INFORME TÈCNIC PERSONALITZAT

ENERGIA PER TOTHOM
Nom:
DNI:
Adreça:
POSSIBILITAT D'ACCEDIR AL BO SOCIAL
La potència contractada (3,3 kW) és l’adequada per la
instal∙lació, de manera que no és realitzarà el canvi de
la mateixa.
ES POT ACCEDIR AL BO SOCIAL PER LA
PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA.

Per tramitar el bo social, omplir la sol∙licitud que
s’ adjunta i enviar‐la a: “Apartado de Correos
1167 41080 Sevilla”

Per qualsevol dubte trucar a….

93.588.70.00
QUANT PODEM ARRIBAR A ESTALVIAR

(extensió

?

POTENCIAL ESTALVI ANUAL
APARELL
TELEVISIÓ

LLUMS

BO SOCIAL

ACCIÓ
No deixar la llumeta
encesa quan apaguem
la televisió
Substituir una bombeta
de 60W per una de
15W
Substituir totes les
bombetes de 60W per
25W
5€

ESTALVI ANUAL
6€

2,5 € per cada hora
diària d’ús

15 € per cada hora
diària d’ús
60€

1406)

= 90€

CONSELLS PER A REDUIR EL CONSUM
IL∙LUMINACIÓ
‐ Aprofitar al màxim la llum del dia, obrint persianes i cortines a les hores matinals i al ‐vespre.
‐ Apagar sempre aquelles que no es facin servir.

‐
‐
‐

FRIGORÍFIC
Evitar introduir a la nevera aliments molt calents, ja que en aquest cas el sistema
necessitarà molta energia per refredar‐los.
Tenir la porta de la nevera oberta durant el menor temps possible, per evitar que entri aire
calent a l'interior.
No és convenient que es formi una capa de gel a les parets interiors del congelador, ja què es
necessitarà més energia per mantenir congelat. Mantenir‐ho net, cada cert temps descongelar‐
la i netejar‐la sencera.

RENTADORA
‐
Rentar, sempre que es pugui, amb aigua freda o programes de baixa temperatura.
‐
Utilitzar la rentadora a plena càrrega i amb els programes econòmics.

APARELLS ELECTRÒNICS
‐

No deixar endollat res que no utilitzem, pot arribar a suposar un 10% del consum normal.

‐

Utilitzar endolls amb interruptor, i apagar els interruptors quan no els fem servir.

CONSELLS PER A ESTALVIAR AIGUA
‐ Dutxar‐se en lloc d'omplir la banyera significa un estalvi entre 60 a 100 litres. Amb economitzador de dutxa l'estalvi
augmenta a 200 litres.
‐ En dutxar‐se, hi ha un temps d'espera fins que arriba l'aigua calenta, tingui a mà una
galleda per recollir l'aigua freda. Podeu utilitzar l'aigua recollida per al WC, per al
fregat de sòls o per regar les plantes.
‐ Col ∙ loqui una paperera al lavabo, no utilitzeu el vàter com galleda d'escombraries.
Cada descàrrega pot significar la pèrdua de 6 a 10 litres d'aigua.
‐ Si el fregat de plats el realitza a mà, no fer‐ho amb l'aixeta oberta. Si ens habituem a
ajuntar aigua a la pica amb una mica de rentavaixelles, ens estalviarem fins a 80 litres
d'aigua en cada fregat.

