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RESUM

Aquest treball està dedicat a les diverses tecnologies aplicables a la construcció que

produeixen un estalvi notable en el consum d’aigua i/o un millora de la seva qualitat en els

edificis residencials, ja siguin unifamiliars o plurifamiliars. Tota la informació exposada en

aquest treball és susceptible de ser extrapolada a d’altres tipologies i usos d’edificis.

En les següents pàgines es desenvoluparan  les múltiples possibilitats existents en el mercat

a l’abast de tècnics i usuaris que comporten l’estalvi de grans quantitats d'aigua, ja sigui en

noves instal·lacions com en existents, tant en la seva vessant tècnica cóm econòmica.

S’analitzarà el cost/benefici (dada bàsica en la construcció) de cada sistema, així com les

avantatges i desavantatges que aporten; tractant de fer una guia de referència per  a

tècnics i usuaris a l’hora d’analitzar qualsevol instal·lació o obra.

El treball es divideix en dos grans blocs: un que fa referència a l’explicació de les diferents

tecnologies emprades en l’estalvi d’aigua en el consum domèstic (directament en els

aparells: aixetes, aparells sanitaris, electrodomèstics i reg), i un segon gran bloc sobre les

metodologies d’aprofitament de l’aigua tant pel que fa a la recollida d’aigua pluvial, com a la

reutilització d’aigües grises.

A partir de les solucions que s’esmenten a continuació, si bé és cert que encareixen el preu

de la instal·lació, es determinarà si l’estalvi que s’aconsegueix és amortitzable, i per tant, si

la inversió és viable econòmica, social i mediambientalment, o només social i

mediambientalment.

Basarem el fil conductor d’aquest treball en la ordenança tipus sobre estalvi d’aigua, editada

per la Diputació de Barcelona, a traves de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

La conscienciació social i el compromís de la construcció amb el medi ambient i amb el futur

del planeta també és vital per seguir desenvolupant les polítiques d’estalvi d’aigua, i així

protegir un recurs que cada vegada és més escàs i valuós.
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A. PREFACI

L'aigua és un dels recursos naturals més valuosos amb que conta la humanitat. Però encara

que la major part del nostre planeta està compost per aigua, el 97 per cent del total és

salada, i gran part de la resta està congelada en els pols.

L'aigua és essencial per la vida. La nostra existència, així com les activitats econòmiques

depenen totalment d'aquest recurs. De fet, els recursos hidràulics es veuen afectats per

múltiples usos com són els de l'agricultura, la indústria i el consum domèstic.

Per encarar aquesta àrea de recerca econòmica i mediambiental, per decisió del Parlament

Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2000 es va aprovar la Directiva Marc de l'Aigua,

per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en la política d'aigües que es va

transposar al dret espanyol l'any 2004. Aquesta Directiva estableix que l'any 2015 s'ha

d'aconseguir un bon estat ecològic per a totes les aigües europees, fixa el principi que "qui
contamina paga" i planteja la recuperació adequada dels costos dels serveis relacionats

amb el cicle integral de l'aigua.

L'informe presentat per Unicef amb motiu del Dia Mundial de l'aigua (22 de març de 2008)

posa de manifest que almenys el 20% de la població mundial - que s'estima l’any 2008 en

6.658.000 d'habitants - no té accés a l’aigua potable, i que el 42% no té aixetes que obrir per

la seva neteja personal i no disposa de serveis adequats de clavegueram i depuració de les

aigües residuals.

El dret a l'aigua en la perspectiva global

L'any 2002 es va aprovar l'Observació General núm.15 del Comitè Econòmic i Social de les

Nacions Unides, dedicada al dret a l'aigua, en la qual s'estableixen els criteris per seu

gaudiment i es quantifiquen les necessitats bàsiques, és a dir, el volum mínim de aigua per

persona que cal garantir d'acord amb els següents quatre criteris: suficiència, salubritat,
accessibilitat i assequibilitat. Aquest dret a l'aigua i la seva plasmació en els ordenaments

legals dels països ha estat debatut en els fòrums mundials de l'Haia (2000) i Kyoto (2003),

així com en la Conferència Internacional de Recursos Hídrics de Bonn (2001).
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Dotació mínima d’aigua

Unitat: litres / habitant /dia

Beure 5

Serveis de sanejament 25

Higiene 15

Preparació d’aliments 10

Total 55

Nota: valor mínim per la vida en condicions climàtiques moderades i associades a una
activitat vital mitjana. Se n'exclou el cultiu d'aliments.

Font: The World's Water 2000-2001. Pacific Institute

El valor estratègic de l'aigua

L'aigua és tant un dret com una responsabilitat. Té un valor econòmic, social i ambiental, de

manera que qualsevol actuació pública i privada està obligada a tenir en compte aquesta

triple dimensió. No és un bé il·limitat, ni la seva disponibilitat en quantia i qualitat adequada

és gratuïta. Cal tenir en compte tant els costos reals com el benefici econòmic que genera la

seva utilització, respectant al mateix temps l'exigència d'un cabal mínim per mantenir els

ecosistemes.

A Espanya, el consum urbà d'aigua suposa actualment un 23,5% del total de l'aigua

consumida.

A Espanya, segons dades publicades en nota de premsa per el Instituto Nacional de

Estadística el 27 de juny de 2011, el consum mig d'aigua de les llars l’any 2009, es va situar

en 149 litres per habitant i dia (consum inferior als 154 litres per habitant i dia registrats en

2008, dels 157 litres en 2007, o dels 164 litres en 2006), quantitat que gairebé triplica volum

mínim de aigua per persona que cal garantir segons l'Observació General núm.15 del

Comitè Econòmic i Social de les Nacions Unides (esmentat anteriorment).

Consum d’aigua per CCAA

Unitat: litres x habitant /dia 2009 2008 2007

Andalusia 156 157 158

Aragó 148 150 143

Astúries (Principat d’) 165 177 185

Balears ( Illes) 127 139 136
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Canàries 141 157 154

Cantabria 180 188 189

Castilla y León 162 153 154

Castilla - La Mancha 146 155 163

Catalunya 132 139 151

Ceuta y Melilla 126 133 135

Comunitat Valenciana 174 189 186

Extremadura 163 158 187

Galicia 139 146 143

Madrid (Comunitat de) 145 144 150

Murcia (Regió de) 166 159 166

Navarra (Comunitat Foral de) 135 131 126

País Basc 126 139 125

Rioja (La) 131 151 152

Espanya 149 154 157

Nota: Consum d’aigua per habitant i Comunitat Autònoma

Font: Institut Nacional d’Estadística

Així mateix, hi ha una gran varietat en el preu que paguem per l'aigua urbana, que varia

entre 2,00 €/m3 a les Illes Balears i 0,93 €/m3 a La Rioja i Galicia.

El valor unitari de l'aigua (quocient entre els imports abonats pel subministrament d'aigua

més el de les quotes de clavegueram, depuració i cànons de sanejament o abocament, i el

volum d'aigua registrada i distribuïda als usuaris) es va situar en 1,42 euros per metre cúbic

el 2009, el que va suposar un increment del 8,4% respecte als 1,31 euros de l'any anterior.

