
Guia ràpida 
de l’aigua de 
l’aixeta
Estalvi, qualitat i consells
per al consum



L’aigua amb més garanties
El procés de potabilització i els controls analítics diaris 
garanteixen en tot moment la màxima qualitat de l’aigua.

Aigües Vic treballa constantment per aconseguir el 
tractament més adequat per tal d’eliminar els compostos 
no desitjables de l’aigua i garantir que en tot moment sigui 
100% apta per al consum humà.

Cada dia s’avaluen més de seixanta paràmetres de tipus 
microbiològic, químic i indicadors de qualitat per comprovar 
que es troben dins dels límits establerts per la normativa 
vigent i per controlar altres característiques, com l’olor, 
el color o el gust. Val a dir que la qualitat supera amb escreix
aquests límits establerts per la normativa sanitària.

Podeu consultar la nostra web per conèixer els nivells dels 
paràmetres analitzats diàriament.

L’aigua de l’aixeta és bona, segura i apta per a tothom 
(embarassades, nens, gent gran, etc.). És totalment 
recomanable per beure i no únicament per rentar.

El clor residual de l’aigua de consum li confereix un 
gust i una olor particulars. La presència d’una dosi 
correcta d’aquest component no representa cap risc 
per a la salut i li confereix un efecte de protecció contra 
possibles contaminacions, a part de ser un indicador 
de bona desinfecció.

El nostre procés de captació, elevació i tractament de l’aigua 
ha obtingut el certificat de conformitat amb els requisits 
exigits per les normes ISO 9001:2015, pel que fa a la qualitat 
del sistema, i ISO 14001:2015, pel que fa al compliment 
de la normativa mediambiental vigent.
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Consumir aigua de l’aixeta 
és més ecològic
L’absència d’envasos evita el transport, reduint els residus 
i el consum energètic.

L’aigua de l’aixeta és més 
econòmica
1 litre d’aigua embotellada costa el mateix que 1.000 litres 
d’aigua de l’aixeta.

Com eliminar el gust de clor 
de l’aigua de l’aixeta?
Per millorar el gust i l’olor de l’aigua, es pot deixar reposar 
en un gerro de vidre durant dues hores, en un lloc protegit 
de la llum directa del sol, perquè se n’evapori el clor. 
Posteriorment es pot tapar i guardar a la nevera si es 
desitja més fresca. També es pot millorar el gust 
afegint-hi unes gotes de suc de llimona.

L’aigua de les fonts és bona?
Igual que l’aigua de consum domèstic, l’aigua de les fonts 
del nucli urbà de Vic és totalment apta per al consum 
humà. Únicament aconsellem deixar rajar el broc uns 
tres segons per tal de fer circular l’aigua estancada de 
la canonada. També aconsellem no beure directament 
del broc de la font.

Sigues pràctic
No cal perdre temps comprant-la ni transportant-la: 
només cal obrir l’aixeta.
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Des d’Aigües Vic controlem dia 
a dia que l’aigua que arriba a casa 
teva sigui segura i compleixi 
la normativa sanitària més 
estricta. És aigua completament 
fiable, és més econòmica 
que l’aigua embotellada i la 
tens sempre a mà: només has 
d’obrir l’aixeta. 

L’aiguade l’aixetam’agrada!


