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Presentació
Si pensem en el ventall d’activitats que cadascú
de nosaltres fa al llarg del dia, en la major part
hi intervé alguna forma d’energia: escalfar els
aliments, desplaçar-nos en transport públic, encendre els llums, climatitzar la nostra llar o rentar
la roba són accions que només podem realitzar
si tenim accés a algun recurs energètic.
El gas natural que ens arriba a través de les canonades, l’electricitat que ens porta a casa la xarxa
o els combustibles derivats del petroli amb què
funcionen els vehicles són diferents formes
d’energia. El progrés científic i tècnic ens ha permès guanyar en benestar. Però el consum creixent
d’energia ha de fer front a reptes importants:
d’una banda, alguns recursos energètics, especialment els combustibles fòssils, són limitats; d’altra
banda, tant la seva extracció i transport com el
seu consum resulten sovint molt contaminants.
L’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona, com a
institució compromesa amb el medi ambient, es

basa a promoure un major ús de les energies
renovables, principalment la solar, i a aconseguir
una major eficiència i estalvi energètics.
Aquesta nova Guia d’educació ambiental, realitzada per Ecologistes en Acció de Catalunya fruit
d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, ens
proposa consells i orientacions pràctiques per tal
de millorar la nostra qualitat de vida reduint el
consum d’energia en la vida quotidiana. Aquest
és un dels objectius de l’Agenda 21 de la ciutat,
que desenvolupa el Pla de millora energètica i al
qual tothom pot contribuir. Estalviar energia
suposa un estalvi econòmic, però també, i sobretot, un estalvi de recursos naturals, la qual cosa
ens ajudarà a millorar el nostre medi ambient
local i global. La Guia es centra precisament en
aquesta dimensió més individual del consum,
perquè la construcció d’una ciutat sostenible
depèn també del compromís personal, dels petits
canvis en els nostres hàbits i comportaments.

Imma Mayol
Presidenta de la Comissió Ecologia
i Sostenibilitat Ciutadana
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Introducció:
energia i desenvolupament sostenible
L’energia és una paraula tan corrent en el seu ús
com complexa de definir. Formalment es refereix
a la capacitat que permet desenvolupar treball
en un moment determinat.
La idea de relacionar directament el consum
d’energia amb el nivell de benestar és interessadament falsa; els maldecaps que ens ocasiona
una forma de vida basada en el malbaratament
energètic han fet que hagin començat a imposarse idees que fins fa poc eren ridiculitzades pels
poders polítics i econòmics.
Aquesta petita guia pretén ser una proposta per
desenvolupar una «ciència ciutadana» —cosa
que significa incrementar el coneixement de les
persones—, i també per avançar en el canvi de
model energètic. Aquest canvi implica mesures
globals que anteposin els interessos de les persones i el medi ambient als interessos econòmics
de les companyies energètiques.
Però també és cert que sense canvis en el comportament de cada persona cap mesura global
no tindrà l’efecte desitjat. Les mesures d’estalvi
i eficiència que proposem poden semblar insignificants, però són sempre petites accions personals i col·lectives les que desencadenen els grans
processos de canvi. El consum d’energia no és cap
excepció a aquesta màxima.
Només podrem avançar en la direcció adequada
si posseïm una informació objectiva i quantificada
sobre els principals impactes de les nostres activitats, consum o manera de viure.
El consum d’energia està relacionat amb el temps;
a tall d’exemple, el consum d’energia elèctrica es
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mesura en quilowatts-hora (kWh) i cal parar atenció a aquesta unitat, que consta de dues parts
molt importants, la primera és el terme de potència (kW) i la segona el temps d’utilització (h). Els
diners que ens costa l’energia i els impactes que
provoquem depenen de totes dues parts (poca
potència però molt temps representa el mateix
que molta potència i poc temps).

