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APARELLS D’ALT RENDIMENT

Les calderes de condensació són
més eficients i ecològiques que les
calderes tradicionals, per això l’Ad-
ministració –tant autonòmica com
estatal– ha fet diferents campa-
nyes per promoure’n la implanta-
ció. Aquestes calderes aprofiten la
calor del vapor d’aigua contingut
en els fums que es generen en la
combustió per generar energia.
Gràcies a això consumeixen un
20% menys, segons l’Institut per a
la Diversificació i l’Estalvi de l’Ener-
gia (Idae). A les calderes convencio-
nals, el vapor d’aigua és un subpro-
ducte del procés de combustió que
es perd a través de la xemeneia.
Però les calderes de condensació
no només són més eficients sinó
que, a més, també redueixen en
un 70% les emissions de diòxid de
carboni i de diòxid i monòxid de
nitrogen.
Aquesta tipologia de calderes,

que es caracteritzen per tenir una
elevada eficiència i ser més respec-

tuoses amb el medi ambient, té
dues particularitats, segons explica
Vicenç Ivorra, de la Federació Cata-
lana d’Associacions Territorials d’Em-
presaris Instal·ladors (Ferca). “La
primera és que expulsen un fum
blanc que, encara que és més visi-
ble, és més net i ecològic i gairebé
no contamina”. D’altra banda, “l’ai-
gua condensada s’ha de fer conduir
fins a un desguàs”, afegeix Ivorra.
Tot i que encara surten més ca-

res que les calderes convencionals,
la diferència de preu cada vegada
és menor i s’amortitza en uns tres
anys, segons els càlculs de l’Idae. A
més, hi ha ajuts institucionals per
comprar-ne. En concret, l’Institut
Català d’Energia ofereix un ajut de
350 euros dins del Pla Renova’t de
calderes. Per instal·lar-la, Ivorra
adverteix que “encara que la venda
sigui lliure, per llei només les po-
den instal·lar tècnics autoritzats, i
no complir-ho pot comportar certs
riscos”.
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L
a calefacció és la despe-
sa energèticamés impor-
tant de casa, especial-
ment a les zones més
fredes. En concret,

gairebé la meitat de l’energia
que consumeixen les famílies
és per escalfar l’habitatge. En
els temps de crisi actuals i amb
uns preus de l’energia en alça,
retallar les despeses de calefac-
ció és una manera molt bona
d’estalviar diners. Però no no-
més resulta beneficiós per a la
butxaca, sinó també per al medi
ambient: els sistemes de calefac-
ció domèstics expulsen milers
de milions de tones mètriques
de CO2 a l’atmosfera cada any.
No en va, es calcula que els
habitatges són responsables de
prop del 20% de les emissions
de carboni anuals.

QÜESTIÓ DE (MALS) HÀBITS
El primer pas per aconseguir
estalviar una quantitat im-
portant de diners consisteix a
abandonar certs mals hàbits. El
més important de tots és no
abusar del termòstat i voler
anar en màniga curta a ple hi-
vern. Els experts coincideixen a
afirmar que ambuna temperatu-
ra d’entre 20º i 21º n’hi ha prou
per mantenir el confort a casa.
En aquest sentit, es pot es-
talviar un 2% de la factura per
cada grau que s’abaixi el ter-
mòstat durant, almenys, vuit
hores al dia –segons càlculs
efectuats al llibre La ecuación
del medio ambiente (Ed. Océano
Ámbar)–; de manera que és
preferible anar una mica més
abrigat. A la nit, es recomana
apagar la calefacció i no tor-
nar-la a engegar fins que s’hagi
ventilat la casa.
Una altra manera senzilla de

reduir el consum consisteix a
apujar les persianes durant les
hores de sol per aprofitar la
calor gratuïta que ens proporci-
ona l’astre rei. Contràriament,
quan el sol es pon cal abaixar-
les per evitar pèrdues de calor i
l’entrada d’aire fred.

REGULADORS PROGRAMABLES
Els termòstats programadors i
les vàlvules termostàtiques en
radiadors són uns grans aliats a
l’hora de consumir menys.
Segons l’Institut per a laDiversi-
ficació i l’Estalvi d’Energia
(Idae), “són solucions accessi-
bles, fàcils de col·locar i que es
poden amortitzar ràpidament
pels estalvis d’energia (entre un
8% i un 13%)”.

Els termòstats programadors
permeten fixar les temperatures
en diferents franges horàries i,
fins i tot, per a caps de setmana.
D’aquesta manera, es poden pro-
gramar perquè la temperatura
disminueixi en 4º o 5º quan se
surt de casa i torni a augmentar
just abans de tornar-hi.
Per als sistemes de caldera i

radiadors d’aigua calenta, un pro-
cediment senzill per tal demante-
nir la temperatura que es vol te-
nir a cada habitació consisteix a
instal·lar vàlvules termostàtiques

sobre els mateixos radiadors. Un
bon moment per substituir les
vàlvules corrents per les termos-
tàtiques és quan les velles comen-
cen a funcionar malament.

MANTENIMENT DEL SISTEMA
Unaltre punt important per estal-
viar en calefacció és fer el mante-
niment adequat de la instal·lació.

Amés de ser perillosa, una calde-
ra que no funciona correctament
contamina i consumeix entre un
10% i un 15% més. Per aquesta
raó, Vicenç Ivorra, tècnic de la
Federació Catalana d’Asso-
ciacions Territorials d’Empre-
saris Instal·ladors (Ferca),
recomana “verificar que la calde-
ra i el conjunt del sistema estigui
en bon estat abans d’engegar la
calefacció”.

AÏLLAR PARETS I SOSTRES
L’aïllament és la primera defensa
contra les fugues de calor. Fins a
un 15% de la calor es perd per les
parets i un 30%pel sostre, segons
el llibre La ecuación del medio
ambiente.Un habitatge mal aïllat
necessita més energia perquè
s’escalfi, cosa que augmenta de
manera considerable la factura
de final demes. Lamajoria d’aïlla-
ments són rendibles al cap de
cinc anys o menys d’ins-
tal·lar-los. Però la calor es pot
escapar per molts altres llocs,
principalment per finestres i
envidriaments, marcs i motllures
de portes, capsetes de persianes
enrotllables sense aïllar, cano-
nades i conductes, etcètera.
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Finestres
ben tancades

CALDERES EFICIENTS
I SENSEMALS FUMS

SOSTENIBILITAT A CASA

Comestalviar en calefacció
Gairebé la meitat de l’energia que consumeixen les famílies és per escalfar l’habitatge

Els sistemes de doble vidre o de
doble finestra redueixen pràctica-
ment a la meitat la pèrdua de
calor respecte a l’envidriament
senzill. Invertir-hi és una de les
millors maneres per estalviar en
calefacció.
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