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 HÀBITS D’ÚS D’AIGUA A LA TEVA LLAR

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) a traves del grup de treball “Qualitat i Sabor de
l’Aigua”  ha realitzat una enquesta per obtenir un estudi estadís c sobre els hàbits d’ús de
l’aigua a les nostres llars.

A con nuació exposarem els resultats d’acord amb les 666 enquestes anònimes contestades  i
tractades de forma confidencial  d’acord amb el  marc  legal  de  protecció  de dades.  D’altra
banda, tenint en consideració que la nostra ciutat està en Estat d’Excepcionalitat per Sequera
presentem algunes recomanacions i recordatoris d’hàbits sostenibles a les nostres llars.
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La major par cipació correspon a l’edat compresa entre 60 i 69 anys. Podem apreciar en el
gràfic que les respostes en percentatge tenen tres grans tendències, la primera de 40 a 69 anys
amb  un  percentatge  superant  el  71%,  en  canvi  la  par cipació  de  la  segona  franja,  que
representaria a les persones de 10 fins a 39 anys, no arriba a un 20% (2,6% per la franja de 10 a
19 anys i 5,3% per la franja de 20 a 29 anys), i per úl m queda la tercera tendència amb un
9,5% de par cipació que correspon als majors de 70 anys.

La major par cipació correspon a l’edat compresa entre 60 i 69 anys. Podem apreciar en el
gràfic que les respostes en percentatge tenen tres grans tendències, la primera de 40 a 69 anys
amb  un  percentatge  superant  el  71%,  en  canvi  la  par cipació  la  segona  franja,  que
representaria a les persones de 10 fins a 39 anys, no arriba a un 20% de par cipació (2,6% per
la franja de 10 a 19 anys i 5,3% per la franja de 20 a 29 anys), i per úl m queda la tercera
tendència d’un 9,5% de par cipació que correspon als majors de 70 anys.
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La població femenina a la ciutat de Terrassa representa un 50,8 % (IDESCAT, 2022)  en canvi la 
seva par cipació, tal com ens mostra el gràfic supera més del doble de la masculina amb més 
d’un 67%. Podem deduir que la sensibilitat per respondre a les enquestes sobre temes 
vinculats a la llar és de més interès per a les dones que per als homes. La par cipació de 
població no binaria representa un 0,9% del total.

La distribució pel nombre de persones que viuen a cada llar, segons l’enquesta, es divideix en
tres grans blocs: les llars amb 2 persones representa un 36,5%, seguit de les llars habitades per
3 persones que representa un 24,3% i el tercer bloc de famílies de 3 persones que representen
un 23,6 %. D’altra banda, tenim un 10,5% d’habitatges on hi viu només una persona i quedaria
5,1% per les famílies de més de 4 persones. La mitjana ponderada d’habitants per llar (sense
tenir en consideració el 2,6% de més de 4 persones per llar) és de 2,64 d’habitants per llar,
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data que s’assimila bastant a la mitjana que presenta la ciutat de Terrassa que és de 2,61
habitants per llar (dada de l’anuari estadís c Terrassa 2022).

Com es mostra en el gràfic, una mica més de la mitat de persones enquestades beuen aigua
envasada, un 4,7% u litzen garrafes de 25 litres i un 6,5% la gerra amb filtre, un 26,4 % tenen
una instal·lació d’osmosi inversa  i per úl m un 12, 5% beuen l’aigua directament de l’aixeta

Si comparem aquests resultats amb l’enquesta de l’empresa pública Taigua realitzada durant el
període de l’any 2019 fins l’any 2022, hi trobem que un 8% beu aigua de l’aixeta i les persones
que han instal·lat un pus de tractament és del 30%. 

(h ps://taigua.cat/wpcontent/uploads/2022/09/enquesta-2019-2022-cast.pdf)
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Pràc cament  el  75%  de  les  persones  enquestades  u litzen  l’aigua  de  l’aixeta  per  cuinar,
aquesta dada s’aproxima molt a la mitjana de l’enquesta de realitzada per Taigua  durant el
període de l’any 2019 fins l’any 2022 :

 (h ps://taigua.cat/wp-content/uploads/2022/09/enquesta-2019-2022-cast.pdf) que presenta
la dada de 73%, en el cas de l’ús d’aigua embotellada, no arriba al 10% i referent a la u lització
d’aigua de tractament d’osmosi inversa és de pràc cament d’un 13%.