Què necessitem, l’energia
o els serveis que l’energia ens dóna?
La resposta és evident: no necessitem quilowatts;
necessitem llum, escalfor a l’hivern, refrigeració
a l’estiu, capacitat de desplaçament, escalfor per
cuinar; necessitem informació i coneixements,
poder llegir, equips de música per escoltar
i aparells per veure imatges. Tot això representa
serveis finals que, si bé estan relacionats amb
el consum d’energia, no ens obliguen a consumirne unes formes determinades (per exemple,
la nuclear), ni unes quantitats sempre creixents.
Hem de reflexionar sobre la qüestió de fons:
benestar no significa un consum energètic cada
cop més elevat, sinó disposar dels serveis
necessaris en el moment adequat. La clau per
a una bona qualitat de vida és tenir el màxim
de serveis finals amb el mínim consum d’energia.
És a dir, un màxim d’eficiència amb un mínim
d’impactes.

Quanta energia consumim i quanta n’aprofitem, al nostre país?
El consum d’energia primària a Catalunya durant l’any 2000 va sobrepassar els 20,4 milions de
tones equivalents de petroli (MTEP); en canvi, el consum final fou de 13,3 MTEP, és a dir, en
transformacions d’energia es van perdre més de 7 milions de tones equivalents de petroli.
L’eficiència en consum energètic es proposa obtenir el màxim rendiment de cada unitat d’energia
utilitzada. Com més eficients siguin els nostres aparells, més energia estalviarem.
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Què podem fer? Què hem de saber?
Primer de tot, podem tenir un comportament
responsable en el consum d’energia, cosa que
significa tenir ben present que tota l’energia que
consumim té associats impactes ambientals,
molts dels quals no són fàcilment perceptibles.
Però no tots els impactes són iguals, el que significa que hem d’aconseguir canviar progressivament cap a les fonts d’energies que en provoquin
menys.

Per exemple, cremar combustible en una central
per generar electricitat és aprofitar tan sols una
tercera part de la calor de la combustió per obtenir
energia elèctrica. Si es fa servir aquesta electricitat
per generar novament calor (en una cuina, en
una calefacció, en un radiador) tornem a fer una
transformació innecessària. El més adequat hauria estat fer servir directament el combustible
per escalfar.

Hem de saber que els impactes no es comptabilitzen en el preu que paguem per l’energia; són
el que s’anomenen externalitats ambientals.

En els aparells que tenen com a missió generar
calor (estufes, calefaccions, cuines, calderes, etc.)
és més adequat emprar un combustible (biomassa o gas són els més nets) i no pas electricitat. En
l’actual model energètic hi ha un consens crític
en relació amb el «tot elèctric»,
per la seva ineficiència
i els seus impactes.

Un principi bàsic que hem de tenir en compte és
que el servei energètic que demanem ha d’estar
relacionat amb la forma d’energia que fem servir.
L’energia emprada és sempre la part final d’un
procés de generació, transport i transformació.
Com més transformacions d’energia s’hagin de
realitzar més es perd pel camí, i més contaminació
es genera.
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Unes propostes per a l’ús eficient
de l’energia
■

■

■

■

■

■

Pensar sobre la disposició de la llar,
sobre l’ús que fem dels diferents espais,
els serveis que demanem a cada lloc
i com satisfer-los.
No deixar mai encès un llum, connectat un
electrodomèstic o engegat un aparell que
no es fa servir.
No deixar connectats els «permanents» (el
pilot vermell o verd) d’un aparell electrònic si
no es fa servir durant un període de temps
llarg (poden arribar a gastar el 25 % del consum
de l’aparell en ple funcionament). El pilot
vermell o verd d’un aparell indica consum sense
cap servei a canvi.
No deixar oberta una aixeta d’aigua que no
s’utilitza (el consum d’aigua va sempre molt
relacionat amb el consum d’energia).
No comprar només seguint la publicitat.
Reflexionar abans de comprar un aparell
elèctric que només estalvia un petit esforç
ocasional (el raspall de dents elèctric seria
l’exemple més clar).
Pensar com podem aïllar la llar per evitar
pèrdues de calor a l’hivern (aïllament tèrmic
en parets i sostre, doble vidre, cortines)
i evitar l’entrada de sol a l’estiu (persianes,
ombrel·les, tendals).

