
GUIA DE BONES
PRÀCTIQUES

AMBIENTALS A
LA LLAR

Cuidem del nostre
planeta des de casa!



BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Les diverses activitats humanes estan generant importants

problemes en l'equilibri del medi ambient. Aquests problemes van

des d'impactes que es poden considerar locals i amb una importància

inferior, a uns altres amb implicacions en l'àmbit de tot el planeta.

Lògicament, la responsabilitat ambiental atribuïda a una única llar és

xicoteta, no obstant això, la suma de totes les activitats de

tot el conjunt de llars que componen els nostres pobles i ciutats sí que

impliquen un important efecte ambiental, ja que en ells es duen a terme

tasques que impliquen:

-Consum d'aigua.

-Consum d'energía.

-Emissions a l'atmosfera.

-Consum de matèries primeres i productes elaborats de molt diversa

tipología.

-Generació de residus de diversos tipus.

-Abocaments d'aigües residuals.

-Ocupació d'elements vius.

-Generació de contaminació acústica.

Per tant, la nostra llar és un espai en el qual hem d'intentar que

siga el més sostenible possible, que l'impacte que genere al medi ambient

siga el menor possible, i així aconseguirem una llar més

habitable, de major qualitat de vida i fins i tot amb un menor cost per a

la nostra economia familiar.

Per a aconseguir aquest objectiu, hem d'estar convençuts. Açò,

encara que semble obvi, no sempre s'aconsegueix. Sense una vertadera

predisposició a assumir aquestes conductes responsables cap al medi

ambient

no serà fàcil aconseguir una millora ambiental de la nostra llar.

El primer canvi que hem de fer està encaminat als aspectes dels

nostres comportaments, és a dir, els hàbits i rutines del nostre dia

a dia
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És ací on entra el concepte de Bones Pràctiques ambientals, que es

defineix com a conjunt d'accions o comportaments enfocats a la

solució de problemes ambientals i que permeten un desenvolupament

sostenible.

És per açò, que la Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de

la Pobla de Vallbona, vol posar aquest quadern de Bones Pràctiques
Ambientals a la disposició de tota la ciutadania que vulga fer un futur més

respectuós amb el medi ambient per a aconseguir

un desenvolupament més sostenible.

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS SOBRE…

Residus

Consum

Energia

Aigua

Soroll

Movilitat



RESIDUS
Un residu és allò que no utilitzarem més i que per
tant ha deixat de tindre un valor per a nosaltres.

No hi ha més que mirar en la borsa de fem per a adonar-se
de la gran quantitat de residus que produïm a casa.

Generem diàriament matèria orgànica –restes d'aliments-,
paper, cartó, vidre, llandes, plàstics, brics, etc. Altres residus no

els vam crear diàriament, però també tenen molta
importància. Es tracta de coses com les bombetes foses,

mobles i electrodomèstics vells, piles, roba i draps…

Els que produïm a casa, en oficines i comerços es coneixen
com a residus urbans. La seua composició és diferent dels

d'altres orígens, com els residus industrials, els
ramaders i agrícoles o els sanitaris.

La majoria de restes que generem són els sòlids urbans.
En el nostre municipi, en 2016, es produïen 1,16 Kg/ habitant i
dia, és a dir, 26.942 Kg al dia, que es van convertir en 9.834

tones a l'any. La gestió d'aquest volum suposa una gran
despesa econòmica que repercuteix en tots nosaltres.
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Les restes orgàniques són una part important dels residus sòlids
urbans que produïm diàriament en les nostres llars.

Ho componen sobres de menjar, jardineria, infusions i cafè, paper
sanitari, taps de suro, cotó, tovallons de paper…

Per a evitar que la borsa de fem es quede en el contenidor tot el dia i
facilitar la seua gestió, respecta l'horari de recollida d'aquesta. 

TIPUS DE RESIDUS

Orgànics

Recorda que l'horari per a tirar la borsa al contenidor és...

Coneixes les 3R?
Reduir, reutilitzar i reciclar.

¡És més important reduir que reciclar!

RESIDU QUANTITAT
Orgànica
Paper i cartó

Envasos lleugers

Tèxtils

Vidre

Fusta
Terra i cendres

Altres

41%

19%

14,5%
4,2%

5,81%

0,9%

11,22%

3,3%



Cartó i paper
En el reciclatge de paper i el cartó es gasta 100 

Imprimeix i escriu per dues cares, reutilitza llibretes d'altres anys,

imprimeix solament el que siga necessari… No malgastes el paper!