El 16,2% de les persones enquestades tenen instal·lat un descalcificador a l’entrada de la llar.
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Les persones reu litzen molt poc l’aigua de la dutxa o rentadora per altres usos com l’inodor o 
regar ja que la resposta afirma va és només d’un 11,4% i d’un 15% a vegades.

L’hàbit de tancar l’aixeta mentre et rentes les dents o les mans està bastant arrelat entre les
persones enquestades, ja que el 93,3% té com a norma fer-ho sempre o normalment. Només
un 6% normalment no tanca l’aixeta i un 0,6% no la tanca mai.
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El regulador de cabal a les aixetes és poc instal·lat a les nostres llars, ja que només un 36, 2 %
de les persones enquestades ho tenen, més del 50% no i un 13,6% no ho saben. El 70% de les
persones que tenen un regulador ho instal·len a l’aixeta de la cuina i del bany. Es pot deduir
que  si  coneixes  aquest  pus  de  regulador  l’instal·les  tan  al  bany  com a  la  cuina,  ja  que
representa un estalvi. D’aigua.

El 70% de les persones que tenen un regulador ho instal·len a l’aixeta de la cuina i del bany. Es
pot deduir que si coneixes aquest pus de regulador l’instal·les tan al bany com a la cuina, ja
que representa un estalvi d’aigua.
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Pràc cament cap persona u litza el bany, més dels tres quarts de les persones es dutxen en
aproximadament cinc  minuts  i  el  quasi  24% té  l’hàbit  d’una dutxa  de més de 10  minuts.

Les respostes  del gràfic indiquen que quasi un 80% tenen doble descàrrega instal·lat a l’inodor
però  encara  queda  aproximadament  un  17%  que  no  entenen,  i  és  curiós  que  un  6,8%
desconeixen si tenen aquest pus d’instal·lació.
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Les  respostes  indiquen  que  una  gran  majoria,  un  73,4%,  u litzen  la  mitja  descàrrega  en
l’inodor de la llar i un 4,2% u litzen aigua reu litzada. Quasi un 19% té l’hàbit de la descàrrega
complerta, Mentre que el 3,5% restant no sap quin pus de descarrega u litza a l’inodor.

El rentavaixelles s’ha conver t en un electrodomès c molt present en les nostres llars amb una
u lització d’un 73,5%.
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El  gràfic  ens  mostra  que  les  persones  enquestades  u litzen  majoritàriament  (94,3%)  la
capacitat màxima del rentavaixelles i/o rentadora, poden dir que aquest hàbit el tenim molt
arrelat a les nostres llars.

El nombre de lavabos a la llar té una correspondència amb el nombre de persones que hi viuen
i el seu nivell de vida, el gràfic mostra que un 55,7% tenen dos lavabos. El cas de tenir més de
tres lavabos correspon al 2% de les respostes.
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Les  persones en una  gran majoria,  93,7%,  no llencen  residus  sòlids  per  l’inodor.  Un 3,9%
responen que ho fan de vegades i un 2,4% sí que en llencen.

El pus de residu que es llença majoritàriament per l’inodor són les tovalloletes d’un sol ús
amb un 44,  4%, seguit  de bastonets de les  orelles  amb un 6,7%,   un 2,2 % correspon als
preserva us i un 46, 7% a altres pus de residus. Tal com mostra el gràfic cap persona ha
contestat que llenci les compreses per l’inodor.
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Les persones enquestades que llencen residus per l’aigüera és d’un 4,7%. La dada del 84,1%
mostra que l’hàbit de no llençar residus per l’aigüera és molt comú dins de les nostres llars.

El pus de residus que es llencen per l’aigüera correspon en un 46,8% a olis i un 53,2% a restes
de menjar.
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Quasi un 75% de les persones enquestades tenen plantes a la seva llar.

Només un 21, 8% de les persones que tenen plantes aprofiten l’aigua de cuinar i/o dutxa per
regar-les.
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L’horari més habitual per regar les plantes és entre les 20h i les 8h, amb un valor del  51,3%.
Aquesta  franja  horària  és  normalment  la  menys  assolellada.  Un  4,7%  de  les  persones
enquestades reguen les plantes entre les 12h del migdia fins a les 17h de la tarda.

Pràc cament  totes  les  persones enquestades consideren que és  important  tenir  uns  bons
hàbits d’ús de l’aigua a la llar.  
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Conclusions: 

Una vegada analitzats els resultats de l’enquesta considerem que les persones de Terrassa
hem  de millorar els nostres hàbits i així assolir un consum sostenible de l’aigua a les nostres
llars. 

