € 1.320 € 1.075 €



Canvi de nevera
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ü Optimitzar el temps i nombre de vegades que s’obri 
la nevera.

ü Posar a 5ºC el refrigerador i a -18ºC el congelador.

ü Descongelar passant pel frigorífic i no introduir 
aliments que encara estiguin calents.

ü No comprar un frigorífic més gran del que es 
necessiti i mantenir-lo ple.

ü Elegir un frigorífic eficient, valorant l’etiqueta 
energètica i el consum anual.



Assecadora :

No es recomana tenir assecadora a llocs amb clima 
temperat, com és al Mediterrani. On es gaudeix d’un 
elevat percentatge de dies assolellats. A més a més 
aquest electrodomèstic té un consum molt elevat.

- Depenen del sistema d’assecat podeu 
trobar sistemes elèctrics i de gas, aquests 
últims són més eficients.
- És recomanable centrifugar la roba abans 
de posar-la a l’assecadora. 
- No assequeu la roba de cotó i la roba 
pesada a les mateixes càrregues d’assecat 
que la roba lleugera.
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Electrodomèstics

79

n Rentadora



Electrodomèstics
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n Rentadora



Rentadora: 

- Es recomanable carregar la rentadora totalment, 
sense superar la càrrega límit.
- Utilitzeu programes més llargs a baixa 
temperatura o aigua freda.
- Centrifugueu el menys possible en cas de que 
assequeu la roba a l’aire lliure.
- Si utilitzeu programes de mitja càrrega: redueixen 
el consum d’aigua i detergents, tot i que no 
redueixen el d’energia. 
- No pre-renteu la roba poc bruta.
- Netegeu el filtre regularment.

Els aparells clàssics destinen més del 80% de l’energia a la  
resistència utilitzada per escalfar l’aigua. El consum es pot 
reduir  si l’aparell té doble entrada d’aigua, així, s’evita que 

sigui la pròpia rentadora la que hagi d’escalfar l’aigua.
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Rentavaixelles
-El 90% del consum es produeix en el procés 

d’escalfar aigua
-Menys consum d’aigua i E que rentant a mà

-al voltant d’1kWh d’estalvi
-uns 30l d’estalvi

Consells d’estalvi?



Rentavaixelles :

- Amb el rentavaixelles consumim menys aigua i energia 
que rentant la vaixella a ma; quan la grandària s’adequa, 
quan el aparell es eficient de classe A i bitèrmic i quan es 
fa un bon ús (s’utilitza quan està totalment ple). Podem 
arribar a estalviar fins a un 60%.

- Utilitzeu programes de baix consum (curt o eco) per les 
peces poc brutes (es pot estalviar fins un 40% respecte els 
programes llargs). 
- Intenteu evitar l’assecat, és suficient deixar la porta de 
l’aparell oberta
- Netegeu regularment els filtres. 
-No deixeu l’aparell en marxa un cop acabat el cicle.
- Els vasos, plats, sempre boca avall . 
- Deixar que la vaixella s’assequi a l'aire lliure – Controli 
el depòsit de sal i abrillantador, sobretot en àrees de 
aigües dures.

Es recomana al igual que a la rentadora, instal·lar 
rentavaixelles amb doble entrada d’aigua (freda i calenta), 
rentavaixelles bitérmics.
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Veient la televisió

Il·luminació per leds 40% - que un tv 
LCD trdicional

-Il·luminació per leds

-Control automàtic de llum
ambiental

-Control de presència

-Interruptor de
desconnexió total consum 0,01w

-stand by 0.15w



•LO PRIMER, Apagar del tot els aparells electrònics, ajudant-nos de les 
regletes amb interruptor i programadors horaris per l’encesa i pagament 
automàtic d’alguns equips.

Com reduir el consum en stand-by

Apaguem-los!
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CUINA

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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Cuina
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Cuina
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Forn amb safata divisoria
Estalvia fins un 40% d’energia

A la Cuina

Clase A -10%

Millora dels aïllaments



üCuinar amb els sistemes més eficients: microones, 
olla exprés
üOptimitzar la quantitat de menjar cuinat en un mateix 

moment
üUtilitzar el calor romanent (apagar i deixar que 

s’acabi de cuinar amb calor latent)
üEstar atents per no fer preescalfaments excessius
üEvitar obrir el forn per reduir pèrdues i tapar les olles



IL·LUMINACIÓ

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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n Lámpara incandescente
n 7 - 18 Lumens / Watt
n 85 % de la energía se escapa

en forma de calor o radiación
no visible

Iluminación
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Rànquing

93

Tipus de làmpada Eficiència
(lumens /W)

Vida útil mitja 
(hores)

Tipus de Llum Usos més
adequats

Incandescents poca (7-14 
lm/w)

1.000 h Càlida (2500k). Els 
colors es veuen 

naturals (IRC>90)

On fem servir poc la 
bombeta

Halògenes poca (10-21 
lm/w)

2.000 h Neutra (3000k). Els 
colors es veuen 

naturals, encara més 
que amb les 

incandescents. Llum 
brillant.

Expositors, on 
necessitem veure bé 

els colors

Fluorescents molta (90 
lm/w)

10.000 - 25.000 h N'hi ha amb tons 
càlids i freds. Els 

colors es veuen una 
mica estratificats (IRC 

entre 80 i 90)

En llocs on estan 
molta estona 
enceses i es 

encessita

Baix consum molta 60 
lm/w)

8.000 - 15.000 h Tons càlids(2700k) i 
freds (6500k).

Multi ús

LED molta (100 
lm/w)

25.000 - 50.000 h Llum brillant i 
direccional.

Cada cop amb més 
usos

Expositors, llums 
direccionals. Llocs 

on estan molta 
estona enceses

Font: Barnamil – Llars 
verdes



REFRIGERACIÓ

Tecnologia
Canvi d’hàbits
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Concepto de Aerotermia
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La DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 declara la 
AEROTERMIA como ENERGÍA RENOVABLE
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Refrigeració:

• Es pot disminuir la temperatura de la casa evitant 
una excessiva radiació solar, amb tendals o para-sols i 
també provocant corrents d’aire naturals.

• La temperatura de confort a l’estiu se situa al voltant 
dels 25º C-26º C.

S’ha 
d’evitar...
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Refrigeració:

En el cas que tingueu que comprar un 
aparell d’aire condicionat es recomana:
- Els sistemes que menys consum tenen 
són: (de menys a més consum): ventiladors 
(per espais amplis van bé els de sostre ) < 
bomba de calor a gas amb conductes 
habitatge < bombes de calor elèctriques amb 
conductes habitatge < bomba de calor a gas < 
bomba de calor elèctrica i splits< aire 
condicionat inverter< aire condicionat.

Els ventiladors, pel 
corrent d’aire que 

generen, produeixen 
una sensació de 
disminució de 

temperatura de entre 3 
i 5ºC i no tenen un 

consum elèctric massa 
elevat.
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Moltes gràcies!