Reutilitza les caixes de cartó, per exemple, per a guardar periòdics

vells, propaganda, paper usat.

Doblega les caixes i introdueix-les dins del contenidor blau.Si les

deixes fora, fa un aspecte de brutícia gens desitjable. També pots

portar-ho a l'eco-parc i a l'eco-mòbil.

RECOMANACIONS
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 vegades menys d'aigua que en la seua fabricació a partir de fusta i
quant a l'energia es gasta 50-60% menys. Per cada quilo de paper i
cartó que arrepleguem per a reciclar-ho evitem l'emissió de 900

grams de CO2 en l'abocador.



Envasos lleugers
Els envasos són els més utilitzats per a transportar els productes que
comprem en els supermercats fins a les nostres cases, per exemples

pots de refresc, botelles de detergent, botelles de plàstic d'aigua,
llandes de tonyina, brics de llet…

En el nostre municipi en 2016 es van reciclar 180.050 kg d'envasos lleugers,
és a dir, 7,52 kg per habitant a l'any. 

RECOMANACIONS

Recorda introduir els envasos lleugers a l'interior del contenidor groc

i no els deixes fora, per a evitar embrutar el carrer i facilitar-ne la seua

recollida.

Quan vages a la compra no oblides portar el teu carro de la compra o la

borsa de lona o malla, per a evitar la utilització de les bosses de plàstic.
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Recorre a envasos reutilitzables i/o

reciclables.

Compra els productes de temporada frescos

a l'engròs evitant l'ús de safates i plàstic

d'envasos.

Utilitza maquineta d'afaitar de fulla

recanviable. Les d'un sol ús són

de plàstic i suposen un alt volum de residus.

Utilitza les carmanyoles i pot de vidre per a

guardar els aliments i evita l'ús de paper

d'alumini i de plàstic.

¿Sabies que en reciclarunabotella de plàstic
estalviem l'energia

necessària
per a mantenir una
bombeta encesa
durant 6 hores?



Vidre
El vidre és un dels únics residus que és reciclable 100%, ja que

en el procés de reciclat manté totes les seues propietats.

SÍ TIRAR AL CONTENIDOR DE

VIDRE-Botelles de vidre de begudes com

cerveses, vins,mosts, sidra, sucs,

refrescs…-Pots i flascons de vidre tant

de begudes i aliments com de

perfums.

NO TIRAR Al C
ONTENIDOR DE

VIDRE

-Taps i 
tapes d

'envasos d
e vidre

(van al co
ntenidor g

roc)

-Elements d
e cri

sta
ll (

gots,
 co

pes,

tasse
s, p

lats,
 pitx

ers,
 bombetes...

)

-Envasos d
e vidre de

medica
ments (

van al p
unt S

IGRE)

Una botella de
vidre pot
mantenir

encesa una
bombeta de baix
consum durant

un dia.



RECOMANACIONS

Abans de reciclar el vidre que has utilitzat, pensa si pots reutilitzar-los

per a guardar coses o personalitza-ho i usa-ho com a elements de

decoració.

Buida completament les botelles, pots i flascons de vidre abans de

tirar-los al contenidor verd.

Recorda't de llevar-los el tap o la tapa i aquests tira'ls al contenidor

d'envasos lleugers.
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Poda, Trastos i Mobles

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona té a la disposició dels
ciutadans la recollida de poda i andròmines.

Telefona al nombre gratuït d'atenció dels serveis municipals
900 101 169, de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.

• Poda:
o Recollida de dilluns a divendres.
o Borses de 10 quilos.
o 2 borses per cada habitatge/dia
o Muntons lligats d'1 metre
o 2 muntos per cada habitatge/dia
o Les borses i els muntons s'han de dipositar al costat de les façanes.
• Mobles i trastos:
o Recollida gratuïta amb cita prèvia.
o També pots portar-los al eco-mòbil o al eco-parc.

Açò és un gran esforç econòmic i de mitjans tècnics per a poder donar el
servei adequat al casc urbà i les urbanitzacions.

Per tot aquest esforç necessitem de la col·laboració de tots els veïns,
respectant les normes i horaris d'abocaments de residus, poda i trastos.

L'incompliment d'aquestes normes i horaris serà objecte de sanció
econòmica.