Les pràctiques d'estalvi de l'aigua que utilitzem diàriament contribueixen a utilitzar de forma

més racional un recurs escàs, tan escàs, que molts habitants de la Terra no poden gaudir-lo

en les seves cases.

Implicació de les institucions

Avui dia, les exigències de la societat i l'estat del medi ambient han dut a entendre l'aigua no

només com un recurs per a la humanitat sinó també com una part estructural i funcional

indispensable del medi natural.
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Per recollir aquesta sensibilitat envers l'aigua i per garantir una gestió basada en la

sostenibilitat apareix la Directiva 2000/60/CE, per la qual s'estableix un marc comunitari

d'actuació en el marc de la política d'aigües de la Comunitat Europea, coneguda amb el nom

de Directiva marc de l'aigua (en endavant, DMA). La DMA suposa un canvi important en la

gestió de l'aigua, ja que té com a objectiu garantir el bon estat dels sistemes aquàtics, tant

pel que fa a la qualitat com a la quantitat, a través d'un ús sostenible de l'aigua que es basi

en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics.

La DMA va preveure assolir, a finals del 2015, el bon estat de les aigües, per la qual cosa ha

exigit la redacció d'un Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya que donés

compliment al Reglament de la planificació hidrològica (Decret 380/2006, de 10 d'octubre).

Aquest Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) va ser aprovat

pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 23 de novembre del 2010.

El PGDCFC és l'eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per

desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de

Catalunya. El seu àmbit territorial està constituït per les conques hidrogràfiques internes de

Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades.

El PGDCFC fa referència a la pressió a que sotmetem els recursos hídrics, que juntament

amb els efectes del canvi climàtic, constitueixen un element d’incertesa important en la

disponibilitat d’aigua futura; i es en aquest punt on es proposen una sèrie de mesures que

han d’implantar-se per aconseguir millorar aquesta disponibilitat d’aigua futura, com són

l’aplicació de solucions tecnològiques (ja sigui en la reutilització d’aigua mitjançant

depuradores, la recuperació dels aqüífers contaminats, o la dessalinització de l’aigua de

mar), la millor eficiència (ja sigui en la gestió de la demanda urbana i industrial, la

modernització dels regadius, o les xarxes de distribució, etc.), o la millora dels sistemes

d’abastament.

Existeix una normativa específica per la construcció?

Com s’ha explicat en el punt anterior, les institucions estan en un moment de presa de

consciència social i mediambiental en referència a la gestió de l’aigua, i per descomptat,

també afecta a la construcció.

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març,

BOE núm. 74 de 2006.03.28) és la referència legislativa a aplicar en el cas d'instal·lar un
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sistema domèstic d'estalvi d'aigua, com pot ser un sistema de reutilització d'aigües grises o

un sistema de captació i utilització d'aigua de pluja. El principal factor limitant a la

implantació extensiva de l'aprofitament d'aigües grises o pluvials en l'edificació es troba en el

fet que el CTE no fa cap referència explícita a l'aprofitament d'aigües grises ni a altres

sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials o de renovació de piscines .

Concretament, el "Document Bàsic DB-HS: Salubritat" només tracta l'aigua des de la

perspectiva de la salubritat i l'evacuació de les aigües residuals. L'única referència sobre

fonts alternatives de subministrament d'aigua en el CTE es troba en la part I, article 13.4 del

capítol 3, quan estableix les exigències bàsiques sobre el subministrament d'aigua. Aquest

article diu textualment: "els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a

l'equipament higiènic previst d'aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals

suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i

impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que

permetin l'estalvi i el control del cabal de l'aigua ". Aquesta referència genèrica és l'únic

testimoni sobre la preocupació per l'estalvi d'aigua mitjançant l'ús de fonts alternatives de

captació del CTE.

No obstant això, el CTE si que preveu l'estalvi d'aigua mitjançant la instal·lació de dispositius

d'estalvi l'article 13.4 del capítol 3: "Tots els edificis en l'ús dels quals prevegi la concurrència

pública han de comptar amb dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes. Els dispositius que

poden instal·lar a aquest efecte són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes

amb sensors infrarojos, aixetes amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació

abans dels punts de consum ".

Per tant, es pot afirmar que a la pràctica en referència a l'estalvi d'aigua hi ha un buit legal

en l'àmbit estatal que actualment només és possible esmenar mitjançant la regulació

d'aquests aspectes a escala local mitjançant Ordenances municipals.

A Catalunya, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va ser pioner en l'any 2002 amb

l'Ordenança municipal per a l'estalvi del consum d'aigua, on es tracten l'ús d'aigua no

potable per a reg (concretament aigua de pluja) i els sistemes de reutilització d'aigües grises.

Diversos municipis van seguir l'exemple en els següents anys: Sant Just Desvern (2004),

Teià (2004), Figaró-Montmany (2005), Barberà del Vallès (2005), Ripollet (2005), Vic (2005),

Sant Joan Despí o El Vendrell.
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Finalment, aquestes iniciatives per regular l'estalvi d'aigua en usos residencials i municipals,

culminen quan la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de

Barcelona elabora una proposta d'Ordenança comú per als 220 municipis de la província

de Barcelona. L'Ordenança tipus detalla un paquet de mesures per a l'ús eficient de l'aigua,

senzilles i de cost baix, que van des dels mecanismes d'estalvi a les aixetes fins a la

instal·lació de vàters de doble descàrrega, o la regulació de la pressió a l'entrada del aigua

als habitatges. El text també aposta perquè en hotels o edificis de més de vuit habitatges

amb jardí i piscina s'obligui a instal·lar sistemes per reciclar les aigües grises, així com

l'obligatorietat de reutilitzar l'aigua de la pluja o de la piscina per regar els jardins, on també

es planteja l'ús de sistemes de reg més eficients (microirrigació, reg per degoteig i

instal·lació de detectors d'humitat per controlar la freqüència del reg)..

D'altra banda, el "Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis", aprovat a Catalunya l'any 2006,

estableix que els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament separativa per a les

aigües pluvials, que les aixetes i les dutxes han d'incorporar un disseny o dispositius per

economitzar aigua i cita explícitament la recollida d'aigua de pluja i la reutilització d'aigües

grises en els paràmetres d'ecoeficiència relatius a sistemes constructius.

Per on comencem a estalviar?

El primer pas serà identificar on fem servir l’aigua. Després decidirem sobre què fer per a

reduir la quantitat d'aigua que emprem, ja sigui eliminant pràctiques i hàbits de

desaprofitament, o millorant l'eficiència del nostre ús d'aigua utilitzant instal·lacions i

accessoris més eficients.

Els edificis són grans consumidors d’aigua, i l’àrea més important a controlar en ells són els

banys, on s'empra un tant per cent molt elevat de tota l'aigua domèstica consumida. La

finalitat de gran part de les solucions tècniques i constructives esmentades en aquest treball

estan destinades a l’estalvi d’aigua en els banys.
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B. INTRODUCCIÓ. EL RECORREGUT DE L’AIGUA.

