
 

 

 

 
 

QUE PODEM FER PER ESTALVIAR ENERGIA 

 Acció Què hi guanyem? 

Si aprofitem al màxim 

la llum del sol...  

estalviem energia (ens cal escalfar menys i reduïm 

l'enllumenat) 

Si pintem les parets 

de casa amb colors 

clars... 

incrementem l'efecte del sol i la lluminositat de les 

habitacions 

Il·luminació 

Si comprem bombetes 

de baix consum... 

estalviem un 70% de l'electricitat que gastem per il·luminar 

(a més, aquestes bombetes tenen una durada 8 vegades 

superior a les bombetes convencionals)  

Si tapem les olles 

quan cuinem i 

ajustem el foc... 

estalviem un 20-30% de l'energia que gastem per cuinar 

I si utilitzem una olla 

de pressió... 

estalviem un 5% més d'energia (i també temps) 

Si tenim en compte 

l'eficiència d'un 

electrodomèstic 

(podem mirar 

l'etiqueta energètica : 

la classe A és la més 

eficient i la G, la de 

menys eficiència)... 

estalviem fins a un 55% d'energia (si és de classe A)  

Si fem funcionar la 

rentadora i el 

rentaplats amb aigua 

freda... 

estalviem fins a un 90% de l'energia de cada rentada (la 

necessària per escalfar l'aigua si ho féssim a 60oC)  

Si posem la nevera a 

5ºC i el congelador a -

15ºC ja en tenim prou 

i... 

estalviem un 8% d'energia per cada grau de menys 

Si descongelem els 

aliments a la nevera...  

guanyem fred a l'interior del frigorífic i, per tant, ens cal 

menys energia 

Si assequem la roba a 

l'aire lliure... 

estalviem l'energia que gastaríem utilitzant l'assecadora 

Aparells 

domèstics  

Si apaguem els 

aparells de música, 

televisió i informàtics 

en comptes de deixar-

los en stand by...  

estalviem energia (que pot arribar al 2% de tota l'electricitat 

que gastem a casa) 
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Si aïllem bé la casa 

(les parets, posem 

finestres de doble 

vidre, etc.)... 

mantenim més fàcilment la temperatura de l'interior i 

reduïm l'ús de calefacció i refrigeració 

Si fem un ús racional 

de la calefacció (per 

exemple, a l'hivern 

podem posar-nos un 

jersei en comptes 

d'apujar massa el 

termòstat)... 

estem més confortables i estalviem energia (un 8% 

d'energia per cada grau de menys) 

Climatització 

Si utilitzem un 

ventilador en comptes 

d'un aparell d'aire 

condicionat... 

estalviem un 98% d'energia 

Si posem una 

instal·lació solar 

tèrmica...  

estalviem un 60-80% del consum anual d'aigua calenta 

sanitària  

Energia 

solar 

Si posem plaques 

solars fotovoltaiques 

... 

produïm energia elèctrica pròpia 

 