Mantenir la Pobla
neta, necesita una

actitud
coresponsable
del veïnat i de
l'Ajuntament



Els ciutadans de la Pobla de Vallbona disposen del servei de separació
selectiva: eco-parc i eco-mòbil.

L' Eco-parc és una instal·lació en la qual es disposen de forma ordenada
diversos contenidors per al dipòsit de residus que, per la seua composició
o pel seu volum, és important separar-los de la resta de residus per a
poder gestionar-los correctament. Per al seu adequat servei tenen un

encarregat que supervisa on es dipositen els diferents tipus de
residus.

L' Eco-mòbil és un vehicle equipat amb diferents compartiments per a la
recollida selectiva de tot tipus de residus domèstics. Fa la mateixa

funció que l'eco-parc però en xicoteta escala.

Eco-parc i eco-mòbil
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ECO-MÒBIL



CONSUM
La millor forma de cuidar el medi ambient és no generar residus, i

per això el més eficient és aplicar el consum sostenible en les nostres
vides quotidianes. D'aquesta manera evitaràs malgastar matèries primeres,

aigua i energia.

RECOMANACIONS

Beneficia't del consum de proximitat, és a dir, compra sempre que

pugues en tendes pròximes a la teua llar i a les que no hages de

desplaçar-te obligatòriament en vehicle. Estalviaràs energia i emissions

a l'atmosfera.

Quan vages al supermercat, fes-ho amb la panxa plena. Així les ganes

de menjar no t'espentaran a comprar més del compte i evitaràs que els

aliments es caduquen en el rebost o en la nevera.

Quan adquirisques aliments o begudes, escull en primer lloc els que

vagen en vidre, després en llanda, després en plàstic, i finalment, en

tetrabric, que és el més difícil de reciclar.

Abans d'anar a comprar, fes un llistat del que

necessites realment per a evitar el consumisme.

Lloga els productes que solament utilitzes de

forma ocasional.

Utilitza materials recarregables, com piles,

llapis de mina, bolígrafs, marcadors, tòners i

cartutxos de tinta d'impressora i

fotocopiadora.

Consu
m respo

nsable
+cons

um 

de pro
ximitat= c

onsum

sosten
ible



Evita els productes d'un sol ús com a plats, gots, coberts de plàstics,

tovallons d'un sol ús…

Allarga la vida dels teus béns cuidant-los, restaurant-los o recuperant-los.

Evita comprar productes que necessiten piles ni bateries, per exemple,

joguets elèctrics o electrònics, afavoriràs l'estalvi d'energia.

Evita els excessos en l'empaquetatge dels regals, pots no embolicar-los o

fer-ho amb un paper reutilitzat. També pots guardar el paper usat en

alguns regals per a reutilitzar-lo en uns altres.

Mobles i trastos
Els mobles i utensiles que ja no et siguen útils, no has de tirar-los al

contenidor gris/verds que tens prop de casa. Has de portar-los a l'eco-mòbil

o a l'eco-parc que tingues més a prop, o telefonar gratuïtament al servei

municipal de recollida d'andròmines (900 101 169).

Dóna'ls una altra oportunitat als
teus mobles i restaura'ls!

Neteja en la llar
Fes un consum responsable dels productes i adquireix només aquells que

necessites i en les quantitats que hages d'usar.

Obtín els productes en format familiar, s'estalvia recursos i energia en la

seua fabricació.



El millor és ventilar les habitacions i pots col·locar

plantes aromàtiques i vaporitzadores d'olis

essencials, en comptes de ambientadors

perjudicials per al medi ambient.

Adquireix productes concentrats, és més fàcil transportar-los, s'estalvien

recursos en la seua fabricació, són més econòmics i ocupen menys espai.

Empra sabons neutres o naturals.

No compres sabó líquid, sinó en pastilla, que és més econòmic.

Utilitza productes de neteja sense fosfats (productes naturals i

ecològics).

El vinagre serveix com a detergent, lìquid de fregar, suavitzant,

fixador del color, i desgreixador. Altres detergents universals són el

bicarbonat sòdic i el bórax, que també aprofiten per a blanquejar la

bugada.

Posa algunes fulles de llorer en els teus calaixos i armaris per a

evitar insectes.

Utilitza els productes de neteja segons t'indiquen en les instruccions.

Més quantitat no és equivalent a major neteja.