Des de la captació de l’aigua fins l’ús a les nostres llars:

B.1. Captació

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2009 l'origen de l'aigua de captació

pròpia per les empreses subministradores excloses les compres a tercers, es va distribuir en

un 67% d'aigües superficials, un 30% d'aigües subterrànies i un 3% d'altre tipus d'aigües

(dessalades del mar o salobres).

A Catalunya, l'aigua que consumim a les conques intercomunitàries prové bàsicament de

l'Ebre, el Segre i els seus afluents, i també, de la Garona i dels rius de la conca catalana del

Xúquer, que aporten entre tots globalment 6.389 hm3.

En el cas de les conques internes, les conques dels rius Muga, Llobregat, Fluvià, Ter,

Tordera, Gaià i Francolí, aporten 2.657 hm3 anuals.

L’aigua per al consum es capta de 3 maneres diferents: mitjançant embassaments,

mitjançant aqüífers, o mitjançant la dessalinització de l’aigua del mar.

a) Embassaments:

Des de cada embassament, l'aigua arriba a les plantes de potabilització a través del

propi riu (cas del Llobregat) o d'un sistema de canalitzacions (cas del Ter). Un cop

tractada, es distribueix cap als dipòsits de capçalera de cada municipi i des d'aquests

fins a les nostres aixetes en condicions òptimes per ser consumida.

b) Aqüífers:

L'aigua destinada al consum prové de pous (que connecten amb els grans embasaments

subterranis que són els aqüífers), o es capta directament d'un riu. L'itinerari és molt

semblant: un cop bombejada i tractada a les plantes potabilitzadores, es condueix cap

als dipòsits i es distribueix als centres de consum.

c) Dessalinització:

És un procés que permet separar la major part de les sals presents en l'aigua de mar,

per produir aigua dolça d'òptima qualitat, apta per al consum humà. Aquest procés pot
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desenvolupar-se per mitjà de diferents tecnologies, però al Mediterrani la més emprada

és l'osmosi inversa.

B.2. Preparació per al consum

L'aigua generalment necessita tractar-se per a poder ser aigua apta per a consum humà, i

complir amb les exigències legals regulades per llei, des del punt de vista d'estàndards

físics, bacteriològics i químics.

L'aigua no hauria de contenir olors o sabors, i deu ser clara i químicament estable (ex. sense

compostos corrosius).

El tipus de tractament que necessita l'aigua, depèn en gran mesura de la composició i

qualitat de l'aigua. El tractament de l'aigua es basa fonamentalment en aquests dos

processos:

a) Eliminació física de partícules sòlides

Principalment minerals i matèria orgànica

b) Desinfecció química

Per a matar els microorganismes existents en l'aigua.

B.3. Distribució

Una vegada tractada convenientment l’aigua, es procedeix a distribuir-la mitjançant una

extensa xarxa de canonades soterrades.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2009 les pèrdues d'aigua en les

xarxes públiques de proveïment urbà per fugides, trencaments i avaries van arribar els 791

Hm3 , és a dir el 16,8 % de l'aigua total subministrada a aquestes xarxes. La quantitat

d'aigua no registrada a causa de consums estimats, errors de mesura, fraus o altres causes

van ascendir a 418 Hm3, un 8,9% de l'aigua subministrada a aquestes xarxes.

B.4. Consum domèstic

Aproximadament, una tercera part de l’aigua consumida a la llar la utilitzem per l’inodor, una

altra tercera part per a la dutxa i el bany, al voltant del 20% per a la rentadora, i la resta per a
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altres usos, com la neteja de la casa o el reg de plantes d'interior. Només una petita part,

entre 3 i 6 litres, la utilitzem per beure i cuinar.

El Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE), en el seu Document DB-HS 4, defineix les característiques que ha de complir la

instal·lació de subministrament d’aigua, i fa menció explícita als sistemes d’estalvi d’aigua

que han de regir els punts de consum.

Per la seva part, a Catalunya, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis estableix els següents

paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua:

 Els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de

les residuals. Aquesta separació s'ha de mantenir, com a mínim, fins a una arqueta

situada a l'exterior de la propietat o si això no fos possible, en el límit més proper

d'aquesta a la xarxa general de sanejament. S'admet una única connexió a la xarxa

pública en el cas que aquesta no disposi d'un sistema separatiu d'aigües.

 Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estaran

dissenyades per economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme economitzador. En

qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim

de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar.

 Les cisternes dels inodors hauran de disposar de mecanismes de doble descàrrega o de

descàrrega interrompible.

 En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de lavabos i dutxes disposaran

obligatòriament de mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència per al seu

funcionament.

Finalment, la Diputació de Barcelona, a traves de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la

sostenibilitat ha editat una ordenança tipus sobre estalvi d’aigua, que poc a poc va sent

adoptada pels municipis barcelonins, i on es detalla un paquet de mesures per a l'ús eficient

de l'aigua, senzilles i de cost baix, que van des dels mecanismes d'estalvi a les aixetes fins a

la instal·lació de vàters de doble descàrrega, o la regulació de la pressió a l'entrada del

aigua als habitatges.
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B.5. Retorn al medi o reutilització

Un cop l’aigua s’ha utilitzat, la majoria no torna directament al medi (rius, mars, etc.), sinó

que passa per un procés de depuració, de manera que el medi receptor, el riu, el mar o l’ús

al qual es destini si es reutilitza, la rebi amb les característiques adequades.
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C. SISTEMES D’ESTALVI D’AIGUA EN EL CONSUM DOMÈSTIC.

L'estalvi de l'aigua en el context de l'escalfament global i de la desertització de moltes zones

del nostre planeta es converteix en una assignatura obligatòria per a tota la població i en

particular per als tècnics de la construcció.

A continuació s'expliquen els diferents sistemes d'estalvi d'aigua per a edificis i zones

enjardinades, que al costat d'un bon ús permeten minimitzar la despesa d'aigua fins a un

40%, reduint així el cost de la mateixa.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en el seu Document DB-HS 4, defineix les

característiques que ha de complir la instal·lació de subministrament d’aigua, el Decret

21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència

en els edificis estableix els paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua,  i la ordenança tipus

sobre estalvi d’aigua editada per la Diputació de Barcelona, fan menció explícita als

sistemes d’estalvi d’aigua que han de regir els punts de consum.

C.1. Aixetes i comptadors

L'obertura d'una aixeta és una de les accions més representatives de la despesa d'aigua.

Instal·lant dispositius d'estalvi en les aixetes es pot arribar a un estalvi de fins al 80% del

consum total d'aigua.

Existeixen aixetes noves, el disseny de les quals facilita l'estalvi d'aigua gràcies al seu fàcil

accionament enfront de les antigues aixetes de doble comandament. No obstant això, si no

es volen substituir les aixetes antigues per unes de noves, es poden incorporar accessoris

que redueixen bé el cabal i/o airegen l'aigua. Tot i això, els sistemes d’estalvi:

 Han de permetre un consum d'aigua significatiu sense rebaixar el nivell de confort de

l'usuari, majorment en l'aixeteria de dutxa.

 Han de complir amb els cabals mínims que exigeix la normativa.

