
Com estalviar aigua  
 
La disponibilitat d’aigua potable al nostre habitatge és conseqüència d’un procés de potabilització i distribució molt costós 

que les administracions públiques ens garanteixen i ens gestionen mitjançant el Pla hidrològic. 

El Pla hidrològic té la funció de planificar les infraestructures (embassaments, xarxes de distribució, potabilització, etc.) 

que han d’abastir la població segons les seves necessitats. Finalment, cada municipi s’ocuparà de la gestió de la 

demanda de la seva població i garantirà que la qualitat de l’aigua sigui l’adequada. 

Una bona gestió de l’Administració ens ha de garantir una bona qualitat de vida, però també implica el compromís de 

l’usuari final (cada un de nosaltres) per tal de fer un ús més eficient de l’aigua sense renunciar a aquesta qualitat 

de vida.  

Les mesures d’estalvi que es proposen al llarg d’aquesta guia han de suposar un benefici per a l’economia domèstica i 

pública, perquè tot i que algunes mesures, com la recollida d’aigua pluvial, comportin invertir en un equip, els beneficis 

ambientals i econòmics s’han d’avaluar amb perspectivesde futur. 

De la mateixa manera, optar per una aixeta amb reductor de cabal o per una altra que no tingui cap mecanisme d’estalvi, 

no representa un encariment del producte, però, en canvi, fem més eficient el consum d’aigua sense notar cap 

diferència ni en l’ús ni en la comoditat. 

Així doncs, amb petites accions podem aconseguir re duir el consum d’aigua. 

 

• Reduir en l’àmbit domèstic el consum d’aigua: omplir les màquines de rentar, adquirir aparells dotats de sistemes 

d’estalvi d’aigua, optar per una dutxa curta i no un bany, no obrir l’aixeta més del temps estrictament necessari 

i regar els jardins a primera hora del matí i amb precaució. 

• Instal·lar sistemes de reg de màxima eficiència en la dosificació de l’aigua per a les plantes i adequar les espècies a les 

disponibilitats hídriques de cada zona. 

• Una bona gestió de l’aigua s’ha de basar en tres principis fonamentals: solidaritat, subsidiarietat i participació. 

Gestionar-la adequadament és un element decisiu per aconseguir l’ideal del desenvolupament sostenible, és 

a dir, una societat progressista, però solidària amb les generacions actuals i futures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


