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1/ DADES GENERALS









2/ IL·LUMINACIÓ

Breu explicació sobre si l’habitatge té suficient llum natural o no i 
l’ús que se’n fa de la il·luminació artificial, així com el tipus de 
làmpades predominants i més utilitzades.





3/ ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS

En aquest apartat cal detallar les casuístiques i usos de 
determinats electrodomèstics, especialment “grans”
electrodomèstics (rentadora, assecadora, rentaplats...) així com la 
instal·lació i ús de regletes per aparells que tenen standby.



4/ CLIMATITZACIÓ

Calderes, aires condicionats, ventiladors, radiadors elèctrics, 
estufes de butà...





5/ AIGUA

-AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)

Descripció del tipus de sistema per obtenir l’aigua calenta i l’ús 
que se’n fa.

-CONSUM D’AIGUA

Descripció de si hi ha o no mecanismes d’estalvi d’aigua, estat de 
les aixetes (hi ha pèrdues?).



6/ TANCAMENTS

Tipus de tancaments: finestres, portes. Descripció dels materials, 
estat i mides de les obertures. Descripció dels elements passius 
(tendals, persianes,...).
Hàbits de ventilació de l’habitatge.



7/ CUINA

Si la cuina és elèctrica s’inclourà dins electrodomèstics, si és de 
gas s’inclourà en aquest apartat, i s’hi detallaran els hàbits de 
cuina i l’ús que se’n fa.



8/ RESULTATS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL KIT D’ESTALVI ENERGÈTIC EFERGY





9/ RECOMANACIONS





10/ ALTRES CONSELLS D’ESTALVI ENERGÈTIC

Il·luminació
Canviant una bombeta incandescent per una de baix consum es 
pot estalviar un 80%. Són més cares però duren més. 
Apagar els llums quan no s’estigui en una habitació.
Aprofitar la llum natural sempre que sigui possible. 

Electrodomèstics
En general quan s’hagin de renovar cal tenir en compte l’etiqueta 
energètica i comprar els més eficients (A, A+, A++, A+++). 
L’estalvi generat durant el seu temps de vida útil compensarà la 
major inversió inicial. 



Nevera
És el que més consumeix perquè sempre està encès. Per reduir-
ne el seu consum és important:
Optimitzar el temps i nombre de vegades que s’obre.
Posar la nevera a 5ºC i el congelador a -18ºC.
Descongelar dins el frigorífic i no posar-hi aliments calents. 

Rentadora
Carregar-la totalment, sense superar el límit. 
Utilitzar programes a baixa temperatura o amb aigua freda.
No pre-rentar la roba poc bruta.
Netejar el filtre regularment.



Assecadora
Minimitzar el seu ús i estendre a l’aire lliure sempre que sigui 
possible. 

Rentavaixelles
Es consumeix menys aigua que rentant a mà, sempre que aquest 
sigui eficient. 
Utilitzar programes de baix consum i amb temperatures inferiors a 
50ºC. 
Netejar regularment els filtres.
No deixar l’aparell en marxa si s’ha acabat el rentat.
Controlar el dipòsit de sal i l’abrillantador. 



Cafetera
Utilitzar una cafetera tradicional tipus italiana al fogó de gas és 
l’opció més eficient. Les cafeteres elèctriques de dosi única són 
les més ineficients i produeixen més residus.
Si tot i això esculls la cafetera elèctrica, desendolla-la quan no la 
facis servir per evitar el consum standby. Pots arribar a estalviar 
44 kWh l’any que representen 7,45 euros.

Forn microones
Utilitza el forn microones en comptes del forn convencional per 
estalviar un 70% de l’energia.
Cal que utilitzis recipients adequats, mantenir-lo net i col·locar els 
aliments en petites porcions per reduir els temps de cocció i 
l’energia utilitzada.



Cuina

Les cuines de gas són més eficients que les elèctriques, el mateix 
passa amb els forns. 
A l’usar el forn cal intentar no obrir-lo innecessàriament (cada 
vegada que s’obre la porta es perd un 20% del calor acumulat).
És important tenir en compte:
Utilitzar olles a pressió o olles tèrmiques de cocció suau. 
Tapar les olles i paelles. 
Utilitzar el calor romanent (apagar i deixar que s’acabi de cuinar 

amb el calor latent)
Optimitzar la quantitat de menjar cuinat en un mateix moment. 