 Han de permetre a l'usuari utilitzar a voluntat el 100% del cabal en qualsevol moment.

 Han de poder integrar-se en la gran majoria de les aixetes noves o existents, fins i tot en

les de preu més econòmic

El control del consum es pot realitzar mitjançant la instal·lació de comptadors individuals per
aigua freda i calenta.
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C.1.1. New Taps

a) Single lever mixer tap

The tap is open and closed and the water is mixed by a single lever. It abounds in the

domestic sector due to its easy use and its aesthetics.

The water flow is regulated by moving the lever up and down. The temperature is

controlled turning the lever from right to left.

Basin single lever tap, GROHE trademark Kitchen single lever tap, TEKA trademark

Single lever tap scheme, HANSGROHE trademark
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Up to 60% of water consumption can be saved

Big water savings result from the placement of internal mechanisms of mixer taps,

such as flow reducers, flow limiters, or tap aerators.

 Advantages:

- An interior composed by ceramic pieces with a small slack between them that

almost ensures the elimination of leaks and drips.

- Selecting the temperature requires less time and, a consequence, water waste

is reduced.

 Disadvantages:

- Due to its easy use, the user tends to open the tap right up to the stop mark.

As a result, much more water than necessary is used. It is also easier to use

hot water more often than with the classic mixer taps system. The solution to

this problem depends on the user; lever mixer should be placed in the position

of cold water by default.

-
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b) Flow Regulators: Flow reducer

Single lever mixer taps have a device that can limit the maximum flow of water. It is a

cheap and effective method to avoid wasting water and energy. By saving water we also

save the required energy for heating it.

Most models have access to a hidden mechanism, it has not a negative aesthetic impact

for the buyer, but it is accessible enough to be manipulated with a single currency.

Other taps have the mechanism in the cartridge, making convenient the intervention of a

professional to put it into service by user's desire. This makes these models specially

indicated for public places (hotels, residences, etc...). They are also called efficient disks.

Just activate the device rotating it 180 °. Simultaneously or separately, turning it slightly

to the left (Counter Clockwise) will decrease the maximum temperature of water mixed up

to the required point, with the consequent saving of water and energy.

Initial position
(100% Flow) Rotating180º

(50% Flow)
Flow and temperature regulator

activated
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Single lever tap with accessible flow reducer Single lever tap with the mechanism in the cartridge

Saving water can reach 50%.

 Advantages

- Saving a lot of water and energy.

- Reduced costs.

- Large durability.

- It doesn’t require maintenance.

 Valuation of saving:

a) Installation in a wash basin and a daily use of two people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 33 l/diaries

 Hand wash: 3 times x 2l x 2pax = 12l.

 Wash of face: 1 time x 3l x 2pax = 6l.

 Wash of teeth: 3 times x 2l x 2 pax = 12l.

 Shaved: 1 time x 3l x 1pax = 3l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³
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o SAVING 50% = 16,50 l/diaries

ANNUAL SAVING = 6.022,5 l = 6,02 m³/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 6,02 x 1,76 = 10,60 €

o PRICE of mechanisms according to ITEC:

 Wash basin classic mixer tap, normal price = 64,71€

 Wash basin single lever mixer tap, normal price = 85,13 €

 Difference of price = 20,42 €

o TIME OF AMORTIZATION = 20,42 / 10,60 = 1,93 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 6,02 x 1,93 = 11,62 m³ (50%)

 Saved water = 6,02 x 1,93 = 11,62 m³ (50%)

b) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³

o SAVINGESTALVI 50%  = 90,00 l/diaries = 32.850 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 32,850 x 2,96 = 97,24 €

o PRICE de mechanisms according to ITEC:

 Shower classic mixer tap, normal price =  75,29 €

 Shower single lever mixer tap, normal price = 98,63 €

 Difference of price = 23,34 €

o TIME OF AMORTIZATION = 23,34 / 97,24 = 0,24 years
o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 32,85 x 0,24 = 7,884 m³ (50%)

 Saved water = 32,85 x 0,24 = 7,884 m³ (50%)
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c) Flow Regulators: Flow limiters

We can find it in basin single lever mixer taps and in thermostatic shower taps.

It is a jagged disc with different types of notches, placed in the top part of the cartridge.

Its mission is to limit the path of the lever, with the aim to reduce the maximum water

flow. When users raise the lever or open the thermostatic tap to obtain more water flow,

an elastic or mechanical ceiling offers a resistance that stops the lever from going to the

maximum flow zone. It has a maximum temperature limiter for the mixed water as well.

Single lever mixer tap with flow limiter
EQUIPSERVICE trademark Graphic explanation

Thermostatic tap with flow and temperature limiter
ALPI trademark

Thermostatic shower valve with flow and temperature
limiter. GROHE trademark



Gestió de l’aigua en els edificis residencials24

Up to 50% of water consumption can be saved.

 Advantages

- Saving a great deal of water and energy.

- Reduced costs.

- Large durability.

- It doesn’t require maintenance.

 Valuation of saving:

a) Installation in a wash basin and a daily use of two people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 33 l/diaries

 Hand wash: 3 times x 2l x 2pax = 12l.

 Wash of face: 1 time x 3l x 2pax = 6l.

 Wash of teeth: 3 times x 2l x 2 pax = 12l.

 Shaved: 1 time x 3l x 1pax = 3l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

o SAVING 50% = 16,50 l/diaries

ANNUAL SAVING = 6.022,5 l = 6,02 m³/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 6,02 x 1,76 = 10,60 €

o PRICE of mechanisms according to ITEC:

 Wash basin classic mixer tap, normal price = 64,71€

 Wash basin single lever mixer tap, normal price = 85,13 €

 Difference of price = 20,42 €

o TIME OF AMORTIZATION = 20,42 / 10,60 = 1,93 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 6,02 x 1,93 = 11,62 m³ (50%)

 Saved water = 6,02 x 1,93 = 11,62 m³ (50%)



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 25

b) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³

o SAVING 50%  = 90,00 l/diaries = 32.850 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 32,850 x 2,96 = 97,24 €

o PRICE de mechanisms according to ITEC:

 Shower classic mixer tap, normal price =  75,29 €

 Shower single lever mixer tap, normal price = 98,63 €

 Difference of price = 23,34 €

o TIME OF AMORTIZATION = 23,34 / 97,24 = 0,24 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 32,85 x 0,24 = 7,884 m³ (50%)

 Saved water = 32,85 x 0,24 = 7,884 m³ (50%)
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d) Thermostatic taps

It is often incorporated in shower and bath-shower taps, it has a temperature selector. It

can be mounted superficially or fixed. It has a pre selector of temperature that maintains

the water in the fixed temperature.

Its interior is made by thermosensitive materials that contract or expand depending on

the temperature.

Fixed thermostatic shower tap
HANSGROHE trademark

Superficial thermostatic shower tap
GROHE trademark

An study published by the Committee Scientifique et Technique des Industries Climatiques

gathered by the Foundation Ecology and Development, recognizes to the thermostatic taps a

saving of water up to 16 % more than single lever taps, and up to 58 % more than standard

(battery) taps.