Les externalitats:
l’energia és cara o barata?
Les externalitats són aquells costos
que no s’inclouen en el preu de compra
d’un producte i que són carregats a tota
la societat: els residus que es generen
en la fabricació, el transport i la comercialització, el cost de gestionar-los,
els compostos gasosos emesos, l’aigua
que es consumeix, el desmantellament
del producte un cop ha acabat la seva vida
útil, etc.
Si pensem en les seves externalitats
(els impactes sobre la natura que ocasionen
l’extracció, la producció i el transport, etc.),
el preu de l’energia que consumim és molt
barat perquè no paguem les destrosses
ecològiques que causa i, a més,
tan sols representa un petit percentatge
de les nostres despeses. Per això li dediquem poca atenció.
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El consum energètic a la llar: els aparells
Les dades sobre el consum a la llar poden variar
molt entre països i àmbits climàtics, segons el
nivell econòmic de les famílies i segons les modes
i el pas del temps (la compra d’aparells d’aire
condicionat, per exemple, està fent disparar
el consum d’electricitat a l’estiu, una
època en què tradicionalment
baixava).
La tecnologia i la producció industrial han fet possible que
actualment tinguem a la
nostra disposició un ventall
ampli d’aparells que pretenen oferir-nos les màximes
comoditats.

21,50 %
29,00 %
10,00 %
11,00 %
28,50 %
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Indicativament, podem donar unes xifres
estimatives bastant ajustades:
aproximadament el 29 % del consum energètic
prové de la calefacció; el 28,5 %, de l’ús d’aigua
calenta sanitària; l’11 %, de l’ús de la cuina;
el 10 %, de la il·luminació, i el 21,5 % restant,
dels electrodomèstics.

L’oferta: un mínim de 70 aparells a la llar que consumeixen energia
L’oferta d’aparells és extraordinària, i de cadascun d’aquests aparells n’existeixen molts models. Els 10
primers representen el 90 % del consum energètic de qualsevol habitatge. Respecte de la resta només
s’inclouen els que es relacionen amb l’ús comú. Qualsevol afició o passatemps (per exemple, el bricolatge)
podria incrementar la llista considerablement. Repassant-la, podreu esbrinar quin aparell és veritablement
necessari o superflu:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Frigorífic (amb congelador o sense)
Rentadora amb aigua calenta
Televisor
Rentaplats amb aigua calenta
Aparell d’aire condicionat
Cuina (amb forn o sense)
Equips ACS (termos)
Estufa elèctrica
Làmpades incandescents i halògens
Assecadora de roba
Assecador de cabells
Batedora
Trinxadora de vas
Rellotge
Campana d’extracció de fums
Ventilador
Planxa de roba
Aspiradora
Afaitadora
Màquina de cosir
Ràdio portàtil
Ordinador
Ordinador portàtil
Impressora (de gota de tinta o làser)
Màquina de tallar cabells
Escàner
Càmera de fotos (de pel·lícula o digital)
Gravadora de vídeo
Microones
Cadena de música
Reproductor de CD portàtil
Bàscula elèctrica de bany

