
APARELLS ELECTRODOMÈSTICS
Consells d’estalvi energètic a la llar

NEVERA
No obris en excés la nevera 
i quant l'obris tancar-la el 
més ràpidament possible.   
Facilita la ventilació de la 

nevera separant-la de 
la paret. No hi posis coses 

a sobre

RENTADORA 
I RENTAPLATS

Renta en fred i fes servir 
programes curts. Si has 
de rentar en calent fes-
ho a 30 graus de forma 

esporàdica i/o en horaris 
econòmics

WI-FI
Habilita la senyal només 

quan la necessitis. Si surts 
de casa o vas a dormir 

apaga el router

TV
Tingues-la engegada si 
l’has de mirar i apaga-la 

completament quan no es-
tigui encesa. Per escoltar 

notícies o música és millor 
engegar la radio

DISPOSITIUS 
ELECTRÒNICS

TABLETS, PC’s, MÒBILS...
No deixis els carregadors 

endollats a la corrent si no 
en fas ús

IL·LUMINACIÓ
No encenguis la llum 

si pots fer ús de la 
llum natural. Fes servir 

bombetes LED allà on el 
llum estigui encès més 

hores

ASSECADORA
Intentar sempre assecar la 
roba al SOL. Fes-la servir 
amb mesura i si l’has de 
comprar que sigui amb 

bomba de calor A++

ESCALFADOR 
ELÈCTRIC

Fes que escalfi l’aigua 
quan la tarifa elèctrica 
sigui més econòmica 

(l’aparell ha de disposar 
d’un programador i has de 
tenir contractada una tarifa 

de consum elèctric amb 
discriminació horària)

CALEFACCIÓ / AIRE 
CONDICIONAT

 La millor manera de 
regular la temperatura és 
aïllar casa teva. Regula la 

temperatura del termostat. 
A l’hivern:19-21º 
A l’estiu: 26-27 º 

Escalfa o refreda només 
les estances on fas vida. 
Tanca portes i finestres



APARELLS ELECTRODOMÈSTICS

BOMBETES

NEVERES

APARELLS ELECTRÒNICS EN STAND BY

Tipus 
d’il·luminació

Incandescent

Baix consum

LED

Potència
(W)

100 w

23 w

15 w

Cost de la
bombeta

1 €

5 €

6 €

Cost anual de 
l’energia €

23,4 €

5,4 €

3,5 €

Cost anual de 
l’energia i compra €

24,4 €

10,4 €

9,5 €

Estalvi en 
relació a la 
bombeta 

incandescent

14 €

14,9 €

Classificació 
energètica

A+++

A

Nevera de 
15-20 anys

Cost de
compra

650 €

500 €

400 €

Cost energètic 
d’un any

26 €

46 €

131 €

Cost del cicle de vida 
(15 anys)

1.040 €

1.200 €

2.371 €

Núm. d’aparells 
endollats

15

Potència
(W)

13 w

Temps 
(hores/dia)

20 h

Temps
(dies/any) 

330 dies

Energia
(Kwh/anys)

297 Kwh

Cost €/any

47 €

 Càlculs de consum d’aparells elèctrics a la llar

A l’hora de comprar un 
electrodomèstic aposteu per 
una classificació energètica 
que sigui com a mínim A++ 
(a doble plus) o millor A+++ 
(A triple plus)

No tigueu aparell encesos 
inútilment. Feu servir 
adaptadors amb interruptor 
per apagar els aparells. 
Desendolleu-los quan no 
els utilitzeu durant uns dies 
(menys la nevera).

Recordeu que si teniu tarifa 
amb discriminació horària 
2.0DH podeu estalviar si 
feu servir rentadores, ren-
tavaixelles, escalfadors 
elèctrics... quan el consum 
elèctric és més econòmic.


