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Guia per estalviar en el consum 
d’aigua a la llar

Ni una gota de més



Aquesta guia forma part de la col·lecció “Estratègies d’estalvi a la llar”, que té per 
objectiu ajudar la ciutadania a analitzar les seves dinàmiques de consum per estalviar, 
reduir la despesa de la llar i la seva petjada ecològica.  

Són idees, consells i propostes que ajuden a reflexionar sobre el nostre dia a dia, 
els nostres hàbits i les nostres decisions de consum. Conèixer el funcionament de 
facturació de les companyies, saber els recursos i dotar-se de bons consells poden ajudar 
a reduir fins a un 40% la despesa de la llar.  

L’Ajuntament, amb la col·laboració d’entitats de la ciutat, treballa decididament per 
augmentar l’eficiència energètica i per reduir l’impacte de la pobresa energètica amb 
accions formatives, assessoraments a domicili i suports econòmics, entre d’altres serveis. 
En aquest marc, s’han editat quatre guies temàtiques: “Energia, la justa!”, “Consumir 
menys, viure millor”, “Bon profit, bon estalvi” i “Ni una gota de més”.

Sabies que...

•	 És	possible	gastar	menys	en	les	

despeses	domèstiques?

•	 Pots	reduir	la	factura	de	l’electricitat,	

el	gas	i		l’aigua?

•	 Existeixen	iniciatives	d’intercanvi	i	

segona	mà	del	Prat?

•	 El	vàter	suposa	un	30	%	de	la	despesa	

domèstica	d’aigua?

•	 Pots	escollir	entre	la	tarifa								

regulada	i	el	mercat	lliure																													

d’electricitat?



Estalviar aigua a casa 

L’aigua és un recurs escàs. Fer-ne un ús racional és bàsic per assegurar-ne 
la disponibilitat i la qualitat. En els darrers anys hi ha hagut una moderació 
continuada del consum d’aigua potable domèstica. Tot i així, en moltes llars 
encara hi ha marge per a l’estalvi. Us proposem un seguit de bones pràctiques 
per estalviar aigua i diners.

D’on prové? 
L’aigua	que	consumim	els	pratencs	
prové	de	l’aqüífer	profund	del	delta	
del	Llobregat.

Qui la gestiona?	
L’empresa	municipal	Aigües	del	Prat	
s’encarrega	d’extreure-la	mitjançant	
6	pous	de	captació,	tractar-la	en	dues	
plantes	d’osmosi,	potabilitzar-la	i	fer-la	
arribar	a	tots	els	habitatges	amb	totes	
les	garanties	de	qualitat	i	al	menor	
preu	possible.

Quanta aigua consumim a les 
llars? 
Al	Prat	de	Llobregat,	l’any	2015	el	
consum	mitjà	va	ser	de	97	litres	per	
habitant	i	dia.

Quant ens costa l’aigua?
Durant	el	2015,	les	famílies	pratenques	
van	destinar,	de	mitjana,	0,71	€	al	dia	
a	la	factura	de	l’aigua	(en	aquest	preu	
s’inclouen	totes	les	taxes	i	tributs).

L’aigua potable 
al Prat

Consums aproximats d'aigua

Posar	una	rentadora 90	l

Posar	el	rentaplats 60	l

Rentar	el	plats	a	mà	amb	
l’aixeta	oberta 100	l

Rentar	els	plats	a	mà	amb	
la	pica	tapada 20	l

Dutxar-se 100	l

Banyar-se 200	l

Rentar-se	les	dents	amb	
l’aixeta	oberta 30	l

Rentar-se	les	dents	tancant	
l’aixeta 1,5	l

Afaitar-se	amb	l’aixeta	
oberta 40-75	l

Afaitar-se	tancant	l’aixeta 3	l

Rentar	el	cotxe	amb	
mànega 500	l

Rentar	el	cotxe	amb	cubell 50	l

Descarregar	el	dipòsit	
del	vàter 10	l

Mitja	descàrrega	del	dipòsit	
del	vàter 6	l

Font:	Aigües	del	Prat



Reduint	el	temps	de	
la	dutxa	un	minut,	
estalviem	20	litres	
d’aigua.