The reduction of the electrical consumption ranges between 7 % and 17 %. This saving is

possible because the thermostatic taps include a system of blockade to limit the maximum

temperature. The safety blockade is being fixed in 38ºC in order that the water does not flow

too hot.

 Advantages:

- Saving a great deal of water and energy.

- It avoids the risk of scald.
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 Disadvantages:

- High price.

- The pressure of the hot and the cold water does not have to be unbalanced.

- Hot water must have a minimum pressure of 1 bar for a correct functioning.

- Hot water supply must be well connected, in the left part of the tap. If the water

supplies aren’t properly connected, the thermostatic system will not work.

- Problems of maintenance can exist because of the content of lime in the water of

our city.

 Valuation of saving:

a) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³

o SAVING 58%  = 104,40 l/diaries = 38.160 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 38,160 x 2,96 = 112,79 €

o PRICE de mechanisms according to ITEC:

 Generic normal mixer shower tap, normal price = 75,29 €

 Generic thermostatic shower tap, normal price = 301,92 €

 Difference of price = 226,63 €

o TIME OF AMORTIZATION = 226,63 / 112,79 = 2,01 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 27,63 x 2,01 = 55,54 m³ (42%)

 Saved water = 38,16 x 2,01 = 76,702 m³ (58%)
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e) Temporized taps

It works pressing a button that allows the water flow for a certain time and then stops it

automatically. Its use is extended in public buildings and in the services sector, as much

in taps for wash basins, as in showers. There are temporized taps that can regulate the

temperature of the water as well.

Shower temporized tap
PRESTO trademark

Wash basin temporized tap
GROHE trademark

Shower temporized thermostatic tap
PRESTO trademark

Wash basin temporized thermostatic tap, GROHE trademark
Use scheme
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Up to 30% / 40% of water consumption can be saved.

 Advantages:

- Saving a great deal of water and energy.

 Disadvantages:

- Its automatic stopping, once passed the established time, can constitute a

disadvantage.

 Valuation of saving:

a) Installation in a wash basin and a daily use of two people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 33 l/diaries

 Hand wash: 3 times x 2l x 2pax = 12l.

 Wash of face: 1 time x 3l x 2pax = 6l.

 Wash of teeth: 3 times x 2l x 2 pax = 12l.

 Shaved: 1 time x 3l x 1pax = 3l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

o SAVING 40% = 13,20 l/diaries

ANNUAL SAVING = 4.818 l = 4,818 m³/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 4,818 x 1,76 = 8,48 €

o PRICE of mechanisms according to ITEC:

 Wash basin classic mixer tap, normal price = 64,71€

 Wash basin single lever mixer tap, normal price = 271,98 €

 Difference of price = 207,27 €

o TIME OF AMORTIZATION = 207,27 / 8,48 = 24,44 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 7,227 x 24,44 = 176,63 m³ (60%)

 Saved water = 4,818 x 24,44 = 117,75 m³ (40%)
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b) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³

o SAVING 40%  = 72,00 l/diaries = 26.280 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 26,28 x 2,96 = 77,79 €

o PRICE de mechanisms according to ITEC:

 Generic normal mixer shower tap, normal price = 75,29 €

 Generic thermostatic temporized shower tap, normal price = 408,79 €

 Difference of price = 333,49 €

o TIME OF AMORTIZATION = 333,49 / 75,29 = 4,29 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 39,42 x 4,29 = 169,11 m³ (60%)

 Saved water = 26,28 x 4,29 = 112,74 m³ (40%)
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f) Hands-free electronic taps

They are known as taps by infrared detection, also. A valve lets the water flow when the

users place their hands in front of the detector and stops it automatically when they

withdraw the hands. The maximum saving of water and energy is being obtained by

using this kind of taps.

Initially, hands-free electronic taps were made for a use in very crowded baths, like those

in hotels and hospitals, but now they are increasing their popularity in homes. There are

hands-free electronic taps that can regulate the temperature of the water as well. These

taps can be used in wash basins, in bidets, or in kitchens.

Electronic tap
GROHE trademark

Detail of assembly
CHICAGO TAPS trademark

Water savings are very high: They can reach up to 80%.

 Advantages

- This system guarantees that the tap remains closed when there aren’t any objects

near, so its principal advantage is the water saving that can be obtained.

- Electronic taps remain clean longer, and it is a more hygienic system, because it

is not necessary to operate it with hands. This characteristic has made this type of

tap very popular in big facilities and industrial kitchens, to avoid the accumulation

of bacteria.
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 Disadvantages:

- High price.

- They usually work with alkaline built-in batteries. Generally they use four

batteries, but some models work with only one battery. In the case of taps with

radar detection it is necessary to connect it to the electrical network.

- When batteries run out of power, water stops flowing; that is why it is always a

good idea to have a new pack of batteries to hand.

-  An investigation at the Johns Hopkins Hospital in Baltimore has discovered that

at their facility, electronic taps were more likely to be contaminated with Legionella

bacteria than the old-fashioned manual type. It is believed the bacteria counts are

higher in the electronic taps because they have a complicated system of valves

that is difficult to clean, researchers said.

 Valuation of saving:

a) Installation in a wash basin and a daily use of two people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 33 l/diaries

 Hand wash: 3 times x 2l x 2pax = 12l.

 Wash of face: 1 time x 3l x 2pax = 6l.

 Wash of teeth: 3 times x 2l x 2 pax = 12l.

 Shaved: 1 time x 3l x 1pax = 3l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

o SAVING 80% = 26,40 l/diaries

ANNUAL SAVING = 9.636,00 l = 9,636 m³/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 9,636 x 1,76 = 16,96 €

o PRICE of mechanisms according to ITEC:

 Wash basin classic mixer tap, normal price = 64,71€

 Wash basin hands-free electronic tap, norma price = 179,21 €
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 Difference of price = 114,50 €

o TIME OF AMORTIZATION = 114,50 / 16,96 = 6,75 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 2,409 x 6,75 = 16,26 m³ (20%)

 Saved water = 65,043 m³ (80%)
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g) Summarize valuation of saving

Amortization pricewise to a normal tap.

1. Wash basin

Table T1: Amortization flow

Price Diff. of
price

Theoretic
al

consume
without
saving

Saving
%

Amortization for
consume

Saving
consume

Real
consume

Classic tap 64,71 € 0 € - - - -

Single lever mixer tap
85,13 € 20,42 € 23,24m³ 50% 11,62m³ 11,62m³

85,13 € 20,42 € 23,24m³ 50% 11,62m³ 11,62m³

Thermostatic tap - - - - - -

Temporized tap 271,98 € 207,27 € 294,38m³ 40% 176,63m³ 117,75m³

Hands-free electrocnic
tap

179,21 € 114,50 € 81,30m³ 80% 16,26m³ 65,043m³

Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

Table T2: Example of amortization time

Diary consume: 33 l.
Diff. of
price

Saving Amortization
time

(years)Annual consume: 12.045 l. % Anual Econ.