Abans d'utilitzar qualsevol producte de neteja, observa'n

l'etiqueta per a tenir en compte la seua perillositat.

Quan neteges els

mobles, tria el vinagre, és

ecològic i no tires al medi

ambient productes

químics!



Higiene personal i cosmètics
Tria presentacions en barra o polvoritzadors manuals,

descarta els aerosols.

Per al cabell utilitza xampús suaus basats en herbes o

sabons neutres. No n'utilitzes anticaspa a partir de

sulfur de seleni, és molt contaminant.

Per a la neteja de les dents usa pasta de les dents

basada en plantes medicinals o, encara millor,

perborat dental.

Medicaments
Compra la quantitat de medicaments més ajustada a la qual necessites.

D'aquesta forma evitaràs que se't caduquen.

Els medicaments caducats diposita'ls en la teua farmàcia més propera, en

el punt SIGRE.

No tires al contenidor de la farmàcia (SIGRE) termòmetres, xeringues

agulles, objectes tallants, pròtesis, gases i/o radiografies. Aquests objectes

van a l'eco-parc o a l'eco-mòbil.

Punt SIGRE



 E: ECOPARC, EM: ECO
MÒBIL I PRV: PUNTS DE

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS.
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Olis i greixos comestibles
L'oli usat diposita'l en envasos adequats i una vegada estiguen

plens porta'ls a l'eco-parc o a l'eco-mòbil, per a un reciclatge

correcte i que es puga obtenir combustibles per a motors com el

biodièsel.

Enderrocs d'obres menors
Els enderrocs generats per obres menors i reparacions

domèstiques porta'ls a l'eco-parc.

La quantitat màxima admesa en l'eco-parc al dia per

usuari són 50 kg i al mes per usuari 150 kg.

Sa
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Han d'estar separats de qualsevol altre tipus de

residus, en sacs o cabassos.

Per a obres majors és obligatori contractar una gestora

de residus d'aquest tipus.



Són llocs on es tiren
de manera incorrecta
residus de tot tipus,

sense cap
control 

Saps què són els abocadors incontrolats?

Moltes vegades la seua ubicació es troba en zones difícils
de localitzar, i la majoria de vegades es detecta quan ja es

troben grans quantitats de residus i per això, la seua
rehabilitació és més complicada i costosa.

Per a evitar aquests impactes, hem de gestionar de forma
correcta els residus d'aquest tipus. Els enderrocs d'obres

menors hem de portar-los a l'eco-parc.

Prevenir aquest tipus
d'abocadors està

a les nostres mans

Aquests abocadors
produeixen un greu
impacte en el medi

ambient.
Són un risc per a la salut,

contaminen l'aigua
subterrània, l'aire, a més

de ser un
impacte visual ja que són
desagradables per a la

vista.

La recuperació
d'aquestes

zones és molt
costoses.



Tèxtils (roba, calçats, catifes...)
Abans de reciclar la roba o el calçat que et no servisca, intenta

reutilitzar-los amb altres usos, com per exemple draps per a la neteja

de la llar.

En el municipi pots trobar diversos contenidors que són expressament

per al reciclatge de la roba i el calçat que encara estiguen en bones

condicions.

Els tèxtils que ja no es troben en bones condicions porta'ls a l'eco-parc,

a l'eco-mòbil.

Roba Ací!

Productes de bricolatge
Evita la compra de pintures amb metalls pesats i dissolvents amb

la compra de pintures i tints orgànics.

A l'hora d'aplicar els productes tria la brotxa, pinzell o similars,

evita l'ús de pistoles mecàniques i sobre tots d'aerosols.

Tant les restes de pintures, tints, vernissos, l'escatat de superfícies

tractades, de la neteja de brotxes i pinzells…porta'ls a l'eco-parc

o a l'eco-mòbil.



Fotografies, radiografies i termòmetres
Aquests 3 tipus d'objectes contenen compostos tòxics per a la salut.

Tira'ls a l'eco-parc o a l'eco-mòbil, perquè un gestor autoritzat

s'encarregue de la seua recuperació i reciclatge corresponents.

Olis d'automòbils
Els olis que utilitzen els automòbils estan compostos per metalls pesats,

que són productes molt contaminants. Si es barregen amb l'aigua, es forma
una capa oliosa que impedeix la respiració dels éssers vius, que és el que

ocorre quan s'aboca petroli a l'oceà.
Si t'encarregues tu mateix de fer el canvi d'oli al teu vehicle, emmagatzema'l

en el seu recipient sense que s'aboque i porta'l a l'eco-parc o a l'eco-mòbil.

