
   
 
 
NOTA DE PREMSA

 
 

aqualia recorda alguns consells bàsics per evitar 
incidències a les instal·lacions interiors d’aigua que 

puguin provocar les baixes temperatures 
 
 
Girona, 2 de febrer de 2012  

 
aqualia, empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües als municipis gironins de Lloret 
de Mar, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Peralada, Anglès, Empuriabrava, Cadaqués, 
Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador i Vilafant, recorda 
alguns consells bàsics als veïns per evitar les incidències que puguin ocasionar les baixes 
temperatures anunciades per als propers dies, i que puguin afectar a les instal·lacions 
interiors particulars i comptadors dels seus habitatges.
 
L’empresa informa que les baixes temperatures poden afectar principalment en les vivendes 
aïllades o adossades, si els comptadors d’aigua i les canonades exteriors no estan 
suficientment aïllades, especialment si la seva façana està orientada al nord.
 
Per aquest motiu recomana que si es tenen conduccions d’aigua o comptadors a la 
intempèrie o susceptibles de patir problemes de congelació, han d’estar protegits amb algun 
tipus de material aïllant. Pot servir, per exemple, la fibra de vidre.  

 
A més, s’ha de comprovar que el caixetí o armari, on es troba el comptador, estigui en bon 
estat per evitar riscos. En cas de congelació, no forçar les claus de pas. Si detecta que la 
canonada presenta signes de congelació, ha d’aplicar aire calent a la zona i protegir amb 
aïllant. 

 
Si no es pensa fer ús de l’aigua durant un període llarg, una altra mesura habitual de 
prevenció  consisteix en tancar la clau de pas i buidar les canonades particulars, per que no 
quedi aigua en el seu interior.
 
aqualia recorda als seus clients que, davant qualsevol incidència, té a la seva disposició les 
24 hores del dia el Centre d’Atenció al Client -telèfon 900 81 40 81-, on també seran ateses 
les consultes o dubtes al respecte. 
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