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-  No deixar aixetes obertes 
(consum aixeta oberta: 
uns 12 l. /min).

-  Informar de possibles  
fuites als lavabos i aixe-
tes de l’edifici.

-  No fer servir el vàter 
de paperera: a més de 
malbaratar un recurs 
valuós, fem més difícil la 
depuració de les aigües 
residuals. Una descàrre-
ga pot suposar fins a 
8-10 litres d’aigua.

- Utilitzar el rentavaixelles.

-  Utilitzar sistemes d’es-
talvi com per exemple 
els difusors que injecten 
aire o cisternes de doble 
descàrrega.

-    Reutilitzar l’aigua.        
Per exemple, quan ens 
dutxem i esperem que 
l’aigua s’escalfi, la 
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podem guardar en una 
galleda per regar plantes, 
per fregar o rentar, per 
tirar al vàter.

- Millor dutxar-se que no 
fer banyeres on gastem  
molta aigua.

-  Omplir la rentadora al 
màxim.

-  Descongelar els aliments 
correctament per no ha-
ver de recórrer a l’aigua 
calenta.

- Aprofitar l’aigua pluvial.

-  Promoure jardins i pisci-
nes més ecològics.

-  Sempre és millor regar a 
la nit i amb un sistema 
de reg automàtic.

-  Reutilitzar les aigües  
residuals.
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