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APARELLS PETITS, GRANS CONSUMS 
 
 
Molt sovint pensem que actuant nomès sobre els grans electrodomèstics ja és suficient per 
assolir un gran estalvi en el consum d’energia. És cert que només amb el frigorífic, la 
rentadora, el televisor, la cuina, l’aire condicionat o les làmpades, ja tenim el 90% del 
consum energètic de l’habitatge. Tanmateix, cada cop volem tenir més estris que ens facin 
més fàcils les tasques domèstiques, o que omplin el nostre temps d’oci. 
 

Si fem una llista dels petits aparells i electrodomèstic 
que podem trobar al nostre voltant, arribaríem al 
centenar sense dificultat: ràdio, bàscula elèctrica de 
bany o de cuina, assecador de cabells, consola de 
videojocs, insecticida i ambientador elèctrics, telèfon 
sense fils, tornavís elèctric, fregidora, obrellaunes 
elèctric, raspall de dents elèctric, etc. 
 

Cadascun per separat pot tenir un consum baix, però si els sumem tots donen com a 
resultat una gran despesa energètica. Cal que tinguem en compte la presència que aquests 
aparells tenen a les nostres vides, preguntant-nos si realment els necessitem, i fent-los servir 
eficientment. 
 
 

Com reduir el consum d’energia dels petits aparells? 

 

Més informació… 

La cocina sin enchufes. Artículos de ecología práctica. Fundació Terra. 2004. 
Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable. Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 2004. 
Guia per a l’estalvi energètic. Guia d’educació ambiental, núm. 13. Ajuntament de 
Barcelona, 2003. 
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Assegurar-nos que realment necessitem l’aparell que volem comprar, i evitar sempre la 
compra compulsiva. Si la tasca per a la que està pensat l’aparell requereix un esforç 
mínim, podem seguir fent-la manualment. 
Comprovar quin és el consum de l’aparell, escollint sempre el model que tingui el 
consum més baix o el que sigui més eficient (busqueu l’etiqueta d’eficiència energètica).
Evitar els aparells que funcionen amb piles, i si no hi ha altra alternativa utilitzar piles 
recarregables. L’energia que es consumeix en la seva producció és 50 vegades major 
que la que ens proporciona posteriorment, i a més genera un residu perillós. 
Fer un ús responsable dels aparells, utilitzant-los només quan sigui necessari. 
Desconnectar els aparells quan no els fem servir, evitant deixar-los engegats en posició 
d’espera. Els aparells que disposin d’una font d’alimentació o adaptador de corrent és 
millor desendollar-los de la xarxa elèctrica. 
Fer un bon manteniment dels aparells, ja que a més d’allargar la seva vida útil es 
redueix el consum d’energia. 