Classic tap 0 € 0 0 0 -

Single lever mixer
tap

Flow reducer 20,42 € 50% 6,02m³ 10,60 € 1,93

Flow limiter 20,42 € 50% 6,02m³ 10,60 € 1,93

Thermostatic tap - - - - -

Temporized tap 207,27 € 40% 4,818m³ 8,48 € 24,44

Hands-free electronic tap 114,50 € 80% 9,636m³ 16,96 € 6,75

Installation in a wash basin and a daily use of two people
Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³
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2. Shower

Table T3: Amortization flow

Price Diff. of
price

Theoretic
al

consume
without
saving

Saving
%

Amortization for
consume

Saving
consume

Real
consume

Classic tap 75,29 € 0 € - - - -

Single lever tap
98,63 € 23,34 € 15,77m³ 50% 7,884m³ 7,884m³

98,63 € 23,34 € 15,77m³ 50% 7,884m³ 7,884m³

Thermostatic tap 301,92 € 226,63 € 132,24m³ 58% 76,702m² 55,54m²

Temporized tap 408,79 € 333,50 € 281,85m³ 40% 112,74m³ 169,11m³

Hands-free electronic
tap - - - - - -

Price of m³ of warm water = 2,96 €/m³

Table T4: Example of amortization time

Diary consume: 180 l. Dif.
Diff. of
price

Saving Amortizati
on time
(years)Annual consume: 65.700 l. % Annual Econ.

Classic tap 75,29 € 0 0 0 -

Single lever mixer
tap

Flow reducer 23,34 € 50% 32,85m³ 97,24 € 0,24

Flow limiter 23,34 € 50% 32,85m³ 97,24 € 0,24

Thermostatic tap 226,63 € 58% 38,16m³ 112,79 € 2,01

Temporized tap 333,50 € 40% 26,28m³ 77,79 € 4,29

Hands-free electronic tap - - - - -

Installation in a shower and a daily use of 2 people:
Price of m³ of warm water = 2,96 €/m³
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C.1.2. Existing taps

There are economic solutions to reduce the water consume in existing taps, like aerators and

flow limiters.

Habitual consume in classic taps is 15 l/min; if we use mechanisms like flow reducers or

aerators it is possible to reduce the consumption from 4 to 8 l/min.

a) Aerators

Users can screw this device to the tap. It mixes the water with air, then the water flows

nicely, managing to increase the volume of the water and obtaining the same effect with

minor flow.

Aerator Aerator
 RST trademark

Shower aerator Multiposition shower aerator
HANSGROHE trademark
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How does an aerator work?

1. Very thin mesh (0,25 m/m).
Water is filtered stopping particles

bigger than 25 microns, which

bounce against the membrane and

return, preventing the clogging of the

mesh.

2. Venturi effect membrane(5-6 l/min)
It Accelerates the water making two

effects: air suction and cleanliness of

the diffuser.

3. Diffuser - expansor.
It diffuses water making easier its

mixture with air.

4. Triple doomed mesh.
Three concave meshes in PDM

generate an abundant jet of bubbles.

The external mesh is thick and it

avoids the formation of calcareous

deposits.

5. Air suction channel

Up to 40% savings in classic taps.

 Valuation of saving:

a) Installation in a wash basin and a daily use of two people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 33 l/diaries

 Hand wash: 3 times x 2l x 2pax = 12l.

 Wash of face: 1 time x 3l x 2pax = 6l.
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 Wash of teeth: 3 times x 2l x 2 pax = 12l.

 Shaved: 1 time x 3l x 1pax = 3l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

o SAVING 60% = 19,80 l/diaries

ANNUAL SAVING = 7.227 l = 7,227 m³/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = = 7,227 x 1,76 = 12,72 €

o PRICE of mechanisms according to ITEC:

 Aerator, normal price = 3,05 €

o TIME OF AMORTIZATION = 3,05 / 12,72= 0,24years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 4,818 x 0,24 = 1,16 m³ (40%)

 Saved water = 7,227 x 0,24 = 1,74 m³ (60%)

b) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³

o SAVING 40%  = 72,00 l/diaries = 26.280 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 26,28 x 2,96 = 77,79 €

o PRICE de mechanisms according to ITEC:

 Shower aerator, normal price = 8,00 €

o TIME OF AMORTIZATION = 8,00 / 77,79 = 0,10 years
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o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 39,42 x 0,10 = 3,942 m³ (60%)

 Saved water = 26,28 x 0,10 = 2,628 m³ (40%)
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b) Water flow limiter

These mechanisms can be mounted in wash basins and showers taps. They work

correctly in common pressures (1-3 bar). They can limit the water consume in wash basin

taps from 15 l/min to 6 l/min, and from 20 l/min to 10 l/min in showers.

Internal flow limiter External flow limiter

Up to 50% / 60% of water consumption can be saved.

 Comments:

- We must consider that low limiters can impede the normal functioning of gas

boilers in ancient facilities where group of pressure does not exist, because this

mechanism requires a minimum flow to work properly.

 Valuation of saving:

a) Installation in a wash basin and a daily use of two people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 33 l/diaries

 Hand wash: 3 times x 2l x 2pax = 12l.

 Wash of face: 1 time x 3l x 2pax = 6l.

 Wash of teeth: 3 times x 2l x 2 pax = 12l.
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 Shaved: 1 time x 3l x 1pax = 3l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

o SAVING 50% = 16,50 l/diaries

ANNUAL SAVING = 6.022,50 l = 6,0225 m³/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 6,0225 x 1,76 = 10,60 €

o PRICE of mechanisms according to ITEC:

 Flow limiter, normal price = 2,70 €

o TIME OF AMORTIZATION = 2,70 / 10,60= 0,26 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 6,0225 x 0,26 = 1,566 m³ (50%)

 Saved water = 6,0225 x 0,26 = 1,566 m³ (50%)

b) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³

o SAVING 50%  = 90,00 l/diaries = 32.850 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 32,85 x 2,96 = 97,24 €

o PRICE de mechanisms:

 Generic flow limiter 6l, normal price = 2,70 €

o TIME OF AMORTIZATION = 2,70 / 97,24 = 0,03 years
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o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 32,85 x 0,03 = 0,9855 m³ (50%)

 Saved water = 32,85 x 0,03 = 0,9855 m³ (50%)
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c) Anti-leak devices

These devices and electronic valves are permanently analysing the water consumption, they

detect abnormal consumption. They can stop the water flow in case of a depression or when

it is wished, thus avoiding floods in case of breaks of muffs in washers, dishwashers, etc.

They work with batteries or electricity.

There are several types of mechanisms, from simple to sophisticated, which are connected

via radio to the central station.

Anti-leak electronic valve
CLIP-FLOW Model, HYDRELIS Trademark

Anti-leak check device
CLIP-FLOW Model, HYDRELIS Trademark

Anti-leak check device & electronic valve
CLIP-FLOW Model, HYDRELIS Trademark
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d) Shower water flow switch

This mechanism allows interrupting the water flow when soaping while taking a shower. It is

ideal in shower taps with two water inlets (It is not necessary in single lever or thermostatic

taps), because it allows to resume the water flow without having to re-regulate water

temperature.

We can find it as an accessory placed between the hose and the shower head, or as a part

of the shower head.

