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La factura de l’aigua té molt en compte el
terme de consum. Fes-ne un ús racional
i no gastis més aigua que la necessària.

Quan rentis la roba, carrega totalment la
rentadora i posa programes d’aigua freda
(floquet de neu o eco). Mai no utilitzis els
programes curts de la rentadora, són els que
més energia consumeixen.
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Consulta a aca-web.gencat.cat/aca si
pots ser beneficiari d’alguna de les ajudes de
l’Agència Catalana de l’Aigua o de l’entitat
responsable de l’aigua del teu municipi.
Les ajudes van dirigides a famílies nombroses,
persones a l’atur, famílies amb persones amb
diversitat funcional, pensionistes i famílies amb
ingressos limitats.

Tanca les aixetes quan no facis servir
l’aigua mentre t’ensabones, et rentes les
dents, t’afaites o fregues els plats. Dutxa’t
en lloc de banyar-te. Amb un rellotge pots
controlar no passar més de 5 minuts a la
dutxa i estalviar aigua.
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Si una aixeta o cisterna perd aigua, avisa un
tècnic. Si canvies les aixetes per unes de
monocomandament controlaràs el consum de
l’aigua calenta. Fes un manteniment preventiu
de les instal·lacions i les aixetes.
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Rentar a mà amb aigua calenta pot resultar
fins a un 60 % més car que fer-ho amb el
rentaplats. Si ho fas a mà, utilitza una pica per
ensabonar i una altra per esbandir.
Mentre rentis, no t’oblidis de tancar l’aixeta
i de posar el tap.
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Estira la cadena del vàter només quan sigui
necessari. El vàter no és una paperera.
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Renta el cotxe al túnel de rentat o amb una
esponja i una galleda, en comptes de fer-ho
amb una mànega. Estalviaràs fins a
350 litres d’aigua en cada rentada.
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Les cisternes de doble descàrrega permeten
buidar només parcialment la capacitat de la
cisterna. Si no tens aquest mecanisme posa
una ampolla d’aigua plena dins de la
cisterna del lavabo per no llençar tanta aigua.

10
Els sistemes d’acumulació d’aigua
calenta són més eficients que els sistemes
de producció instantània i sense acumulació.
Revisa i aïlla bé si cal els dipòsits acumuladors
d’aigua calenta i canonades. Estalviaràs
energia i aigua.

DADES DEL CONTRACTE

DADES DE FACTURACIÓ

999 999 999
999 999 999

tipus de quota
de servei
Cada municipi l’estableix
en funció de:
 tipus d’habitatge
 cànon d’entrada
 un mínim de m³
 consum

00/00/00

000

00/00/00

000

00

RESUM FACTURA BIMESTRAL

00,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL A PAGAR

(*)

DADES PER AL PAGAMENT

00,00 € (*)

DETALL FACTURA BIMESTRAL

00
00
00
00
00
00

0,0000
0,0000
0,0000

00,00
0,00
00,00

0%

0,00

0%

0,00
0,00

CÀNON DE L’AIGUA
per mes
 Primer tram: fins a 9 m³
 Segon tram: de 10 a 15 m³
 Tercer tram: de 16 a 18 m³
 Quart tram: més de 18 m³

0,00
00,00

TOTAL A PAGAR

CONSUM TOTAL

10 m3

TOTAL A PAGAR

00,00 €

	 Subministrament de l’aigua: consums.
	 Cànon de l’aigua: tribut amb finalitat ecològica. Es destina a finançar la construcció i la
gestió d’embassaments i d’obres hidràuliques que garanteixin la conducció d’aigua fins
a les poblacions. Depèn del nombre de persones censades a la llar. Recordeu que hi ha
descomptes per a famílies nombroses.
	 Taxa de clavegueram: es destina a cobrir el cost de conservació i manteniment de la
xarxa de clavegueram per al desguàs d’aigües brutes, des del punt de consum fins als
punts d’abocament.
	 Taxa de residus: es destina a la gestió i tractament dels residus sòlids.
	 IVA: 10 %

Cuina
Amb un aerador reduiràs
el cabal de les aixetes, el
trobaràs a qualsevol ferreteria.
Utilitza capçals de baix
consum a l’aixeta de la cuina
i de la dutxa. Pots arribar a
estalviar 70 €/any.
Com més aigua utilitzis per
cuinar, més temps caldrà per
escalfar-la i més energia
gastaràs.
Si utilitzes bullidors d’aigua
elèctrics o cafeteres
elèctriques, connecta-les a
una base amb interruptor
i apaga’l quan no l’utilitzis,
la majoria d’aparells segueixen
consumint tot i estar apagats.

Utilitza descalcificadors
i neteja regularment els filtres
del rentaplats, allargaràs
el temps de vida útil de
l’aparell i estalviaràs aigua
i energia. Recorda que cal
omplir de sal i d’abrillantador
periòdicament el rentavaixelles.
Utilitza un desembussador
tradicional (ventosa de
cautxú amb mànec) en lloc de
productes químics i evita l’ús
de detergents sense fosfats o
blanquejants.

Safareig
Utilitza descalcificadors
i neteja regularment els filtres
de la rentadora, allargaràs
el temps de vida útil de
l’aparell i estalviaràs aigua
i energia.
Si has de canviar de rentadora
o de rentavaixelles, compra
l’aparell que tingui menys
consum i que s’adapti més
a les teves necessitats. Pots
consultar els electrodomèstics
més eficients del mercat a
l’app per a telèfons intel·ligents
ecoGator.
Regula la temperatura de
la caldera entre 30-35 ºC, la
pots posar al màxim quan et
faci falta i abaixar-la si trobes
l’aigua massa calenta; sobretot
no la barregis amb l’aigua freda,
estaràs malgastant energia.

Lavabo
Afaita’t amb maquineta
elèctrica, consumiràs
menys energia que amb
la maquineta manual i no
contaminaràs l’aigua.
Situa una galleda buida al
costat de la dutxa per recollir
l’aigua que encara no s’ha
escalfat, i aprofita-la per a
la cisterna de l’inodor o per
fregar el terra.

Menjador
Utilitza l’aigua de la pluja per
regar les plantes. Reaprofita
l’aigua per netejar i rentar.
Fes servir pintures, vernissos
i dissolvents ecològics
solubles en aigua. Recull-ne
les restes i porta-les a la
deixalleria més propera.
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