10 maneres d’estalviar 
aigua

1 Una dutxa ràpida consumeix 4 vegades 
menys aigua i energia que una banyera.

Això	es	pot	traduir	en	un	estalvi	de	més	de	100	
euros	al	cap	de	l’any.

2 Hi ha capçals de dutxa que poden reduir el 
cabal més del 50%.	

També	podeu	optar	per	un	reductor	de	cabal	que	
es	col·loca	a	la	sortida	de	la	goma	de	la	dutxa.

3 Reviseu que el dipòsit del vàter no tingui 
fuites i repareu les aixetes que degoten.	

Estalviareu	entre	30	i	60	litres	al	dia.

4 Atenció amb les aixetes!	
Si	tanquem	l’aixeta	quan	ens	rentem	les	

dents,	ens	ensabonem	les	mans	o	ens	afaitem,	
estem	estalviant	entre	20	i	75	litres	d’aigua.	Al	cap	
de	l’any	estalviarem	més	de	30	euros.

5 Utilitzeu airejadors i reductors de cabal. 
Permeten	estalviar	fins	al	70%	i	els	podem	

trobar	per	pocs	diners	a	qualsevol	ferreteria.

6 Les aixetes menys eficients són les de doble 
comandament.	

Substituïu-les	progressivament	per	
monocomandament	o	per	sistemes	encara	més	
eficients	com	els	termostàtics.



Sabies que...
El	WC	suposa	un	30%	de	la	despesa	domèstica	d’aigua?

Més	informació:aca-web.gencat.cat

7 Cada cop que fem servir el vàter podem 
estalviar. 

Si	no	disposem	de	dipòsits	de	doble	descàrrega,	
podem	posar	una	o	dues	ampolles	de	plàstic	plenes	
de	sorra	dins	el	dipòsit.	Estalviarem	3	litres	d'aigua	
en	cada	descàrrega.

8 El vàter no és una paperera. 
En	cada	descàrrega	gastem	entre	6	i	10	litres	

d'aigua.

9 La rentadora i el rentaplats s’han de fer 
servir sempre a càrrega completa. 

Si	fem	servir	el	programa	adequat	en	funció	del	
tipus	de	roba	i	de	brutícia	estalviarem	aigua	i	
energia.	Cada	vegada	que	posem	la	rentadora	
gastem	entre	60	i	90	litres	d'aigua.

10 Regueu les plantes al matí ben d'hora o al 
vespre. 

Podeu	aprofitar	l’aigua	de	la	dutxa	fins	que	surt	
calenta	o	l’aigua	de	bullir	verdures	per	regar	les	
plantes.

http://aca-web.gencat.cat/aca


Data / Fecha:
Número:

27/04/2016
001600000001

Titular:
DNI/NIF:
Contracte/Contrato:
Tarifa:

RUIZ RIUS, JORDI

000009000069
11111111H

Domèstica/Doméstica especial 4 pers
Adreça subministrament/Dirección suministro: 
PL DE LA VILA 894 BX 02

RUIZ RIUS, JORDI
PL DE LA VILA 894 BX 02
08820 PRAT DE LLOBREGAT, EL 
BARCELONA

(1)Subministrament domiciliari / Suministro domiciliario

Quota/Cuota serv.domèstic/o tipus/o B-C 10,54 €
Bonificació/n tarifa social -5,27 €
Consum/o tarifa social tram/o 1 8 m3 a 0,277600 € 2,22 €
Consum/o tarifa social tram/o 2 15 m3 a 0,277600 € 4,16 €
Consum/o tarifa social tram/o 3 0 m3 a 1,318800 € 0,00 €

