#nohotires

EL VÀTER
MAI COM
A PAPERERA

La teua companyia de l’aigua

Per un sanejament net
Una conducta responsable en l’ús de l’aigua ha d’anar
dirigida, no només al consum racional del recurs, sinó també
a la correcta devolució al seu entorn natural amb totes les
garanties de sostenibilitat.
Existeix una tendència generalitzada en la societat de mal
ús de determinats productes a casa, que si s’aboquen al
clavegueram urbà a través dels desaigües domèstics poden
provocar importants danys ambientals i econòmics.

Petits gestos quotidians
Tirar residus inadequats al vàter o al lavabo, en el dia a dia,
pot provocar greus danys per a tothom:
❙❙ Tirar tovalloletes al vàter acumula fibres i teixits a
les canonades que provoca embussos i pot generar
desbordament d’aigües fecals als carrers i avaries a les
depuradores, amb el conseqüent cost econòmic, que pot
acabar repercutint en la factura del ciutadà.
❙❙ Un litre d’oli abocat per l’aigüera pot arribar a contaminar
fins a 1.000 litres d’aigua.
❙❙ Greixos, medicaments, cosmètics o pintures són productes
que si es tiren al vàter o a l’aigüera poden causar
conseqüències molt negatives al medi ambient.
❙❙ Les tovalloletes humides que es tiren al vàter costen als
europeus entre 500 i 1.000 milions d’euros a l’any.

Les tovalloletes i els residus
inapropiats sempre a:
* Papereres.
* Contenidors específics.

L’oli sempre a:
* Punts habilitats.

Els fàrmacs sempre a:
* Farmàcies.
* Punts nets.

aqualia contact

APLICACIÓ MÒBIL
Totes les gestions de l’aigua
a l’abast de la mà.
Descàrrega gratuïta a

Atenció al client

900 81 40 81

(de dilluns a divendres de 08:00 h a 20:00 h)

Avaries

900 81 40 82
(les 24 hores del dia)

Lectura del comptador

900 81 40 83
(les 24 hores del dia)
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