
 
 
 
CONSELLS PER ESTALVIAR AIGUA 
 

- Al bany:  

o Dutxa’t en lloc de banyar-te; l’estalvi d’aigua és de fins a 80 litres cada 
vegada. 

o Instal·la un cap de dutxa de flux reduït; pot suposar un estalvi de l’ordre 
del 50 %.  

o Els nous models de cisternes de baix consum usen només 7,5 litres 
d’aigua, enfront dels 27 litres de les antigues.  

o Si la teua cisterna és antiga, pots reduir-ne el volum introduint-hi algun 
objecte; amb això reduiràs la quantitat d’aigua que hi cap.  

o En tot cas, evita buidar l’aigua de la cisterna del vàter sempre que siga 
possible, i no utilitzes el vàter com a paperera.  

o No t’afaites amb l’aixeta oberta i, quan et rentes les dents, utilitza un got 
d’aigua en lloc de tindre l’aixeta oberta. Pots estalviar fins a 14 litres 
d’aigua.  

 

- A la cuina: 

o En lloc d’escurar a mà és preferible utilitzar el rentaplats, però espera 
que estiga ple abans d’engegar-lo i programa cicles curts. Pots estalviar 
fins a 50 litres d’aigua cada vegada.  

o Si rentes els plats a mà, fes-ho amb un recipient ple d’aigua en lloc de 
tenir l’aixeta oberta; pots estalviar fins a 115 litres d’aigua cada vegada. 

o Descongela els aliments a l’interior del frigorífic i no a l’aixeta; alhora 
que estalvies uns 22 litres per cada aliment descongelat, s’aprofita el fred 
del producte durant la descongelació.  

o Utilitza la rentadora amb la major càrrega possible i amb programes de 
rentat de baix consum d’aigua; les noves rentadores ja incorporen aquest 
tipus de programes de rentat. 

 
CONSELLS PER ESTALVIAR ENERGIA 
 

- En el transport: 
o Portar els pneumàtics correctament inflats estalvia fins a un 10% 

d’energia. 
o Conduir a velocitats adequades i evitar acceleracions i frenades brusques, 

fins a un 20%. 
o L’aire condicionat d’un vehicle també suposa un consum extra d’energia; 

no l’utilitzes si no és necessari, i no el sobrecarregues; cada 100 kg de 
càrrega addicional suposen un 5% més d’energia. 



o Compartir el cotxe amb altres persones, a més de fer amics, permet 
estalviar fins a un 75% del consum (amb el cotxe complet). La 
Universitat ofereix aquest servei per a desplaçar-se de casa a la 
Universitat i viceversa mitjançant la campanya 4x4 
(http://www.uji.es/serveis/prev/prodserv/gma/4x4.thtml)  

o Utilitza el transport públic; s’estalvia fins a un 80% d’energia per usuari. 
o I per descomptat, caminar o anar amb bicicleta en lloc d’utilitzar el cotxe 

estalvia energia i no contamina, i no tindràs problemes d’aparcament. 
 
 

- Climatització: 
o L’aïllament de la vivenda és basic per a l’estalvi energètic; si has de 

comprar casa o fer reformes, tin-ho en compte. 
o Les finestres amb vidre doble aïllen tèrmicament i acústicament, sempre 

que tanquen bé. 
o Vigila la climatització a ta casa; una temperatura adequada és 19ºC a 

l’hivern i 24 a l’estiu; evita anar abrigat a l’estiu i amb mànega curta a 
l’hivern. 

o Utilitza termòstats per tal de regular la climatització; són més efectius 
que l’ús manual. 

o No climatitzes habitacions que no ocupes; matin-les tancades per evitar 
pèrdues en la climatització. 

o A l’hivern, amb deu minuts hi ha suficient per ventilar la vivenda; 
desprès tanca-ho tot per evitar perdre calor.  

o No abuses de la calefacció, ja que cada grau de temperatura addicional 
suposa un consum d’un 5% més d’energia. 

o A l’estiu, utilitza veles i cortines per evitar l’entrada de sol si fa calor; si 
utilitzes aire condicionat, mantin les finestres i portes tancades, i apaga’l 
quan no siga necessari. 

 

- El frigorífic: 

o El frigorífic consumeix al voltant del 20% de l’energia d’una vivenda, 
per tant és molt important la seua classificació energètica. Compra 
sempre frigorífics de classe AAA (A++) o AA (A+), ja que són els que 
menys consumeixen. 

o Evita obrir la porta innecessariament per evitar pèrdues de fred. 

o Descongela els aliments a l’interior del frigorífic, per aprofitar el fred 
que genera el procés de descongelació. 

o Mantin una adequada ventilació de la part posterior (motor) del 
frigorífic. 

o No deixes que s’acumule gel al congelador, ja que alhora que augmenta 
el consum energètic, redueix la vida del frigorífic. 

o Si has de comprar un frigorífic nou, vigila també de comprar-ne un que 
s’adapte a les teues necessitats. No compres un frigorífic excessivament 
gran, perquè estarà mig buit i augmentarà el consum energètic. 

