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CONEIXES L’ETIQUETA 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 

 

Entre les característiques que tenim en compte en la compra de qualsevol 
aparell elèctric(electrodomèstics, bombetes, etc.), acostumen a prevaler 
les prestacions, l’estètica, el preu, la durabilitat, la fiabilitat de la marca, 
etc. Un dels últims aspectes que valorem és el cost del consum elèctric 
que ens suposarà l´aparell durant la seva vida útil. 
 
A la Unió Europea disposem, des de fa 10 anys, d’una eina que ens 
permet comparar models i marques en funció del consum d’energia 
necessari per realitzar la seva funció: és l’etiqueta d’eficiència energètica 
(veure la Directiva 92/75/CEE). Consisteix en una escala alfabètica, a on 
s’atorga la lletra A als aparells més eficients que consumeixen menys 
energia, i la lletra G correspon als de major consum elèctric. Cada lletra 
s’identifica amb un color, assignant tons verds per als més eficients i 
vermellosos per als que ho són menys. 
 
Es poden trobar identificats amb aquesta etiqueta una àmplia gamma de 
productes, com bombetes (les incandescents tradicionals tenen la lletra F 
o similar, i les fluorescents i compactes de baix consum acostumen a ser 
d’eficiència A o B), aparells d’aire condicionat, rentadores, frigorífics i 
congeladors, rentavaixelles, vehicles a motor... 
 

Gràcies a la implantació d’aquest sistema d’etiquetatge obligatori, els fabricants han 
tret nous models que assoleixen una major eficiència energètica, amb una millora 
del 30% en el cas dels frigorífics entre els anys 1996 i 2000. Per aquesta raó, des de 
l’any 2003 s’han afegit a l’escala dues noves categories, l’A+ i l’A++, que 
assoleixen nivells d’eficiència encara més alts.  
 

Tot i que els aparells de les categories de major eficiència són més cars, comprant els de nivell A 
acabarem estalviant diners durant tot el cicle de vida del producte gràcies al menor consum d’energia 
(la diferència de cost s’amortitza en un o dos anys d’ús). Aquells als qui no els importi pagar una mica 
més per tenir cura del medi ambient, poden decidir-se per comprar un aparell A+ o A++. 
 

Què podem fer per comprar aparells elèctrics més eficients? 
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Considerar el consum d’energia com un element més en el moment de decidir sobre la 
compra d’un aparell elèctric. 
Buscar l’etiqueta del nivell d’eficiència dels diferents models que ens poden interessar pel 
tipus de prestacions que requerim. 
Comprar preferentment els models més eficients, escollint els de les categories A+ o A++ si 
podem fer una major inversió en benefici del medi ambient, o els de nivell A si volem 
estalviar diners i contribuir a reduir el consum energètic. 

http://www.mundogar.com/ideas/reportaje.asp?ID=10750&MEN_ID=40
http://www.icaen.net/index.jsp?idsub=184&type=1&opt=listado&opt2=ver&idmenu=27&idcat=124&idnot=154&nomcat=Energia%20a%20la%20llar&nomsub=Electrodom%E8stics&mtipo=A&mnombre=null&nombre=Ciutad%E0
http://revista.consumer.es/web/es/20021101/pdf/medioambiente.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/estalvi_energetic.pdf

