Pregunta 1: Sobre les tarifes d’electricitat, què és el
“Bo Social”?
a) Són descomptes en la factura, quan més
consumeixes més bons tens de descompte.
b) És un tipus de contracte, on les persones a l’atur i
pensionistes no paguen IVA.
c) És un descompte en el preu de la tarifa d'últim recurs
TUR, per persones físiques i per a l'habitatge habitual.
d) No ho sé.

aparells elèctrics en
Pregunta 2: Com creus que s’incrementa la teva factura elèctrica deixant els ap
stand-by?

c) La distribuïdora era la que em donava electricitat abans de la liberalització de l’energia i ara la
comercialitzadora és el responsable del transport, distribució i que arribi el consum de qualitat a
tothom.
d) No ho tinc clar.
Pregunta 5: Les bombetes de baix consum duren:
a) Igual que les incandescents
b) 8 vegades més
c) Duren més les incandescents
d) No ho sé

Pregunta 6: Quan apagues la TV amb comandament a distància, l’aparell està consumint energia?

a) La factura pot augmentar entre un 5 y un 20%.
b) És insignificant. Almenys jo no he notat res.
c) No s’incrementa res
d) No ho sé

a) No, ja que està apagada
b) Sí, però m’és igual
c) Sí, està consumint. No consumirà més en el moment que l’apagues amb el botó que hi ha a
l’aparell.
d) No ho sé

Pregunta 3: Les finestres han de ser:
a) Normals, que obrin i tanquin bé.
b) De doble vidre i amb trencament de pont tèrmic, per estalviar energia
c) D’una sol full és suficient, dos és massa car,, encara que suposi estalvi energètic
d) No ho sé
Pregunta 4: Quina diferència hi ha entre una comercialitzadora i una distribuïdora d’energia elè
elèctrica?
a) La comercialitzadora proporciona comptadors, sol.licituds de nous subministres i dona energia. La
distribuïdora solament dona de baixa el subministra per impagament.
b) La distribuïdora gestiona la xarxa de subministrament energètic, la qualita
qualitat, els aparells de mesura,
la lectura de comptadors i sol·licituds de nous subministres. La comercialitzadora proporciona energia,
la contractació de l’electricitat i les factures.

Pregunta 7.. T’has comprat un frigorífic, a quina temperatura el programes?
a) a 0ºC i el congelador al mínim possible.
b) Entre 3-5ºC i el congelador per sobre dels -18ºC.
18ºC.
c) No el vaig programar quan me’l vaig comprar, crec que ja estava programat i no l’he tocat.
d) No me’n recordo

Pregunta 8.. Quin és el % d’estalvi en classe energètica dels electrodomèstics A, +A, ++A:
a) Entre 55-75%
b) Entre el 20-30%
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c) No s’estalvia res. La classe energètica sols és un reclam publicitari
d) No ho sé
MARCA LES RESPOSTES A CONTINUACIÓ:

Pregunta 9.. Quanta energia consumeix una rentadora per escalfar aigua?
a) Un 10% aproximadament
b) Un 35%
c) Molta, un 90%
d) No ho sé
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Pregunta 10. Fa un fred que pela, a quina temperatura programes la calefacció?

Les respostes a l’enquesta serà penjada properament a:

a) A la màxima, anar amb camisetes de màniga curta és còmode.
b) Jo sempre estic a 25ºC tot l’any.
c) Entre 19-21ºC.
d) No em fixo

http://plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com/
Si vols participar en algun dels projectes deixa’ns el teu
correu electrònic:

Pregunta 11. A l’estiu, a quina temperatura programes l’aire condicionat?
a) A 19ºC
b) Entre 23-25ºC
c) No sé programar el meu equip
d) No tinc aire condicionat

Nom:
Correu electrònic:
Projecte:

Pregunta 12. Com gestiones la llum solar a casa teva?
a) Tinc les llums enceses encara que hi entri suficient claror de fora
b) Les tinc obertes més a l’hivern que a l’estiu
c) Obro les cortines i persianes per tenir bona claror i així estalviar energia elèctrica.
d) No ho sé, no em fixo

Pla Participatiu per la “Eco-comunitat” de Sant Martí de Provençals – La Verneda i La Pau. pladenergiaparticipatiu@gmail.com

