
Invertir en una caldera d’alta eficiència suposa un 
estalvi en el consum energètic de fins al 30%.

La temperatura que programem en la calefacció 
també influïx en el nostre consum d’energia, 
incrementant-lo en un 7% per cada grau que 
augmentem.

Tanca els radiadors que no utilitzes. No totes les 
habitacions de la llar solen necessitar la mateixa 
temperatura.

Mantín la temperatura entre 19 i 21 graus, no cal 
calfar en excés la vivenda. De nit, en els dormitoris 
és suficient amb una temperatura d’entre 15-17 
graus per a sentir confort.

En condicions normals, és suficient posar la 
calefacció només durant el dia. Excepte en zones 
molt fredes, és convenient apagar la calefacció a 
la nit, ja que la calor acumulada durant el dia sol 
ser més que suficient per a mantindre els dormitoris 
amb una temperatura d’entre 15 i 17 graus.

Tanca les persianes a la nit per a evitar pèrdues de 
calor.
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Amb l’arribada del fred, augmenta el consum 
energètic a casa. No obstant això, xicotets canvis en 
els nostres hàbits poden suposar un gran estalvi, que 
beneficiarà tant el planeta com la nostra economia.

CONSEllS  d'estalvi  energetic'



Canviar el teu aparell d’aire condicionat per un d’alta eficiència, suposarà un estalvi en el teu 
consum energètic de fins al 40%.

Substituïx les peretes convencionals per 
unes altres de baix consum o 
tecnologia LED. Suposa un estalvi 
energètic del 80%.

Aprofita la llum natural.

No deixes llums encesos si no els 
necessites.

Utilitza reguladors d’intensitat lluminosa 
electrònics per a adequar el nivell de 
llum a les teues necessitats.

Els electrodomèstics representen el 21% 
del consum energètic d’una llar.

Substituïx els electrodomèstics 
principals (frigorífic, llavadora i 
llavaplats) per uns altres d’alta 
eficiència energètica. Suposa un 
estalvi anual superior a 130 euros.

El frigorífic és el que més consumix: el 
18% de tot el consum 
d’electrodomèstics. Els frigorífics d’alta 
eficiència energètica consumixen un 
60% menys.

Instal·la dobles finestres o doble vidre.

Aïlla els caixetins de les persianes.

Tapa les juntes i els badalls de portes i finestres amb mitjans senzills i barats com la silicona, 
massilla o rivets. Entre el 5 i el 10% de la calor s’escapa a través de badalls i tancaments de 
finestres i portes exteriors.

Tanca persianes i cortines durant la nit per a evitar pèrdues de calor.

altres  consells  interessants:


