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A la nostra oficina volem fer 
un ús més racional de l’aigua

Ja hem reduït el consum d’aigua 
d’edificis i equipaments municipals en 
uns 57.200 m3 respecte als anys 
anteriors, però encara podem fer més. 
Aquí tens uns consells pràctics que et 
permetran fer un estalvi a l’oficina i 
també a casa teva. 

Racionalitzem el consum d’aigua 
• No deixem córrer l’aigua innecessària-

ment: tanquem l'aixeta quan ens rentem 
les mans.

• No fem un ús superflu del vàter, atès 
que cada descàrrega suposa entre 
9 i 12 litres d'aigua en cada ús. 
Corregim aquest hàbit. 

• Tanquem les aixetes mentre ens ensabo-
nem a les dependències que disposin de 
dutxes. Una dutxa de 5 minuts és suficient 
per a la higiene diària del cos.

No utilitzem el vàter com a paperera 
Utilitzem les papereres sanitàries 
instal·lades als lavabos. 

Fem ús del doble polsador 
de descàrrega de cisternes 
En la mesura del que sigui possible, 
evitem fer servir el polsador de descàrrega 
completa. 
A les cisternes de polsador amb interrupció 
voluntària, si polsem el botó d’accionament 
una segona vegada fins al fons, s’interromp 
la descàrrega. Podem estalviar el 50% o 
més d'aigua!

Fuites
Si detectem fuites, tant a les aixetes com 
als vàters, notifiquem-les a les persones 
responsables de manteniment al més aviat 
possible.

A l’hora de beure, 
prioritzem el 
consum d’aigua 
dels 
dispensadors 
instal·lats a les 
dependències en 
comptes d’aigua 
embotellada. 
Ens estalviarem 
generar residus 
d’envasos!

Bones pràctiques 
relacionades amb 
el consum d’aigua

A L’AJUNTAMENT COM A CASA
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Sabies que...

Sabies que...

• Les cisternes de vàter de doble 
descàrrega permeten buidar mitja o tota 
la capacitat de la cisterna segons l'ús 
que en fem, de manera que podem 
estalviar el 50% o més d'aigua!

• Una aixeta que perd una gota per segon 
comporta una pèrdua de 1.000 litres al 
mes. Cal que fem atenció a les pèrdues!

Font: elaboració pròpia. 
Ecoinstitut de Barcelona

En això
consumim 
l’aigua a 
l’oficina:

 

Entre els anys 1999 
i 2008, el volum 
d’aigua d’origen 
subterrani consumida 
pels serveis municipals 
ha estat de gairebé 
5,9 milions de m3, 
cosa que ha permès 
disminuir el consum 
d'aigua potable.

En llençar 
residus pel vàter 

embrutem l'aigua, 
cosa que pot causar 
greus problemes a 
les depuradores.

• Existeixen urinaris que no consumeixen 
aigua i que permeten l’estalvi de 
3 a 6 litres d’aigua potable per ús. 
A l’Ajuntament, actualment, hi ha més 
de 52 urinaris d’aquests instal·lats i se’n 
promouen més implantacions.

Les aixetes obertes poden 
consumir més de 12 litres per minut. 
Limitadors de cabal i airejadors 
poden reduir el cabal fins a 6 litres 
per minut o menys.

Vàters
55%

Urinaris
15%

Rentamans
15%

Neteja
5%

Altres
10%

L'any 2008 
les oficines 
municipals 
van consumir 
27.860 m3 
d’aigua, un volum 
que equival al 
d’11 piscines 
olímpiques.

Informa-te’n! Si desitgeu més informació: 
www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible
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