Shower water flow switch
between the hose and the shower head

Shower water flow switch
a part of the shower head

From 10% up to 40% of water consumption can be saved

 Valuation of saving:

a) Installation in a shower and a daily use of 2 people::

o TOTAL WASTE OF WATER = 180 l/diaries

 Shower: 1 time x 90l x 2pax = 180 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

 Price of m³ of energy for heating water = 1,20 €/m³

 TOTAL = 2,96 €/m³
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o SAVING 40%  = 72,00 l/diaries = 26.280 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 26,28 x 2,96 = 77,79 €

o PRICE de mechanisms:

 Generic water flow switch, normal price = 3,05 €

o TIME OF AMORTIZATION = 3,05 / 77,79 = 0,04 years

o FLOW OF AMORTIZATION OF INVESTMENT:

 Waste of water = 39,42 x 0,04 = 1,577 m³ (60%)

 Saved water = 26,28 x 0,04 = 1,05 m³ (40%)
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e) Summarize valuation of saving

1. Wash basin

Table T5: Amortization flow

Price

Theoretic
al

consume
without
saving

Saving
%

Amortization for
consume

Saving
consume

Saving
consume

Aerator 3,05 € 4,33m³ 40% 1,73m³ 2,60m³

Water flow limiter 2,70 € 4,33m³ 60% 2,60m³ 1,73m³

Anti-leak device - - - - -

Shower water flow switch - - - - -

Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

Table T6: Example of amortization time

Diary consume: 33 l.
Price

Saving Amortization
time

(years)Annual consume: 12.045 l. % Annual Econ.

Aerator 3,05 € 40% 4,818 m³ 8,47 € 0,36

Water flow limiter 2,70 € 60% 7,227 m² 12,72 € 0,24

Anti-leak device - - - - -

Shower water flow switch - - - - -

Installation in a wash basin and a daily use of two people
Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³
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2.  Shower

Table T7: Amortization flow

Pice

Theoretic
al

consume
without
saving

Saving
%

Amortization for
consume

Saving
consume

Saving
consume

Aerator 8,00 € 6,57m³ 40% 2,63m³ 3,94m³

Water flow limiter 2,70 € 1,98m³ 50% 0,99m³ 0,99m³

Anti-leak device - - - - -

Shower water flow switch 3,05 2,63m³ 40% 1,05m³ 1,58m³

Price of m³ of warm water = 2,96 €/m³

Table T8: Example of amortization time

Diary consume: 180 l.
Price

Saving Amortization
time

(years)Annual consume: 65.700 l. % Annual Econ.

Aerator 8,00 € 40% 26,28 m³ 77,79 € 0,10

Water flow limiter 2,70 € 50% 32,85 m² 97,24 € 0,03

Anti-leak device - - - - -

Shower water flow switch 3,05 € 40% 26,28 m³ 77,79 € 0,04

Installation in a shower and a daily use of 2 people:
Price of m³ of warm water = 2,96 €/m³
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C.1.3. Individual water meter

The “Codigo Técnico de la Edificación (CTE)”, on its point 2.3 of DB-HS 4, requires that

every subscriber or individual consumption in new buildings must have an accounting system

for cold and hot water.

Individual water meters for cold and hot water are fundamental to control the water

consumption through their periodic reading, encouraging a policy of saving among the users.

Individual water meter Water meter battery
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C.2. Sanitary ware

The bathroom is where the highest consumption of water in homes is registered - about 65%

of the total consumption of water.

Installing interrupting flush mechanisms, dual flush pushing buttons, leak detectors or filling

valves in existing toilets with attached tank, can reduce the water consumption very

efficiently.

Unlike the toilet with water flush, we find the “dry toilet” with zero water consume, ideal for

housings isolated in non-urbanized environments, but also occasionally used in big cities..

C.2.1. Gravity flush

Its use is common in the domestic sector. The system uses the force of falling water to clean

the toilet. The act of flushing takes place an average of 5 times a day per person, and each

tank can flush from 9 to 12 litres every time it is used.

To be considered as a saver toilet, it must have a retaining mechanism of dump, which may

be of several types:
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a) Interrupting flush mechanism

It has a single button that stops the water flush, when it is pushed twice, or the push

move stops.

Interrupting flush mechanism  First push: starts flush
Second push: stops flush

Up to 70% of water consumption can be saved.

 Comments:

 Savings don’t depend on the mechanism, users decide the amount of water

required to clean the toilet. The estimated saving is approximate.

 Valuation of saving:

a) Installation in a toilet and a daily use of 2 people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 90 l/diaries

 Shower: 5 time x 9l x 2pax = 90 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 51

o SAVING

 20% defecation = 1 time x 9l x 2 pax x 20% = 3,6 l/day = 1.314,00

l/year

 70% urine = 4 times x 9l x 2 pax x 70% = 50,40 l/day = 18.396,00

l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 19,71 x 1,76 = 34,69 €

o PRICE de mechanisms:

 Generic interrupting flush mechanism, normal price = 15,00 €

o TIME OF AMORTIZATION = 15,00 / 34,69 = 0,43 years
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b) Double flush mechanism

It allows two levels of flush, so there is a button with the total flush of the cistern, and the

other one with a partial flush.

The button is usually divided in two different sized parts so that they can be easily

recognized by the users.

The water flow can be regulated by acting on the mechanism, reducing the capacity of

the cistern (9 liters to 6 liters (recommended)).

Double flush mechanism
GEBERIT trademark

Inside the cistern. Detail

From 30 up to 60% of water consumption can be saved.

 Comments:

 The achieved saving depends on the calibration of the mechanism. Users can

only choose 2 options. It is recommended the mechanism with a balance of 6l and

3l.
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 Valuation of saving:

a) Installation in a toilet and a daily use of 2 people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 90 l/diaries

 Shower: 5 time x 9l x 2pax = 90 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

o SAVING

 30% defecation = 1 time x 9l x 2 pax x 30% = 5,40 l/day = 1.971,00

l/year

 60% urine = 4 times x 9l x 2 pax x 60% = 43,20 l/day = 15.768,00

l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 17,739 x 1,76 = 31,22 €

o PRICE de mechanisms:

 Generic double flush mechanism, normal price = 26,00 €

o TIME OF AMORTIZATION = 26,00 / 31,22 = 0,83 years
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c) Toilet cistern’s fill valve

This mechanism has an adjustable overflow pipe, which prevents the cistern from reaching

its total filling.

The float mechanism must be regulated to close the filling of the cistern.

Toilet cistern’s fill valve
GEBERIT trademark

Inside the cistern. Detail

Up to 30% of water consumption can be saved.

 Comments:

 The achieved saving depends on the calibration of the mechanism. A calibration

of 6l is recommended.

 Valuation of saving:

a) Installation in a toilet and a daily use of 2 people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 90 l/diaries

 Shower: 5 time x 9l x 2pax = 90 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³
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o SAVING 30% = 30 l/day = 9.855,00 l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 9,855 x 1,76 = 17,35 €

o PRICE de mechanisms:

 Generic toilet cistern’s fill valve, normal price = 14,10 €

o TIME OF AMORTIZATION = 14,10 / 17,35 = 0,81 years
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d) Water stopper

This mechanism makes the flush stop automatically because of the counterweight effect,

deceiving the mechanism by the difference of pressure. It accelerates the filling of the

cistern and reserves the unused water. It makes a standard flush become an ecological

flush.