Els tallers mecànics han de tenir un Sistema de gestió de residus, on l'oli de

motor tinga una gestió correcta.

Insecticides
Per al jardí o el camp, utilitza insecticides, herbicides o fungicides

biodegradables.

Substitueix les típiques locions repel·lents d'insectes per remeis casolans com

són fregues de vinagre rebaixat o oli essencial de llimó i espígol, barrejat

amb oli de cuina.

Utilitza el producte en les dosis que marca en l'etiqueta. Més no és sinònim

de millor.

Existeix milers de remeis casolans com a insecticides i repel·lents d'insectes,

com per exemple tests d'alfàbrega en les finestres.

Hui en dia els horts ecològics són iniciatives en auge, que cada dia es

posen més en pràctica. Posa'l en marxa en la teua llar.



Punts SIGFITO:
Cooperativa Agrícola "La Constancia".
Honorio Salavert S.L.
Idai Nature S.L.

Bombeta, llums i fluorescents
Acumula les lluminàries que ja no funcionen i porta-les a l'eco-parc o a

 l'eco-mòbil. No les tires al contenidor.

Aparells elèctric o electrònics (AEE)
Quan parlem d' AEE, ens referim a aspiradores, microones, raspalls de

dents elèctrics, ordinadors, llums, joguets elèctrics…
En aquests últims anys aquest tipus d'aparells han augmentat en la vida
quotidiana de la gent per a fer-la més fàcil, còmoda o simplement per a

entretenir-nos en el nostre temps lliure.
Per aquest motiu, la quantitat de residus d'aparells elèctrics o electrònics
(RAEE) s'ha incrementat, la gestió dels quals al final de la seua vida útil
suposa un repte, a causa de la seua composició i dels materials utilitzats
a l'hora de fabricar-los. L'abandonament o dipòsit dels RAEE en llocs no
autoritzats pot suposar la contaminació del sòl, les aigües i l'entorn, a

més de suposar sancions. Està en la nostra mà evitar-ho.!

Un dels components
perillosos que contenen els

RAEE són els CFC's,
destructors de la capa d'ozó

Existeixen diversos punts nets on portar els envasos buits dels
productes fitosanitaris que porten l'adhesiu SIGFITO, anomenats

Punts SIGFITO.



Tens quatre alternatives per a reciclar aparells elèctrics o electrònics
(RAEE):

-Eco-parc o eco-mòbil municipal.
-Servei municipal de recollida.

-Recollida en tenda i/o recollida en la teua llar.
Una gestió adequada dels RAEE garanteix que els seus components i les

substàncies perilloses que contenen siguen tractades adequadament per a
neutralitzar-ne els seus efectes contaminants o perjudicials.

GRANS ELECTRODOMÈSTICS
Frigorífics

Cuines
Radiadors

XICOTETS ELECTRODOMÈSTICS
Aspiradors
Assecadors
Cafeteres

EQUIPS ELECTRÒNICS I TELECOMUNICACIONS
Ordinadors
Pantalles
Telèfons

APARELLS ELECTRÒNICS DE BAIX
CONSUM
Ràdios

Televisors

APARELLS D'ENLLUMENAT
Fluorescents
Bombetes

LEDs

EINES ELÈCTRIQUES O ELECTRÒNIQUES
Trepants

Màquines de cosir
Tallagespa

JOGUETS I EQUIPS ESPORTIUS
O DE TEMPS LLIURE

Consoles
Joguets teledirigits

Cronòmetres esportius

APARELLS MÈDICS (EXCEPTE IMPLANTATS I
INFECTATS)

Termòmetres
Tensiòmetres
Estetoscópic

INSTRUMENTS DE
VIGILÀNCIA I CONTROL

Detectors de fum
Termòstats

Alarmes

MÀQUINES EXPENEDORES
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AIGUA
Sabies que

el 70% del

nostre cos

està

compost

per aigua?

