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Bones pràctiques als edificis de la Generalitat de Catalunya

En un edifici, a part de les condicions externes (clima, horaris,
ocupació...) hi intervenen un conjunt d'actors que poden contribuir
a millorar l'eficiència energètica i disminuir la seva demanda.

1. Sistema de climatització
• Regular la temperatura
• Hivern: Programar la calefacció per a
què es posi en marxa quan la
temperatura baixi de 21ºC
• Estiu: Programar la refrigeració per a
què es posi en marxa quan la
temperatura sigui més alta de 26ºC
• Tancar portes i finestres quan la
climatització estigui en funcionament
• Apagar els equips d’aire als espais
no ocupats
• No utilitzar aparells addicionals al sistema
de clima (calefactors, ventiladors...)
• Renovar l’aire de les sales i despatxos
• Adequar la roba que portem a l’època
de l’any

Com fer-ho?
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2. Enllumenat i ascensors
•
•
•
•
•
•

21ºC

Aprofitar i facilitar l’entrada de la llum natural
Connectar només el sector de llum necessari
Apagar els llums al sortir d'una estança
Utilitzar leds i/o bombetes de baix consum
Utilitzar detectors de presència
Utilitzar les escales
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3. Aparells ofimàtics
• Apagar els equips si no s’han d’utilitzar durant una hora o més.
• Desconnectar els monitors dels ordinadors quan no s’estan
utilitzant (reunions, dinar...). programant-ne l’apagada
automàtica.
• Activar les funcions d’estalvi energètic
de l’ordinador i la impressora.
• Imprimir només allò imprescindible
• Apagar les impressores i fotocopiadores al finalitzar la
jornada laboral
• Utilitzar el correu electrònic i intranet per enviar i rebre
informació sense necessitat d’imprimir documents

#energianeta

4. Gestió i altres
• Gestió:
• Utilitzar un programa de gestió energètica
per optimitzar l'ús de les instal·lacions
• Coordinar horaris de manteniment i neteja
• Incorporar energies renovables
• Manteniment acurat de les instal·lacions
• Ús d'electrodomèstics i equips amb la
qualificació energètica més eficient

5. Mobilitat
• Fer els desplaçaments a peu o en
bicicleta quan sigui possible
• Utilitzar el transport públic
• Optar per alternatives més netes
com el vehicle elèctric
• Fer una conducció segura i eficient
• Fer un bon manteniment del vehicle
• Compartir desplaçaments