 

http://www.uji.es/serveis/prev/prodserv/gma/4x4.thtml


- La rentadora, el rentaplats i l’assecadora: 

o Igual que amb els frigorífics, posa atenció a la classe energètica dels 
electrodomèstics i tria sempre aparells AAA (A++) o AA (A+). 

o Utilitza tots tres aparells a càrrega màxima i amb programes d’estalvi 
econòmic; la major part dels aparells nous ja incorporen aquestes 
prestacions. 

o En la rentadora, sempre que siga possible, utilitza programes de rentat 
amb aigua freda; estalviaràs gran part del consum energètic d’aquest 
aparell. 

o Neteja els filtres amb la periodicitat que indique el fabricant; n’obtindràs 
un menor consum. 

o Sempre que siga possible, estén la roba i deixa-la que s’eixugue a l’aire; 
aprofita el clima que tenim. 

 

- La cuina 

o La cocció amb gas redueix fins a un 70% la producció de CO2 respecte a 
una cuina elèctrica. 

o Amb cuines vitroceràmiques, utilitza la calor residual per completar la 
cocció. 

o Cuinar amb olla a pressió és una bona opció, estalvia temps i energia. 

 

- Il·luminació: 

o Sempre que pugues utilitza llum natural. 

o Usa bombetes de baix consum en lloc de les tradicionals incandescents; 
les de baix consum estalvien fins a un 80% d’energia i duren fins a 10 
vegades més.  

o A zones comunes dels edificis és preferible la utilització de detectors de 
presència o temporitzadors, ja que estalvien energia. 

o Tria bé el tipus de bombeta que posaràs a cada estança; els tubs 
fluorescents i les bombetes de baix consum són recomanables per a llocs 
on han d’estar enceses durant llargs períodes; recorda que aquestes 
bombetes consumeixen molta energia per encendre’s, però molt poca 
durant l’estona que estan funcionant. 

o No t’oblides d’apagar la llum quan deixes d’utilitzar un estança. 

o Neteja habitualment les fonts de llum, ja que la brutícia dificulta la 
transmissió de la llum. 

o Per llegir o fer treballs a l’escriptori utilitza llum focalitzada, així evitaràs 
tenir il·luminada tota l’habitació. 

 

- Aparells elèctrics: 



o No utilitzes el mode stand by dels aparells elèctrics, ja que continuen 
consumint energia (fins al 80% en alguns aparells); desconnecta’ls. 

o Procura comprar aparells electrònics d’alta eficiència energètica; el 
possible cost superior a la compra, es compensa totalment amb l’estalvi 
energètic que comporten; recorda que els de classe A són els que menys 
consumeixen. 

 

- Ordinador: 

o Apaga l’ordinador si has d’estar més d’una hora sense utilitzar-lo. 

o Utilitza la configuració d’“estalvi d’energia”. 

o Un salvapantalles animat consumeix tanta energia com un programa en 
funcionament; l’únic salvapantalles que permet estalviar energia és el de 
“pantalla negra”. 

  

- Residus: 

o El reciclatge també és estalvi d’energia; separar i llançar al contenidor 
adequat els diferents tipus de residus, com ara paper, cartó, envasos, 
vidre, etc., suposa un important estalvi de recursos. 

o A més a més, cal tindre especial cura amb els residus perillosos que es 
generen a la vivenda, i gestionar-los adequadament. Piles, tubs 
fluorescents, medicaments caducats, etc., poden ser molt contaminants si 
no es dipositen al contenidor adequat. 

o I recordeu que a molts municipis disposeu d’ecoparcs per poder llançar 
tota mena de residus amb la seguretat que seran gestionats correctament. 

 

- Consells generals de seguretat a casa: 

o Vigila quan manipules electrodomèstics i aparells connectats a la xarxa. 
No ho faces amb els peus descalços i no deixes que els xiquets els 
manipulen. 

o Mantin una adequada ventilació als llocs on tingues aparells de gas, a 
més de vigilar que l’eixida de fums de calderes i escalfadors no estiga 
mai obstruïda. 

o Ves amb compte amb el butà; tanca la clau de pas quan no l’utilitzes, 
vigila que les conduccions estiguen sempre en bon estat i fes que 
personal autoritzat faça totes les revisions que indica el fabricant. Si 
sents olor de gas, obri portes i finestres per ventilar, tanca les claus de 
pas i no connectes cap aparell elèctric ni acciones cap interruptor ni, per 
per descomptat, encengues foc; cal avisar ràpidament un tècnic perquè 
revise la instal·lació. 

o Si pots instal·lar-te gas natural en substitució del butà, no ho dubtes, té 
molts avantatges: 

  No cal tenir-lo emmagatzemat i sempre està disponible. 



 És barat i eficient, i té un alt rendiment. 

 Tal com s’extrau es consumeix, sense transformacions, de 
manera que no produeix residus de processament. 

 El seu consum no genera residus sòlids, només H2O i CO2, encara 
que amb menor quantitat que qualsevol altre combustible fòssil. 

 