L'aigua és imprescindible per a la vida, ja que l'ésser
humà necessita tant aigua per a alimentar-se, com per

a llavar o vestir-se.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una persona té
suficient amb 100 litres diaris per a cobrir totes les necessitats

bàsiques relacionades amb el consum d'aigua (beure, higiene, neteja i
preparació d'aliments). En canvi, a Espanya la despesa mitjana d'aigua

per habitant i dia l'any 2013 va arribar a 130 litres i la de
la Comunitat Valenciana va ser de 158 litres. Al nostre municipi el
consum d'aigua per persona diari en el 2015 ha sigut de més 240

litres. 
Encara que en aparença ens pot pareixer un recurs

abundant,doncs cobreix ¾ parts de la superfície terrestre, tan
sols podem consumir i aprofitar el 1%. A més, hem de tenir en

compte que l'aigua està repartida de forma desigual en la Terra,
mentre que un habitant del continent africà només té accés a 10-
20 litres d'aigua per dia, un europeu consumeix 250-350 litres i un

nord-americà uns 600 litres aproximadament.
D'altra banda, si unim el fàcil accés que tenim a l'aigua i el reduït
preu del servei d'aigua potable en comparació d'altres serveis,

moltes persones li resten importància a aquest recurs.
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RECOMANACIONS

No descongeles els aliments davall l'aigua.

No deixes oberta l'aixeta esperant que isca l'aigua freda o calenta.

Pots arreplegar l'aigua en una botella i emprar-la per a regar les plantes

de casa.

Aprofita l'aigua de llavar o de cocció de verdures per a regar.

Tanca l'aixeta cada vegada que t'ensabones i reduiràs aquesta quantitat

a la meitat.

.

ES NECESSITA....

Encén la llavadora i el rentavaixella quan estiguen plens, utilitza cicles

curts, sense rentar-la abans i temperatura adequada.

Si llaves la vaixella a mà, recorda omplir la pila una vegada per a

ensabonar i una altra per a rentar, no deixes córrer l'aigua.

fundamental

és l'element

L' aIgua 
per a la vida

Repara aixetes i cisternes que degoten,

una gota per segon són 30L al dia

desaprofitats.

Redueix el consum de les cisternes

col·locant una botella d'aigua,

estalviaràs un litre i mig per buidatge

(de 15 a 20L al dia).
Col·loca estalviadors d'aigua en les aixetes, la dutxa o en les

cisternes del váter per a disminuir fins a un 50% el consum d'aigua.

70 litres
per a produir una

sola poma

900 litres
per a produir un
quilo de dacsa

10.850 litres
per a produir uns

vaquers

15.500 litres
per a produir un
quilo de boví 
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Depuració d'aigües residuals

Moltes vegades utilitzem el vàter, el desaigüe de la pila de la cuina o del bany
com a autèntics contenidors.

Fàrmacs, cosmètics, pintures, dissolvents, productes de neteja, tovalloletes
humides, bastonets, olis de cuina usats…aquests són solament alguns dels

productes que dia a dia llancem pel desaigüe de les nostres llars.
Quan les aigües residuals es tracten en les depuradores, molts d'aquests

residus provoquen problemes a l'hora de la seua depuració. Aquests
inconvenients causen elevats costos que es plasmen en la taxa de depuració

que els ciutadans paguem, a més de grans impactes mediambientals.

RECOMANACIONS

Evita llançar qualsevol residu o producte pels desagües.

Deixalles líquides del tipus: olis, dissolvents, pintures i abonaments,

porta'ls a l'eco-parc o a l'eco-mòbil. Quant als fitosanitaris, s'han

de transportar als punts SIGFITO més propers.

Tira al fem les tovalloletes higièniques, les compreses i els bolquers, en

el vàter poden provocar embossos. A més, tarden molt en

biodegradar-se. Els preservatius, els bastonets de les orelles, les

puntes de cigarrets, etc., també han de ser dipositats en el poal del

fem.

Els pòsits de cafè i te també es tiren sempre al poal del fem.

El sabó del rentavaixella automàtic no ha de contenir clor ni fosfats

per a reduir la contaminació de les aigües residuals.

Els productes de neteja específics per al vàter amb acció desincrustant

substitueix-los per vinagre pur, és menys contaminant.

Tria detergents sense fosfats, ni blanquejants químics i que es

degraden ràpidament.

En netejar a mà els plats, coberts, gots i altres, utilitza la quantitat

justa de rentavaixella.