Stand by
Tenir cura d’apagar completament els aparells que no utilitzem. 
Utilitzar programadors horaris.
Fer servir regletes amb interruptor.



Aïllament

Posar borlets a les finestres. 
Fer servir cortines, persianes i tendals (a l’hivern per mantenir 
l’escalfor i a l’estiu per evitar que n’entri massa).
Utilitzar catifes per mantenir l’escalfor a l’hivern.



Control de temperatura

Els dormitoris no han d’estar tan calents com les sales que s’usen 
durant tot el dia. 
A l’estiu la temperatura de confort és 25-26ºC i a l’hivern 20-21ºC.
Els corrents d’aire produeixen sensació de disminució de 
temperatura entre 3 i 5ºC. Els ventiladors elèctrics els afavoreixen 
i no tenen un consum massa elevat. 
A l’hivern deixar el termòstat a 16ºC quan es marxi de casa. 
Ventilant 10 minuts al dia és suficient, i és recomanable fer-ho 
quan menys diferència de temperatura hi hagi amb l’exterior. 



Radiadors
No tapar-los ni obstruir-los per poder aprofitar tot el calor que 
generen. 
Posar-hi làmines reflectants darrera per tal que la calor es projecti 
cap a l’interior de la casa i no cap a les parets. 

Aigua calenta sanitària (ACS) 
Reduir el temps de dutxa.
Mantenir la temperatura de l’acumulador d’ACS el més baixa 
possible. 
Col·locar airejadors a les aixetes. 
Utilitzar aigua freda sempre que es pugui. 



11/ CONCLUSIONS

Comentar les conclusions del més destacat de l’informe.

Annex
Adjuntar-hi còpia de les factures.



INFORME MUNICIPAL D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA A LES LLARS :

CONTINGUTS:

1/ INTRODUCCIÓ

2/ DADES GENERALS

3/ RESULTATS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL KIT D’ESTALVI EN ERGÈTIC EFERGY

4/ RECOMANACIONS D’INVERSIÓ

5/ RECOMANACIONS RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ

6/ OBSERVACIONS



1/ INTRODUCCIÓ

En aquest apartat cal indicar si el municipi està adherit al Pacte 
d’Alcaldes i si disposa de PAES. Si és el cas, quina acció
planificada del PAES es relaciona amb aquesta campanya 
efectuada a diferents llars del municipi.
Caldria indicar també si s’ha fet una xerrada a la ciutadania prèvia 
a l’avaluació energètica a les llars i com s’han seleccionat 
aquestes llars. També si s’ha repartit material de sensibilització, 
quina difusió s’ha fet, etc.
Explicar el nombre de visites realitzades i les dates en què s’han 
efectuat.
Explicar què inclou aquest informe: dades generals, dades 
obtingudes amb la instal·lació dels kits d’estalvi energètic, 
recomanacions, etc.



2/ DADES GENERALS







3/ RESULTATS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL KIT D’ESTALVI ENERGÈTIC EFERGY

Explicar si totes les llars on s’ha fet la visita s’hi ha instal·lat el kit. 
Indicar quant de temps ha estat instal·lat el kit i detalls sobre 
l’estació de l’any i temps que ha fet.





4/ RECOMANACIONS D’INVERSIÓ



5/ RECOMANACIONS RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ





6/ OBSERVACIONS

Incloure informació concreta que no s’hagi englobat en cap dels 
apartats anteriors.



PRESENTACIÓ DELS MATERIALS DE SENSIBILITZACIÓ

Girona, 9 d’abril de 2015
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ADHESIUS PER LES LLARS – FORMAT ONLINE

"Aquí estalviem energia i diners"
Per a més informació consulta al teu ajuntament







CARTELL XERRADA FACTURA LLUM – FORMAT ONLINE

Adaptable a cada Ajuntament



RECURSOS DE COMUNICACIÓ ICAEN

Detallats al catàleg de recursos de la Setmana de l’Energia
Termini: 10 abril





ANUNCI EN PREMSA CILMA

9 maig



Moltes gràcies per la vostra 

atenció


