Direcció General de Tecnologies de la Informació
Secretaria Autonòmica d’Administració Pública

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2013 SOBRE MESURES PER
AL CONTROL DEL GASTO EN CONSUM ELÈCTRIC DE L’EQUIP INFORMÀTIC

La Comissió Interdepartamental per al seguiment i l’impuls de les polítiques de racionalització i
austeritat en el gasto en l’àmbit de la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures d’estalvi en matèria
de gastos corrents i de funcionament, i ha establit que els òrgans competents de la Generalitat en
matèria de tecnologies de la informació adopten les accions pertinents per a complir estes mesures.
Per tot això, la Conselleria d’Hisenda i Administració Publica, a través de la Direcció General de
Tecnologies de la Informació, dicta les instruccions següents per a reduir el gasto en consum elèctric
de l’equip informàtic:
• S’apagarà completament l’equip informàtic en acabar la jornada laboral, tant al matí com a la
vesprada.
• Es farà hibernar l’equip quan s’abandone el lloc de treball durant més d’una hora, amb la qual cosa
es reduirà al mínim el consum d’energia.
• S’apagarà el monitor en les pauses curtes, al voltant de 20 minuts.
• Es configurarà adequadament la brillantor del monitor, cosa que permetrà estalviar entre un 15 i un
20 % d’electricitat.
• Es configurarà adequadament el mode d’estalvi d’energia dels ordinadors i la resta d’equips
informàtics del lloc de treball, amb la qual cosa es pot estalviar fins a un 50 % del consum d’energia
dels equips.
• S’activarà l’apagament automàtic del monitor després de 10 minuts d’inactivitat, en compte d’activar
un estalvi de pantalla animat.
Cosa que comunique perquè en prengueu coneixement i en feu compliment.

València, 4 de març de 2013
LA DIRECTORA GENERAL DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
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