
 

 

 

 

QUE PODEM FER PER ESTALVIAR AIGUA 

Acció Què hi guanyem? 

Si tanquem l'aixeta quan ens rentem les dents o ens 

afaitem... 

estalviem 14-40 litres 

d'aigua cada vegada  

Si una aixeta degota i la tanquem o l'arreglem.... estalviem uns 30 litres 

d'aigua al dia 

Aixetes 

Si instal·lem reguladors de cabal a les aixetes... estalviem 5 litres d'aigua 

per minut 

Si instal·lem cisternes de doble descàrrega o sistemes de flux 

interromput... 

estalviem fins a un 60 % 

d'aigua en cada estirada 

Si col·loquem una ampolla plena d'aigua al dipòsit... estalviem fins a un 20 % 

d'aigua en cada estirada 

Si no hi llancem cap material sòlid (per exemple, els 

bastonets per a les orelles)... 

facilitem la depuració de 

l'aigua  

Vàter 

Si no utilitzem desembossadors líquids contaminants... facilitem la depuració de 

l'aigua  

Si omplim al màxim aquests electrodomèstics i seleccionem el 

programa de rentat adequat...  

estalviem fins a un 25 % 

d'aigua cada vegada 

Si triem rentadores i rentaplats de baix consum... estalviem 34-39 litres 

d'aigua en cada rentada de 

roba i 11-14 litres en cada 

rentada de plats 

Si utilitzem detergents i sabons sense fosfats... facilitem la depuració de 

l'aigua 

Rentadora i 

rentaplats 

Si ventilem la roba que ens hem posat un cop, i no té taques, 

en comptes de rentar-la...  

gastem menys aigua (es 

calcula que en cada 

rentada se'n gasten 50 

litres) i fem durar més la 

roba 

Dutxa Si ens dutxem en comptes de banyar-nos...  estalviem fins a 200 litres 

d'aigua cada vegada 

Si reguem a primera hora del matí o al vespre... gastem menys aigua, ja 

que s'evapora més 

lentament 

Jardí 

Si plantem vegetació autòctona o de baixos requeriments 

hídrics 

gastem menys aigua per 

regar les plantes (regar 

200 m2 de gespa suposa 

400 litres d'aigua) 
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Vehicle Si rentem el cotxe o la moto amb un sistema de pressió en 

lloc de fer-ho amb una mànega... 

estalviem fins a 300 litres 

d'aigua 

 Si reutilitzem les aigües grises i aprofitem les aigües 

pluvials...  

estalviem aigua 

 


