EL CONSUM
d’energia a casa

LES ENERGIES RENOVABLES
Descobreix-les!

El consum mitjà d’energia a la llar es distribueix en:

Netes i inesgotables, permeten produir energia mecànica, elèctrica i
tèrmica a partir de fonts naturals. Actualment, però, s’utilitzen molt per
sota del seu potencial.

20%
Il·luminació
16%
Electrodomèstics 13%
Aigua calenta

Calefacció
Cuina

48%
3%

Hidràulica
Solar
Biomassa
Geotèrmica
Eòlica

ESTALVIA

amb l’energia!

S’obté utilitzant la força dels salts d’aigua, com a Engolasters
S’obté aprofitant la calor i la radiació del sol
S’obté de la matèria orgànica d’origen vegetal i animal
S’obté explotant l’escalfor de l’interior de la Terra o de les
aigües termals, com a Escaldes-Engordany
S’obté utilitzant la força del vent

www.energia.ad
www.mediambient.ad

EL CONSUM
d’energia a casa

AIXÍ TAMBÉ estalvies:
LES ENERGIES RENOVABLES
Descobreix-les!
Programa la calefacció perquè funcioni
només durant les hores
que siguis a casa

El consum mitjà d’energia a la llar es distribueix en:

Netes i inesgotables, permeten produir energia mecànica, elèctrica i
Instal·la finestres d’alta eficiència
energètica,
persianes
tèrmica
a partir
de fontsamb
naturals. Actualment, però, s’utilitzen molt per
aïllament interior incorporat i cortines,
així
evitaràs
perdre escalfor
sota del
seu
potencial.

ESTALVIA

amb l’energia!

No col·loquis mobles o sofàs molt a prop dels radiadors

Hidràulica

Calefacció
Cuina

48%
3%

Apaga
els llums 20%
quan no els necessitis
Aigua
calenta
Solar

S’obté utilitzant la força dels salts d’aigua, com a Engolasters
S’obté aprofitant la calor i la radiació del sol

Desendolla els carregadors dels Biomassa
aparells electrònicsS’obté
quan de la matèria orgànica d’origen vegetal i animal
Il·luminació
16%
no els utilitzis
Geotèrmica
S’obté explotant l’escalfor de l’interior de la Terra o de les
Electrodomèstics
aigües termals, com a Escaldes-Engordany
En cas d’utilitzar13%
el cotxe particular, procura compartir-lo
(andorra.compartir.org)

Eòlica

S’obté utilitzant la força del vent

www.energia.ad
www.mediambient.ad

Si aprofites la llum natural

20-80%

Si substitueixes les
bombetes incandescents per
altres de baix consum

60-80%

Si fas regularment el
manteniment de la caldera

10%

Si regules la temperatura
del termòstat a 19°C
en lloc de posar-la a 20°C

7%

Si tens una caldera de més
de 20 anys i la canvies

30-40%

Si regules la temperatura de
la rentadora a 30ºC o 40ºC
en lloc de posar-la a 90ºC

70%

Si utilitzes un ventilador
de sostre en comptes
de l’aire condicionat

98%

Si estens la roba en lloc
d’utilitzar l’assecadora

100%

Si tens una nevera
de baix consum

45-80%

Si fas servir el programa
econòmic del rentavaixella

25%

Si tapes les olles, paelles
i cassoles en cuinar

20%

Si cuines amb l’olla de pressió

50%

Si utilitzes el microones
en lloc de fer servir
el forn convencional

60-70%

Si et dutxes en
comptes de banyar-te

65%

Si condueixes
de manera eficient

15%

Si vas a 60 km/h amb
cinquena en comptes
d’anar amb tercera

15-20%

Si vas amb autobús
en comptes de desplaçar-te
en cotxe particular

80%

Si vas a peu o amb bicicleta
en lloc d’utilitzar el vehicle

100%

Si aprofites la llum natural

20-80%

Si substitueixes les
bombetes incandescents per
altres de baix consum

60-80%

Si fas regularment el
manteniment de la caldera

10%

Si regules la temperatura
del termòstat a 19°C
en lloc de posar-la a 20°C

7%

Si tens una caldera de més
de 20 anys i la canvies

30-40%

Si regules la temperatura de
la rentadora a 30ºC o 40ºC
en lloc de posar-la a 90ºC

70%

Si utilitzes un ventilador
QUANTA
ENERGIA98%
de sostre en comptes
de l’aire condicionat
estalvies...
Si estens la roba en lloc
d’utilitzar l’assecadora

100%

Si tens una nevera
45-80%
de baix consum
Amb petits canvis en els nostres
hàbits, podem consumir molta
menys
energia.
Si
fas servir
el programa
25%
econòmic del rentavaixella
AIXÍ CONTAMINAREM MENYS I
ESTALVIAREM RECURSOS I DINERS.

Si tapes les olles, paelles
i cassoles en cuinar

20%

Si cuines amb l’olla de pressió

50%

Si utilitzes el microones
en lloc de fer servir
el forn convencional

60-70%

Si et dutxes en
comptes de banyar-te

65%

Si condueixes
de manera eficient

15%

Si vas a 60 km/h amb
cinquena en comptes
d’anar amb tercera

15-20%

Si vas amb autobús
en comptes de desplaçar-te
en cotxe particular

80%

Si vas a peu o amb bicicleta
en lloc d’utilitzar el vehicle

100%