ENERGIA
El desenvolupament que actualment tenim en la nostra societat, porta a una
gran dependència de l'energia, la qual avui dia es cobreix amb la utilització de

fonts no renovables com són el petroli, carbó, energia nuclear…
Aquest tipus d'energies, com el seu nom indica, no són infinites, a més

provoquen una important deterioració en el mitjà natural. La seua utilització
porta amb si una contaminació d'aigua i sòl, i la generació de residus molt
perillosos, la qual cosa desemboca en l'augment de l'efecte hivernacle i el

canvi climàtic.
Per a frenar aquesta greu conseqüència, des de les llars hem de canviar
els nostres hàbits. Per a fer-nos una idea d'en què derivem l'energia hem

d'observar la següent imatge.
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RECOMANACIONS

Estalvi electricitat

Utilitza la llavadora a plena càrrega i en programa fred, per a estalviar

una quantitat més gran d'energia possible.

Aprofita al màxim la llum natural, per aquest motiu és convenient pintar

les parets de les cases de color clar, perquè reflecteixen més la llum i

augmenten la lluminositat.

Utilitzar bombetes LED per a als llums que estan encesos més de 4 hores

al dia. Per a la resta de lluminàries, utilitza un altre tipus de bombetes de

baix consum, són més cares que les tradicionals, però consumeixen un 10%

menys i duren 8 vegades més.

Tapa les cassoles durant la cocció i baixa al mínim el foc una vegada que

comencen a coure.

Per a menjars que han d'estar més d'una hora al forn, no

necessites escalfar-lo primer.

Bombeta convencional
10% en llum

90% de calor
8 vegades menys vida que un

fluorescents

Bombeta de baix consum
70% en llum
30% de calor

8 vegades més vida que una bombeta
convencional



Obri la porta del frigorífic el menys possible i

tanca-la amb rapidesa.

Per a descongelar els aliments, la forma més

sostenible de fer-ho és: primer traure 

Estén la roba i aprofita les hores de sol en comptes d'abusar de

l'assecadora.

Proposa en la pròxima junta de veïns que s'elabore un pla de mesures

per a reduir el consum energètic i a la vegada disminuir les despeses

econòmiques de la comunitat.

Existeixen xicotets aparells que funcionen amb energia solar, podem

incorporar-los en les nostres llars.

Mantín nets els llums i les pantalles, augmentarà la lluminositat, sense

augmentar-ne la potència.

Estalvi en calefacció i aire condicionat

Aprofita les cortines, cortinetes o persianes per a no deixar escapar la

calor acumulada durant el dia, una vegada arriba el capvespre.

Procura aïllar adequadament les parets, sostres, finestres o canonades.

Analitza els punts de pèrdua: marcs de portes i finestres, buits de les

persianes, etc, i instal·la rivets o algun altre sistema que evite les

pèrdues.

No deixes els pilots “Stand By” (en manera

d'espera) endollats. Si Utilitzes regletes

d'endolls amb interruptor, podem estalviar-nos

un cost innecessari en la factura elèctrica.

l'aliment del congelador, ficar-lo en el frigorífic i després d'un temps,

traure-'l d'ací i acabar de descongelar-ho fora. D'aquesta forma es fa

una descongelació gradual, amb un aprofitament d'energia en tot el

procés.



Estalvi en l'aigua calenta
Renta't les mans amb aigua freda, quan isca l'aigua calenta ja hauràs

acabat.

Sol·licita revisions periòdiques de l'escalfador de gas. Si és elèctric, instal·la

temporitzadors que apaguen la instal·lació quan no ho necessites.

Pensa en les alternatives. Cada vegada augmenta més el nombre d'usuaris

que es plantegen usar els col·lectors solars per al subministrament d'aigua

calenta sanitària i calefacció en els seus habitatges.

Utilitza un programador per a encendre i apagar

la calefacció segons les teues necessitats.

Mantín les instal·lacions de calefacció i d'aire

condicionat a punt.

És suficient amb tenir 10 minuts les finestres de la

casa obertes per a airejar-la, d'aquesta forma

es perd la menor quantitat d'energia possible.

Evita fer un abús dels aparells d'aire

condicionat. 

A l'estiu, la temperatura de confort se

situa al voltant dels 25ºC. Tot grau de

menys incrementa enormement el

consum elèctric.

Utilitza la calefacció només quan

tingues fred. Si és individual, regula el

termòstat a 20º C per a no escalfar

massa la casa. Cada grau de més per

damunt n'incrementa molt el consum.

És important que només calfem les

habitacions que s'hi utilitzen.



