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L’inform@tiu

Amb motiu del dia mundial de l’estalvi energètic, que es 
va celebrar el dia 5 de març, experts immobiliaris pre-
paren tot un seguit de consells perquè els particu-
lars prenguin consciència per fer un millor ús de 
l’energia a les seves llars. Amb aquests tips, 
tota la família podrà portar a terme accions 
senzilles i eficients que ajudaran amb el canvi climàtic, 
la sostenibilitat i contribuiran amb l’estalvi econòmic 
personal: 

1. Apostar per les bombetes LED, de baix con-
sum. Les bombetes LED consumeixen un 22% menys 
que les bombetes de baix consum habituals i un 80% 
menys que les incandescents. Entre d’altres avantat-
ges destaca que s’adapten a qualsevol tipus de llums 
i la seva duració mitjana és de més de 10 anys, per la qual 
cosa, tot i que el seu preu és superior a la resta, a llarg ter-
mini és més rendible.

2. No tenir encesos ni en “stand by” els aparells elec-
trònics si no es fan servir. No hi ha cap benefici, ni per 
l’economia ni per al medi ambient, tenir un aparell elec-
trònic encès o en “stand by” si no té profit. Deixar qualse-
vol electrodomèstic en “modo” estalvi, suposa un 12% del 
consum anual de l’aparell. Si TV, equips de so, pantalles d’ 
ordinador, etc. queden encesos, podrien arribar a suposar 
una despesa de fins a 100 euros anuals.

3. Revisar habitualment el manteniment de la cal-
dera. Realitzar un manteniment habitual de la caldera no 
només serveix per evitar que aquesta s’espatlli abans de 
temps, i també per estalviar energia i diners. Contractar 
una assegurança de la caldera que s’encarregui del man-
teniment és bàsic. Tot i que suposa un desemborsament 
anual, a la llarga el medi ambient i l’economia familiar ho 
agrairan. En el supòsit que la caldera sigui molt antiga és 
convenient substituir-la per una més nova amb l’etiqueta 
de qualificació A. 

4. Utilitzar electrodomèstics amb l’etiqueta energèti-
ca A+++ i utilitzar-los de manera moderada. L’etiqueta 
energètica A+++ indica que l’aparell és de consum mínim o 
baix consum. Els aparells amb aquesta catalogació tenen 
un preu de venda més car, però suposen un estalvi a llarg 
termini: en consumir menys energia, es gasta menys llum, 
el que també repercuteix de manera positiva a l’economia 
de l’habitatge. 

5. No abusar de temperatura de la calefacció ni de 
l’aire condicionat. És important mantenir una temperatu-
ra equilibrada tant a l’hivern com a l’estiu. La diferència de 
graus del carrer a la nostra llar és significativa, però això és 
bàsic regular la caldera o l’equip d’aire condicionat per no 
malgastar energia de més i millorar l’eficiència dels aparells.

Segons l’establert al Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques 
en els edificis, l’ideal és que a l’hivern la calefacció no 
estigui per sobre dels 21oC i a l’estiu l’aire condicio-
nat no estigui per sota dels 26oC. 

Tots aquests consells poden aplicar-se a qualsevol habitat-
ge. És important contribuir a l’estalvi energètic amb aques-
tes petites accions del dia a dia.

L’estalvi energètic a l’habitatge  
ajuda a la economia familiar  
i el medi ambient 
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