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3 petits clics,
un gran estalvi

Consulta el Manual de bones pràctiques a
www.uic.es/eficienciaenergetica



3 petits clics,
un gran estalvi

· A l’estiu la temperatura del climatitzador 
no ha d’estar per sota dels 25ºC.

 A l’hivern la temperatura del climatitzador 
no ha de superar els 22ºC.

 (Cada grau que variï respecte a les 
temperatures indicades consumeix un 8 % 
més d’energia.)

· Apagueu els llums del despatx sempre que 
sigueu fora més de 3 minuts.

· Apagueu el climatitzador del despatx 
sempre que sigueu fora més de 10 minuts.

· Tanqueu sempre la porta del despatx, tant 
quan hi entreu com quan en sortiu.

· Apagueu el portàtil, la torre de l’ordinador i 
la pantalla cada dia en acabar la jornada 
laboral. No els deixeu en mode d’espera.

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES
PER A L’ÚS DE L’ENERGIA

· Tanqueu les portes que donen accés a zones 
no climatitzades (per exemple, el passeig de 
la Fontana).

· Si sou la darrera persona a fer servir una 
aula o un espai comú, apagueu els llums, i 
també el sistema de climatització, sempre 
que aquest no sigui centralitzat.

· Apagueu el projector de l’aula una vegada 
l’hàgiu utilitzat.

· Procureu d’apagar els llums d’espais petits 
amb portes opaques, com ara alguns 
lavabos.

· Ventileu al mínim d’estona possible (10 
minuts) el lloc de treball i feu-ho a les 
hores de menys calor o fred. Tingueu en 
compte que el sistema de climatització ja 
neteja l’ambient. Durant la ventilació 
apagueu el climatitzador.

Consulta el Manual de bones pràctiques a
www.uic.es/eficienciaenergetica
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