SOROLL
El soroll és un tipus de contaminació amb el qual convivim cada dia.

És aquesta la raó per la qual no l'entenem com a tal, ja que la majoria
de les persones la veu normal. Una dada curiosa és que en els últims
anys els ocells canten més alt a causa que cada vegada fem més

soroll.
Uns altres dels problemes que té la contaminació sonora, és que és

barata, fàcil de produir i no deixa residus visibles.
Alguns dels efectes d'aquesta contaminació són: estrès, nerviosisme,

irritabilitat, pèrdua d'oïda, trastorns del somni…
Per a reduir i/o minimitzar la contaminació sonora es poden dur a

terme actuacions a nivell col·lectiu, en el municipi i a títol individual, en la
llar.
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RECOMANACIONS

Usa de forma moderada el clàxon del teu vehicle i no molestes amb

la música.   

En hores de descans, evita els tons alts, sorolls d'electrodomèstics,

aparells, instruments musicals…

Evita causar molèsties al veïnat com tancar portes de colp, posar el

volum de l'aparell de música o de la televisió massa alt, colpejar

parets o el sòl.

Insonoritza aquelles habitacions on es desenvolupen activitats sorolloses

com tocar instruments de música o utilitzar màquines de cosir.

Hem d'instal·lar i/o mantenir silenciadors en automòbils i motocicletes.

En realitzar un treball en el qual estigues exposat a un soroll alt utilitza

cascos o taps per a les teues oïdes.

La Comunitat 

Valenciana es

troba entre les 3

primeres

comunitats

autònomes més

sorolloses



MOVILITAT SOSTENIBLE
 En l'actualitat la majoria dels desplaçaments que realitzem cada dia, els
fem amb transport privat. Encara que cada vegada existeixen més

vehicles que no utilitzen combustibles fòssils, com el cotxe eléctric, la
majoria sí que ho fan. És per això que el transport

és una de les fonts principals de contaminació que provoca l'augment de
l'efecte hivernacle i, en conseqüència, el canvi climàtic.

A causa de l'augment de població, han augmentat el nombre de vehicles, i
per això tambè el nombre de gasos nocius que s'emeten a l'atmosfera

com són: CO2, NO2, CO, HC, SO2, plom...
Els gasos que s'emeten des dels vehicles, té efectes tant en

l'àmbit mundial com en el local, que perjudiquen greument la salut,
provocant afeccions respiratòries. Un dels efectes que es poden

percebre de forma visible és el conegut núvol contaminant o “Smog”. És
un núvol

que es forma en unir-se certes condicions climatològiques i un elevat
nivell de CO2, pols i altres xicotetes partícules en l'atmosfera.

TRANSPORT CONSUM

unitats d'energia per viatger/Km

1

2,9

2,6

12,1

1,8
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RECOMANACIONS

Abans d'agafar el cotxe, pensa si el trajecte realizaràs el pots

fer a peu o amb bicicleta. Que anar a peu o amb bici siga la

teua primera opció, la teua salut ho agrairà i el medi ambient

també!

Quan conduïsques aplica una conducció eficient. En trajectes

llargs intenta utilitzar el transport públic, seràs més respectuós

amb el medi ambient i t'evitaràs la molèstia

de buscar aparcament.

Sempre que pugues, comparteix el cotxe. Reduiràs les teues

emissions a la meitat i compartiràs despeses.

Si la idea és comprar-te un vehicle nou,has de tenir en compte

també les seues característiques ambientals i adequar aquesta

compra a l'ús que li donarem a aquest vehicle.

No deixes encesa la calefacció o l'aire condicionat sense estar

en trajecte.

CONDUCCIÓ EFICIENT

-En arrancar els motors de gasolina posa la primera marxa immediatament i en

motors dièsel espera uns segons.

-Usa la primera marxa solament a l'inici de la marxa.

-En motors de gasolina canvia de marxa a 2000-2500 rev/min i en dièsel a

1500-2000 rev/min.

-Evita les accelerades inútils.



Evita carregar excessivament el vehicle, posar-li baca

o portaequipatges.

Circular amb les finestretes completament obertes o amb els

pneumàtics amb una pressió inadequada, incrementa el consum

de combustible.

Fes un correcte i periòdic manteniment del vehicle en tallers

autoritzats. D'aquesta forma evitaràs que augmente el consum de

combustible.

SIGUES SOSTENIBLE
EN MOURE'T!
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