Direcció General de l’Oficina del Canvi Climàtic

10
RECOMANACIONS
ACORDADES
PER
LA
COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE CANVI CLIMÀTIC PER REDUIR LES EMISSIONS
DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

Des de la Comissió s’han acordat 10 recomanacions perquè durant els mesos
d’estiu, tots els que treballam a les administracions adoptem una sèrie de mesures
que beneficiaran sense cap dubte la reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle. És important recordar que la lluita contra el canvi climàtic és un
compromís del Govern de les Illes Balears i un compromís de tots.
Per això, i de cara a l’estiu, s’aconsella per part de la Comissió Interdepartamental
del Canvi Climàtic el major compliment de les successives recomanacions durant la
jornada laboral.
1. Programar els termòstats de l’aire condicionat a 25ºC a l’estiu, tant als despatxos,
zones comunes, així com a les sales d’espera. Cada grau menys representa
incrementar les emissions un 8%.
2. És important procurar que als aparells de refrigeració, els doni el sol el menys
possible i que hi hagi una bona circulació d’aire.
3. Desconnectar l’aparell quan no hi hagi ningú a l’habitacle que s’està refrigerant.
(S’han de mantenir tancades les portes i finestres de les zones climatitzades).
4. Entre plantes contigües, procura pujar o baixar a peu, en lloc d’utilitzar l’ascensor.
5. Per aconseguir una millor adaptació a la climatització, s’aconsella dur una
vestimenta adequada a l’època estiuenca, per tal d’evitar un excés de refrigeració.
6. Quan no s’hagin d’emprar els equipaments ofimàtics durant un cert temps –mitja
hora o més- no oblideu connectar el dispositiu d’estalvi d’energia, o bé, apagar-los
definitivament.
7. Per a pauses curtes, desconnectau la pantalla del PC (és la responsable de la
major part del consum energètic). Estalviarà energia i evitarà haver d’iniciar tot
l’equip.
8. És imprescindible fer un manteniment adequat dels aparells d’aire condicionat, i
en especial, procedir a una neteja periòdica dels seus filtres.
9. Apagau tots els llums en sortir del despatx, o quan abandoneu qualsevol zona
que quedi sense personal i especialment els banys.
10. Sempre que sigui possible empreu llum natural. No encengueu els llums si no és
estrictament necessari.
Seguint totes aquestes mesures, podem aconseguir durant l’estiu disminuir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, i col·laborar tots, dia a dia, en la lluita contra
el canvi climàtic.