(2)Cànon de l’aigua / Canon del agua

Domèstic/Doméstico (tarifa social) tram/o 1 23 m3 a 0,399900 € 9,20 €
Domèstic/Doméstico (tarifa social) tram/o 2 0 m3 a 0,399900 € 0,00 €
Domèstic/Doméstico (tarifa social) tram/o 3 0 m3 a 0,399900 € 0,00 €

(3)Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

1/6 Quota/Cuota anual 9,09 €
Bonificació/n tarifa social -4,51 €
Bonificació/n TMTR tarifa especial -0,45 €

(4)IVA

Base imp. s/(1)+(2)= 20,85 € al 10% 2,09 €

Període facturació /
Periodo facturación
01/02/2016 - 01/04/2016

Consum facturat /
Consumo facturado
23 m³

Evolució consum (m³) /
Evolución consumo (m³)

El consum mitjà diari de la vostre llar 
és de 383 litres. La llei d'Aigües de 
Catalunya tipifica el consum suficient 
per cobrir les necessitats ordinàries 
en 100 litres persona i dia.

El consumo medio diario de su hogar 
es de 383 litros. La ley d'Aigües de 
Cata lunya  t ip i f ica  e l  consumo 
suficiente para cubrir las necesidades 
ordinarias en 100 litros persona y dia.

Fins el dia 21/04/2016 a les oficines d'Aigües del Prat, de la Plaça de l'Aigua, 1 o en els terminals del ServiCaixa de La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona o en la seva pàgina web www.lacaixa.es / Hasta el día 21/04/2016 en las oficinas de Aigües del Prat, de la Plaça de 
l'Aigua, 1 o en los terminales del ServiCaixa de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o en su página web www.lacaixa.es

27,07 €
Precios y tamos prorrateados en función de las fechas de consumo.
Preus i trams prorratejats en funció de les dates de consum.

Emissor/Emisor Referència/Referencia Import/Importe Identificació/Identificación Data límit/Fecha límite
58000000-501 2203301627,07 € 21/05/20169000094

CPR: 9088884

Dades	del
contracte	i
la	tarifa

	
Lectura	i

consum	del
període
facturat	

Despesa
diària	i

evolució	del
consum

Imports
aliens	al	
cicle

de	l’aigua:
IVA	i	TMRT

La factura de l’aigua

Imports	
vinculats	al

cicle	de	l’aigua:
-	quota	del	servei	(fix)
-	consum	(per	trams	i

sense	mínim)
-	cànon	de	l’aigua	(per
trams	i	amb	un	mínim

de	6	m3/mes



Per beure, aigua de l’aixeta!

És	bona,	segura	i	molt	més	barata	que	l’aigua	envasada.	En	ocasions,	hi	podem	
notar	una	certa	olor	o	gust	de	clor,	necessari	per	fer	l’aigua	apta	per	al	consum	
humà.	Se	soluciona	afegint-hi	unes	gotes	de	llimona	o	deixant	l’aigua	una	
estona	en	una	gerra	oberta	abans	de	consumir-la.

Què paguem a la factura 
de l’aigua?

1 Quota del servei: import	fix	per	la	disponibilitat	i	accés	al	servei

2 Consum (m3): la	quantitat	d’aigua	utilitzada

3 Cànon de l’aigua: destinat	a	la	construcció	i	gestió	d’obres	
d’infraestructura	hidràulica	i	dels	sistemes	de	depuració	d’aigües	

residuals

4 TMTR: taxa	metropolitana	de	tractament	i	
deposició	de	residus

5 IVA: 10%	del	total	de	la	factura

Sabies que...
Cada	dia,	Aigües	del	Prat	fa	controls	de	qualitat	de	l’aigua	que	subministra	als	seus	clients?	Així	es	garanteix	l’acompliment	estricte	dels	criteris	de	qualitat	i	la	normativa	sanitària.



El	preu	del	m3	d’aigua	es	fixa	per	trams,	de	manera	que	els	primers	litres	
que	consumim	són	més	barats.	Així	es	fomenta	l’estalvi.