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Reproductor de MP3
Agenda electrònica
Radiocasset
Casset de butxaca
Depiladora
Depiladora de cera escalfada elèctricament
Aparells de massatge per vibració
Vídeo
Espremedora de sucs
Reproductor de DVD
Torradora de pa
Consola de videojocs
Barbacoa elèctrica
Telèfon mòbil
Cafetera de filtre
Cafetera exprés
Fregidora
Obrellaunes
Esprai de pintar
Rentadora de vapor
Insecticida elèctric
Polidora d’ungles
Raspall de dents elèctric
Ambientador elèctric
Telèfon sense fil
Ganivet elèctric
Molinet de cafè
Rentadora d’aigua a pressió
Banyera d’hidromassatge de peus
Grill
Màquina de foradar
Tornavís elèctric
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La climatització de la llar
Les instal·lacions,
els equips, els serveis Significa tenir la casa calenta quan fa fred i fresca
quan fa calor. Independentment que tinguem un
i les necessitats
o diversos ventiladors, o un aparell d’aire condicionat, unes mesures elementals ens ajudaran a
energètiques
tenir el major benestar amb el mínim d’energia.
decidiu fer reformes, tingueu en compte els
Consells pràctics per Sicriteris
bioclimàtics que figuren a cada apartat.
estalviar diners tot
Temperatura: l’element clau és l’aïllament tèrmic
millorant l’entorn
i els complements per equilibrar la temperatura
Hi ha moltes maneres de repensar les nostres
necessitats. Començarem reflexionant sobre
l’estructura general de la nostra llar, analitzantla com un sistema en el qual fem servir l’energia
per obtenir determinats serveis en determinats
espais.

(vegeu els apartats corresponents). Una temperatura interior de 19 a 21 graus dóna una bona
sensació de confort durant el dia. L’ambient de
la casa no ha de ser l’oposat al que correspon a
l’estació de l’any.
Ventilació de la llar: cal dedicar-li deu minuts
diaris a una hora que dependrà de la temperatura
externa (migdia quan fa fred, primera hora del
matí quan fa calor).
Orientació de l’edificació: en edificis o cases de
nova construcció, i depenent de l’espai, cal recuperar la vella saviesa arquitectònica de l’orientació
d’acord amb les característiques del terreny, respectant el sentit sud de la façana principal i evitant els finestrals i les parets mitjanceres mal
aïllades cap a l’oest.
Si teniu obertures a cares diferents de l’edifici,
podeu provocar corrents d’aire molt eficients per
refrescar.
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Aïllament tèrmic: un aïllament correcte permet
reduir l’ús de calefacció a l’hivern i de refrigeració
a l’estiu. És important assessorar-se de les característiques de l’edifici, ja que depenent d’aquestes
característiques i de les pautes de residència
(presència intermitent o continuada) convé
col·locar aïllament a l’interior o l’exterior, especialment a les parets de les façanes orientades al nord
i al sud. En el cas d’àtics cal aïllar també el sostre;
en habitatges unifamiliars, el sostre i el terra.
També cal aïllar els dipòsits i les canonades
d’aigua calenta. En tots els casos cal evitar fer
servir aïllants amb productes que afectin la capa
d’ozó (escumes amb gasos de CFC).
Complements per equilibrar la temperatura:
deixar entrar el sol al màxim a l’hivern permet
estalviar calefacció, i impedir-ne el pas a l’estiu
permet estalviar molta refrigeració.
■

Finestres: el doble vidre permet estalviar calefacció (el 25 % d’energia) i proporciona protecció
contra la contaminació acústica. Tenir cura de

la seva estanqueïtat incrementa encara més
l’estalvi. Construir ràfecs a les façanes permet
evitar que la casa s’escalfi en hores de màxima
calor.
■

Persianes: molt importants, ajuden a ventilar
la casa a l’estiu i a bloquejar el pas del sol. Si
són enrolades, la caixa ha d’estar aïllada tèrmicament.

■

Cortines: permeten conservar la calor de les
habitacions durant les nits d’hivern i evitar
l’entrada de radiació solar quan no es desitja.

■

Distribució de les cambres: cal escollir les habitacions on es passa la major part del temps
a l’estiu o a l’hivern d’acord amb la seva situació
a l’edifici i la facilitat de ventilació a l’estiu i
d’escalfament a l’hivern.

