
Activa el mode de baix consum 
dels aparells,  el mode stand by 
consumeix més del 30% del total 
d’energia. Aposta per les energies 
renovables.

Evita comprar 
utensilis de plàstic 
de poca durabilitat o 
d’un sól ús i opta 
pels reutilitzables.

Utilitza bombetes de baix consum o amb tecnologia LED, 
emeten menys calor, són mes resistents, duren més i
consumeixen menys que les incandescents o les halògenes. 
Desconnecta els aparells que no utilitzis!

Fes un ús responsable de la rentadora i el 
rentaplats amb càrrega completa i no abusis 
dels detergents, lleixius o abrillantadors.

Reutilitza els objectes 
que no siguin d’un sol ús 
i separa els residus en les 
diferents fraccions: 
matèria orgànica, vidre, 
paper i cartó, envasos 
lleugers i rebuig.

Tria
electrodomèstics 
energèticament 
e�cients com els
de classe A+.



Opta per plantes autòctones ja que estan adaptades al nostre 
clima i necessiten menys aigua.
Recull l’aigua de la pluja i rega les plantes pel matí o al capvespre.

Utilitza el transport públic. El consum 
associat als vehicles privats suposa el 
12% del consum energètic total.

Recull els excrements de la teva mascota i 
deposita la bossa a la paperera.
Passeja el ca amb corretja.
No maltractis la teva mascota, som el que feim!

Repara els aparells 
electrònics i evita 
comprar-ne un de nou 

si no el necessites.

Utilitza temporitzadors per als aparells 
electrònics i la calefacció, i instal·la
reguladors d’intensitat de llum.

Evita pèrdues de calor 
i aïlla les portes i les 
�nestres. Ventila la 
casa durant només 10 
minuts.
Mantenir la tempera-
tura entre 21 i 25 ºC.
Apro�ta la llum 
natural per il·luminar i 
encalentir.

Dutxa’t en 5 
minuts enlloc 
d’omplir la
banyera.
Estalvies 150
litres de mitja 
cada vegada.

Repara avaries i evita fugues 
d’aigua. Estalvies 170 litres de 
mitja al mes.

Instal·la reductors de 
cabdal a les aixetes, 
telèfons de dutxes  i 
cisternes. Estalviaràs el 
40% de l’aigua a cada ús.

Tanca l’aixeta quan no la utilitzis. 
Estalvies 12 litres per minut.