Des de l’1 de març de 2023, Terrassa està en Estat d’Excepcionalitat per Sequera, per tant és
imprescindible fer un consum d’aigua solidari i corresponsable, on cada persona faci accions
per  reduir el  consum i   contribuir  a  generar  un  estalvi  col·lec u que ajudi  a mantenir les
reserves  d’aigua.   Aquest  és  el  missatge  que  hi  ha  darrera  de  l’eslògan  de  la  campanya
comunica va de l’ACA,  «La  pluja  no  la  controles,  l’aixeta  sí»,  que  es  difondrà,  reforçarà  i
complementarà des de l’Ajuntament de Terrassa i TAIGUA. 

Alguns hàbits que podem fer a la nostra llar per l’estalvi d’aigua són:

 Tancar l’aixeta mentre t’ensabones. Cada minut oberta es gasten 10 litres

  Col·locar reductors de cabal a les aixetes. Pots estalviar fins un 50% d’aigua
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 Fer dutxes que no superin els 5 minuts. Cada minut es gasten entre 8 i 15 litres.

 Recollir l’aigua de dutxa fins que s’escalfa. La pots u litzat per l’inodor i per regar les 
plantes.

 El vàter no és una paperera. Cada descàrrega aboca 10 litres.
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 Instal·lar sistemes de doble descàrrega a la cisterna.

 Omplir bé la rentadora i el rentavaixelles i fer servir programes d’estalvi.

 Recollir  l’aigua de pluja per regar, fregar el terra...
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 Reparar aixetes, cisternes, canonades.... Una aixeta que degoteja perd 30 litres al dia.

 Regar les plantes a les hores de menys insolació, es recomanable de 20h a 8h, amb
sistema de degoteig o regadora aprofitant aigua reu litzada de la dutxa o de la pluja.

L’ús mitjà d’aigua domès ca a Catalunya és d’uns 117 litres per habitant i dia (ACA, 2022), en
el cas de la nostra ciutat, cada terrassenc/a consumeix uns 102 litres d’aigua per persona i dia,
el fet d’estar per sota de la mitjana catalana no significa que no s’hagin de prendre mesures.
L’Ajuntament  i  Taigua  han  definit  una  campanya  comunica va  específica  amb  la  intenció
d’informar, sensibilitzar i conscienciar la ciutadania de la situació de sequera i  la ineludible
necessitat  d’estalviar  aigua.  Un dels  objec us  plantejats  seria  reduir  aquesta  xifra  de  102
l/hab/dia a 90l/hab/dia. Aquesta mesura és una gran aliada no només per ajudar a garan r la
disponibilitat d’aigua sinó també per prendre consciència d’una cultura d’estalvi, millorant els
hàbits dins de les llars, i la sostenibilitat envers el medi ambient.
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HÀBITS D’ÚS 
D’AIGUA A 
LES NOSTRES 
LLARS

per l’Estudi estadístic sobre els 
hàbits d’ús d’aigua a les 
nostres llars

666
respostes

Edat

Gènere

Quin tipus d’aigua 
utilitzes per beure? 

Quin tipus d’aigua 
utilitzes per cuinar? 

Tens un regulador de 
cabal a les aixetes? 

Normalment per la teva 
higiene personal fas 
servir...

A l’inodor normalment 
utilitzes...

Omples, normalment, al 
màxim el rentavaixelles 
i/o la rentadora? 

En quin horari 
acostumes a regar les 

plantes?

Aprofites l’aigua de la 
dutxa, rentadora, etc. 
Per l’inodor o per regar?

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
>70

Dona
Home

No-binari

Aixeta
Osmosi
Embotellada
Gerra amb filtre
Garrafes de 25 litres

Aixeta
Osmosi

Embotellada
Gerra amb filtre

Sí
No  
A vegades

No
Sí

No ho sé 

Dutxa curta (5 minuts)
Dutxa llarga (10 minuts)
Bany 

Mitja descàrrega
Descàrrega completa

Aigua reutilitzada
No ho sé 

Sí
No

Entre 20h i 8h
Entre 8h i 12h

Entre 17h i 20h
Entre 12h i 17h 

11,4%

20,7%

24,9%

25,7%

9,5%

31,8%

67,3%

50,2%

26,4%

12,2%

74,6%

12,9%

9,5%

73,6%

15%
11,4%

50,2%

36,2%

13,6%

75,6%

23,9%

73,4%

18,9%

94,3%

51,3%

23,1%

20,9%

estudi realitzat des de 
l’Observatori de l’Aigua 
de Terrassa