Arquitectura bioclimàtica estricta: si teniu la
possibilitat de construir el vostre nou habitatge,
viviu en una casa unifamiliar o teniu la possibilitat
de fer reformes en profunditat en l’estructura de
l’edifici, cal que tingueu en compte que l’assessorament d’uns professionals amb coneixements
d’arquitectura bioclimàtica pot significar un estalvi energètic de l’ordre del 70 %, amb un increment del cost de construcció que pot arribar a
un màxim del 20 % del pressupost.
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Un pis o una casa més sostenible
La compra o el lloguer del nostre habitatge
és un dels aspectes que tenen més
importància. Per evitar fraus o que ens
enganyin amb miratges o detalls sense
importància, cal prendre en consideració
una sèrie d’aspectes que tenen relació
amb la qualitat de l’edifici.
■

■

■

■

■

■

■

■

La seva orientació, donant prioritat
a una orientació integral de l’habitatge
en sentit nord-sud.
Informar-se sobre el tipus d’aïllament
tèrmic i acústic que s’ha fet servir.
Informar-se sobre el tipus de finestres
i tipus de vidre que s’ha col·locat.
Informar-se sobre el tipus d’instal·lació
d’aigua calenta sanitària i calefacció.
Informar-se sobre la potència dels equips
i la potència contractada a la companyia
(en principi es recomana contractar
la mínima per estalviar diners).
Informar-se sobre el tipus de regulació
automàtica del sistema de calefacció i/o
climatització.
Informar-se sobre les instal·lacions
per a l’aprofitament de les energies
renovables (energia solar tèrmica).
Sol·licitar la certificació o els estudis
energètics de l’edifici.
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Aparells per refrescar l’ambient: sempre és recomanable el clàssic ventilador per davant del nou
aparell d’aire condicionat. El consum és molt inferior i evita problemes d’al·lèrgies o molèsties que,
amb l’aire condicionat, acaben apareixent tard o
d’hora si no se’n fa un bon manteniment.
Refrescar significa fer circular l’aire; per això, els
ventiladors de peu o de sobretaula en punts determinats són la millor opció. Els ventiladors de
sostre que girin en dos sentits, amb més d’una
velocitat de gir, poden crear un ambient fresc en
habitacions amb sostres alts. Un metre de diàmetre d’aspes per un mínim 10 m2 de superfície és
una bona relació. A partir de 10 m2, cal incrementar-ne el diàmetre (o el nombre).

Aparells per escalfar l’ambient: les calefaccions
centralitzades de gas són les que permeten un
funcionament més econòmic, amb un manteniment adequat de les seves calderes. Cal que cada
radiador tingui una clau pròpia que en permeti
el funcionament autònom. No els cobriu amb
mobles o elements decoratius.
La calefacció pot ser regulada mitjançant vàlvules termostàtiques en cada radiador o mitjançant un regulador programador per a la caldera. Aquest sistema permet incrementar
l’estalvi i l’eficiència.
Les estufes de gas també són recomanables per
escalfar puntualment espais concrets. No és recomanable fer servir la calefacció elèctrica per la
seva baixa eficiència energètica en el procés de
generació elèctrica.

