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Per un món més sostenible
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El millor estalvi 
d’energia és la que 
no es consumeix
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Adoptant una bona pràctica en 
l'ús de l'energia obtindrem un 
estalvi en la factura energètica 
i contribuirem a la sostenibi- 
litat del planeta, perquè 
estalviarem emissions de Co2



Electrodomèstics
Utilitzeu els electrodomèstics (rentavaixelles, 
rentadora, assecadora...) amb la càrrega completa i, 
sempre que es pugui, els programes d'estalvi.

La rentadora Sempre que es pugui, cal rentar en 
fred i netejar el filtre regularment.

LL'assecadora L'escalfor del sol és sempre el millor 
sistema d'assecatge.

El rentavaixelles Rentar a mà amb aigua calenta pot 
ser fins a un 60% més car que fer-ho al rentavaixe-
lles. Cal netejar el filtre regularment.

Quin electrodomèstic 
comprar?
NoNo tots els electrodomèstics consumeixen el 
mateix. Per això estan classificats mitjançant una 
etiqueta energètica.

Cal adquirir els electrodomèstics amb baix consum 
energètic (etiqueta A). Tot i que solen ser més cars, 
s'aconsegueix un estalvi econòmic significatiu.

Aparells electrònics
Desconnecteu a les nitsDesconnecteu a les nits tots els aparells 
electrònics possibles, com els televisors i els 
ordinadors.

Hem de tenir en compte que encara que no 
estiguin sent utilitzats, segueixen consumint 
electricitat.

Il·luminació
Apagueu el llum quan no s’utilitzi.

Aprofiteu al màxim la llum del dia utilitzant teixits 
lleugers de colors clars a les finestres i a les 
cortines. També podeu pintar les parets de colors 
clars.

CaCanvieu les bombetes per làmpades i fluorescents 
de baix consum o LED.

Si s'utilitzen fluorescents, no és convenient 
encendre'ls i apagar-los amb freqüència.

Climatització
La temperatura ideal és de 19 a 21 ºC a l'hivern 

i de 22 a 26 ºC a l'estiu.

És important la ventilació. El temps recomanat per 
ventilar és d'uns 10 minuts i fer-ho a primera hora del 
matí.

InInstal·leu termòstats programables que regulin la 
temperatura adequadament.

Part de l'energia es perd en forma de calor per les 
finestres, els vidres i les parets. Un aïllament correcte 
permet reduir l'ús de la calefacció a l'hivern i de la 
refrigeració a l'estiu.

LLes finestres de doble vidre permeten estalviar un 
50% d'energia en calefacció i aïllar el soroll de 
l'exterior.

Calefacció
No és més econòmic mantenir la calefacció a 
una temperatura constant. És millor apagar-la 
a la nit o quan no estigueu a casa i engegar-la 

només quan l’hàgiu d’aprofitar.

No coNo col·loqueu mobles o sofàs a prop dels radiadors 
per poder aprofitar al màxim la calor.

Durant el dia es pot aprofitar l'escalfor del sol i 
durant la nit es poden abaixar les persianes per 
evitar pèrdues d'escalfor.

Aigua calenta
Dutxar-se en comptes de banyar-se suposa un 

estalvi del 65% d'energia i d'aigua.

Obrir l'aixeta de l’aigua calenta poca estona no 
dona prou temps perquè l'aigua surti calenta i, a 
més, es consumeix energia.

ElEl fet de deixar l'aixeta oberta sense necessitat 
equival a consumir energia.

Aneu amb compte amb les aixetes mal tancades.


