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Campanya d'estalvi energètic a les llars de Cornellà de
Llobregat
Estalvi mitjà per família del 10%

Category:
Eﬁciència energètica [1]
Client
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Location
Cornellà de Llobregat
Period
2014-2015

Motivació
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat volia sensibilitzar les llars del municipi en temes d’estalvi
energètic. Per fer-ho va encarregar a ERF la campanya “La teva energia compta!”, centrada en la
interpretació del consum elèctric de les llars per a la seva reducció.
L'any 2014 se'n va fer la primera edició, en la que van participar 24 llars, i el 2015 se n'ha fet la
segona, amb 10 participants més.
Aquesta campanya, ha consistit en:
Instal·lació de comptadors del consum elèctric horari en temps real a les famílies seleccionades,
per tal de fer-les conscients dels seus consums energètics, i proposar-los mesures per tal de
reduir-los.
Elaboració i lliurament d'una guia d’estalvi energètic domèstic.
Visita de valoració i assessorament per a l'estalvi personalitzada amb cadascun dels veïns, en la
que un tècnic especialitzat ha ajudat al participant a identiﬁcar els seus patrons de consum,
plantejar mesures de reducció, resoldre preguntes sobre la tarifa i la potència contractada, etc.

Resultats
Globalment, les famílies participants han aconseguit estalvis del 9,8% de mitjana.
Gràcies a la campanya, s'ha aconseguit:
Atenuar l'augment del consum lligat a la calefacció amb bombes de calor
Reduir els consums d'il·luminació innecessaris, en particular de passadissos desocupats amb
lluminàries halògenes
Racionalització de l'ús de rentadores i assecadores.
A més a més, s'ha fet assessorament a les famílies per:
Reduir la potència contractada, que en mitjana els permetria estalviar 56 €/habitatge·any.
Canviar a tarifa de discriminació horària (en aquells casos que correspon), que en mitjana els
permetria estalviar 44 €/habitatge·any.
Bona part de les famílies s'han implicat a fons a la campanya i, en general, n'han fet una valoració
molt positiva.
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