Si	a	casa	sou	més	de	3	persones,	podeu	sol·licitar	una	ampliació	dels	trams	
(www.aiguesdelprat.cat/ampliacio-de-trams)	que	bonificarà	una	part	del	
consum	i	del	cànon	de	l’aigua.	També	poden	sol·licitar	aquesta	bonificació	
les	famílies	amb	persones	amb	un	grau	de	disminució	superior	al	75%	o	
amb	un	nivell	III	de	dependència.

Estalviar aigua surt molt a 
compte: els trams de consum 

TRAM 5
Més de 36m3

2,64 €/m3

TRAM 1
0 a 6 m3

0,28 €/m3

TRAM 2
6 a 18 m3

0,66 €/m3

TRAM 3
18 a 30 m3

1,32 €/m3

TRAM 4
30 a 36 m3

1,98 €/m3

Sabies que...
Si	ajustem	el	consum	per	sota	dels	100	litres/persona/dia	fem	un	consum	sostenible	i	paguem	menys	per	cada	litre	d’aigua?

http://www.aiguesdelprat.cat/ampliacio-de-trams


Què són?
Són	un	sistema	de	descomptes	en	la	factura	per	ajudar	aquelles	famílies	
més	desfavorides	que	a	causa	de	les	seves	capacitats	econòmiques	no	
poden	fer	front	al	cost	del	servei.

En què consisteixen?
Reduccions	en	la	factura	de	l’aigua	fins	a	un	50%	a	les	famílies	o	unitats	
de	convivència	que	facin	un	consum	sostenible	(fixat	en	un	màxim	de	100	
litres	per	persona	i	dia).

A qui van dirigits?
A	les	persones	titulars	del	contracte	de	subministrament	que	percebin	
una	pensió	mínima	per	jubilació,	incapacitat	permanent,	viduïtat	o	SOVI,	
perceptors	del	fons	FAS,	LISMI	o	RMI.

A	les	unitats	de	convivència	o	famílies	amb	tots	els	membres	en	situació	
d’atur,	així	com	les	que	tenen	uns	ingressos	inferiors	a	dues	vegades	
l’IRSC	(Indicador	de	Renda	de	Suficiència	de	Catalunya).

Ajuts d’urgència social
A	més	a	més,	les	famílies	que	pel	fet	de	trobar-se	en	una	situació	de	
necessitat	extrema	no	hagin	pogut	fer	front	al	pagament	de	les	factures	
de	l’aigua	i	corrin	el	risc	que	els	tallin	el	subministrament,	poden	dirigir-
se	als	Serveis	Socials	municipals.

Ajuts socials a la factura de 
l’aigua



Més	informació	sobre	
bonificacions	socials:		
www.aiguesdelprat.
cat/web/guest/
bonificacions-socials

www.elprat.cat

www.aiguesdelprat.cat

Pl. de l’Aigua, 1
El Prat de Llobregat

de dilluns a divendres
de 8h a 14h

HORARI

dijous
de 16:15h a 18:45h

info@aiguesdelprat.cat

93 479 35 31 900 701 194/

http://www.aiguesdelprat.cat/web/guest/bonificacions-socials
http://www.aiguesdelprat.cat/web/guest/bonificacions-socials
http://www.aiguesdelprat.cat/web/guest/bonificacions-socials


Més informació:

Aigües del Prat	
Pl.	de	l’Aigua,	1	

Tel.	934	793	535	/	900	701	194		
A/e:	info@aiguesdelprat.cat
Web:	www.aiguesdelprat.cat

Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS)
C.	d’Ignasi	Iglésias,	9

Tel.	933	790	050	(ext.	5494-5495)
A/e:	ssocials@elprat.cat

Altres webs d’interès
Agència	Catalana	de	l’Aigua:	aca-web.gencat.cat/aca

Agència	Catalana	de	Consum:	consum.gencat.cat/temes_de_consum/aigua

http://www.aiguesdelprat.cat
www.aiguesdelprat.cat%0D
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/aigua