Terra radiant: permet mantenir una temperatura
constant a les habitacions. No és eficient si s’ha
de connectar i desconnectar moltes vegades a
causa de les inèrcies tèrmiques de l’edifici relacionades amb els materials. Cal evitar-lo del tipus
elèctric.
Aparells d’aire condicionat: pel seu consum energètic i per la complexa problemàtica ambiental
que generen (emeten gasos residuals que afecten
la capa d’ozó i el canvi climàtic) han de ser el
darrer recurs que cal utilitzar. Si us és imprescindible, compreu-lo de refredament evaporatiu (estalviareu energia). Situeu-lo a la part en ombres
de l’edifici (o protegit) i contracteu un bon servei
de manteniment (filtres, termòstat, etc.).
La facilitat d’aquests aparells per crear ambients
artificials porta a la irracionalitat relativament
freqüent d’ignorar la temperatura exterior i crear
un ambient interior artificial de jerseis a l’estiu
i samarretes de màniga curta a l’hivern, amb la
qual cosa el consum es dispara. Recordeu que la
temperatura ambiental interior més adequada,
en condicions d’humitat del 40 al 60 %, oscil·la
entre els 20 i els 23 graus centígrads.
El millor aprofitament de l’aire condicionat consisteix a fer-lo servir només quan és imprescindible
i a mantenir tancades les habitacions on funciona
l’aparell. Complementar el seu funcionament
amb un bon aïllament, persianes i tendals és la
millor solució.
S’ha d’estar atent a les pèrdues de gas de l’aparell
(es detecten quan comença a perdre eficàcia), ja
que el gas que fan servir és molt perjudicial per
a la capa d’ozó.
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Il·luminació de la llar
Cal aprofitar al màxim la llum del dia i, per aquest
motiu, la distribució del mobiliari, per situar punts
d’estada, i l’ús de finestres adequades són dos
aspectes clau.
Les bombetes incandescents (les que són més
abundants al mercat) converteixen en calor el
90 % de l’energia i només el 10 % en llum; per
això cal substituir les bombetes incandescents
per làmpades de fluorescent compacte o tubs
fluorescents (estalviareu el 70 % d’electricitat i
aconseguireu una durada vuit vegades superior)
i, sobretot, analitzar quins tipus de llums són els
més adequats per a cada espai (tenint en compte
el temps de funcionament i la seva finalitat) i
evitar les llums indirectes.
Les bombetes halògenes consumeixen gairebé
el mateix que les incandescents habituals. A més
cal tenir en compte que s’ha
ha de desconnectar el
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transformador quan s’apaguen; si no és així, continuen consumint energia sense proporcionar
cap servei.
Baixar una llum d’intensitat regulable no significa
baixar el consum energètic.
Per il·luminar un espai és millor utilitzar una sola
làmpada de potència superior que no pas diverses
que sumin la seva potència (la suma de potència
no és igual a la suma de llum). La tècnica lumínica
té els seus propis mètodes i normes (fins i tot
unitats de mesura particulars com el lux) que no
tenen una relació immediata amb la potència i
el consum de les làmpades.

Els aparells electrònics
Música, TV, vídeo, DVD: estudieu la potència de
so i el consum de l’aparell per veure si s’adapta
a les vostres necessitats o les supera abans de
comprar-lo. En cas que tingui memòria per guardar emissores o programes, assegureu-vos que
pot mantenir-les guardades sense que hagi
d'estar en «permanent» (en repòs però encesos,
stand by o funcionament en buit). Un cop el tingueu a casa, el principi bàsic és no deixar-lo funcionant si no s’està prestant atenció a la música
o a les imatges. Cal apagar sempre els aparells
amb l’interruptor (no amb el comandament a
distància) per evitar que quedin en «permanent».
Els equips moderns consumeixen menys energia
que els antics.

Impressores: una impressora làser consumeix
molta més energia que la de gotes de tinta que,
per la seva banda, dóna una qualitat gairebé
equivalent. Només cal una impressió amb làser
en cas de treballs en què la precisió sigui imprescindible.

Piles: les piles generen un triple impacte: la seva
fabricació i els residus que provoca, l’energia
destinada al seu transport i la gestió dels milions
i milions de piles gastades, moltes de les quals
contenen productes molt tòxics. Si no hi ha més
remei, cal comprar piles que es puguin recarregar
(amb un carregador de piles solar o endollat al
corrent elèctric). Són molt més cares en pagarles, però molt més econòmiques si calculem a
mitjà i llarg termini.
La relació entre l’energia que ens dóna una pila
i la que s’ha gastat en fabricar-la, transportar-la
i emmagatzemar-la és tan irracional que l’ús de
piles hauria d’estar restringit a condicions
d’absoluta necessitat. L’alternativa a l’ús de piles
és fer servir, a l’aire lliure, plafons portàtils
d’energia solar fotovoltaica.
Ordinador: els portàtils són més cars però més
eficients. En tots els models, però, cal programar
l’estalvi d’energia del monitor (és el perifèric que
més consumeix) o apagar-lo directament si
l’ordinador ha de treballar una llarga estona de
manera autònoma.
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