This mechanism is functional on any kind of cistern system (push button or pull chain),

allowing a partial flush.

Steel water stopper Water stopper disposition

Up to 70% of water consumption can be saved.

 Comments:

 Achieved savings depends on the user.

 Valuation of saving:

a) Installation in a toilet and a daily use of 2 people:

o TOTAL WASTE OF WATER = 90 l/diaries

 Shower: 5 time x 9l x 2pax = 90 l.

o ECONOMIC EXPENSE OF WATER AND ENERGY:

 Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³
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o SAVING

 40% defecation = 1 time x 9l x 2 pax x 40% = 7,2 l/day = 2.628,00

l/year

 70% urine = 4 times x 9l x 2 pax x 70% = 50,40 l/day = 18.396,00

l/year

ECONOMIC ANNUAL SAVING = 21,024 x 1,76 = 37,00 €

o PRICE de mechanisms:

 Generic water stopper mechanism, normal price = 8,85 €

o TIME OF AMORTIZATION = 8,85 / 37,00 = 0,24 years
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e) Summarize valuation of saving

1. Toilet

Table T9: Amortization flush

Price

Theoretic
al

consume
without
saving

Saving %

Amortization for
consume

Saving
consume

Saving
consume

Interruption flush mechanism 15,00 € 42,60m³
10,96m³ 20-70% 8,52m³ 34,08m³

2,44m³

Double flush mechanism 26,00 € 38,23m³
24,62m³ 30-60% 14,77m³ 34,46m³

9,85m³

Toilet cistern’s fill valve 14,10 € 26,70m³ 30% 8,01m³ 18,69m³

Water stopper 8,85 € 12,58m³
7,19m³ 40-70% 5,03m³ 7,55m³

2,16m³
Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³

Table T10: Example of amortization time

Diary consume: 90 l.
Price

Saving Amortization
time

(years)Annual consume: 32.850 l. % Annual Econ.

Interruption flush mechanism 15,00 € 20-70% 19,71 m³ 34,69 € 0,43

Double flush mechanism 26,00 € 30-60% 17,40 m³ 31,22 € 0,83

Toilet cistern’s fill valve 14,10 € 30% 9,86 m³ 17,35 € 0,81

Water stopper 8,85 € 40-70% 21,02 m³ 37,00 € 0,24

Installation in a toilet and a daily use of 2 people

Price of m³ of water in Catalonia = 1,76 €/m³
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C.2.2. Descarrega pressuritzada

Es denomina fluxor o sistemes de descàrrega pressuritzada a una aixeta de tancament

automàtic (mecànic o electrònic) instal·lada sobre una derivació de la xarxa interior d'aigua,

capaç de brindar un gran cabal d'aigua en un curt espai de temps, i que pot ser variat

mitjançant un cargol de regulació. Es pot emprar en inodors, urinaris i abocadors.

El fluxor demanda un elevat cabal instantani (de 1,25 a 2 l/s.), molt superior al dels restants

aparells domèstics, exigint, a més, una pressió residual d'aigua a l'entrada de l'aparell no

inferior a 7 m.c.d.

En no haver dipòsit d'aigua adossat al inodor es guanya en espai, i l'alta pressió de la xarxa

evita que s'obstrueixin els conductes.

En el cas de que la xarxa d’aigua no aporti la pressió necessària, es pot col·locar un dipòsit

hidropneumàtic que faci aquesta tasca.
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a) Fluxors temporitzats

L'accionament d'aquests sistemes de descàrrega es produeix en exercir pressió sobre

un mecanisme que permet el pas d'aigua. La instal·lació de fluxors en inodors se centra

principalment en instal·lacions de tipus públic, per les quals ofereix una important sèrie

d'avantatges.

Fluxor per inodor Fluxor per urinari

Fluxor per inodor doble descàrrega
marca USAG

Fluxor per urinari o inodor doble descàrrega
Marca SLOAN

Permeten un estalvi d’aigua envers les cisternes de descàrrega per gravetat d’entre un

30% i un 60%

Estalvi

Complet
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 Avantatges

- Atès que no és necessari l'ompliment de cisternes, els fluxors estan sempre

llestos per a la descàrrega i no existeixen temps d'espera entre usos.

- L'elevada pressió de l'aigua permet realitzar una descàrrega molt eficaç en

poc temps, aconseguint una neteja exhaustiva.

- Els fluxors ocupen un reduït espai i posseeixen poques zones exposades al

vandalisme. Igual que en els mecanismes de les cisternes, ja existeixen

marques que ofereixen la possibilitat que els fluxors disposin de doble

polsador, permetent realitzar descàrregues de 3 o 6 litres.

 Inconvenients:

- El seu tancament automàtic una vegada transcorregut el temps establert pot

constituir en ocasions un inconvenient (cop d’ariet).

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació en un inodor, i un ús diari per 2 persones, de:

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 90 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 2pax = 90 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI:

30% defecació = 1 vegada x 9l x 2 pax x 30% = 5,4 l/dia = 1.971,00 l/any

60% orina = 4 vegades x 9l x 2 pax x 60% = 43,20 l/dia = 15.768,00 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 17,739 x 1,76 = 31,22 €

o PREU de mecanismes:

 Mecanisme de fluxor temporitzat, amb preu normal = 58,35 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 58,35 / 31,22 = 1,87 anys
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b) Fluxors electrònics

Es basen en el mateix sistema que els fluxors temporitzats però s'activen mitjançant un

sistema electrònic basat en detectors de presència.

El sistema d'interrupció de descàrrega sol ser temporitzat. El tancament del pas de

l’aigua acostuma a ser gradual per evitar el cop d’ariet.

Fluxorelectrònic
Marca GROHE

Detall col·locació

Permeten un estalvi d’aigua envers les cisternes de descàrrega per gravetat d’un 30%.

La descàrrega màxima d'aigua d'aquest tipus de sanitari sol ser de 6 litres.

 Observacions:

 L’estalvi aconseguit depèn del calibratge del mecanisme. S’aconsella un

calibratge de 6l.

 Avantatges

- Aquest sistema garanteix que l'aixeta romangui tancada sempre que no hi hagi

cap objecte a prop, així que el seu principal avantatge és l'estalvi d'aigua que

aconsegueix.

- Es mantenen nets durant més temps i són més higiènics, ja que no és necessari

manipular-los amb les mans. Aquesta característica ha fet que siguin molt

utilitzats en grans instal·lacions, per a evitar l'acumulació de bacteris.



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 63

 Inconvenients:

- Preu molt elevat.

- Sol funcionar amb bateries alcalines incorporades de fàbrica en el circuit.

Generalment empra quatre piles, encara que alguns models funcionen amb una

única bateria. En el cas de les aixetes amb detecció per radar és necessària una

connexió a la xarxa elèctrica.

- Quan les piles s'esgoten, l'aigua deixa de caure, pel que és convenient tenir

sempre a mà un joc nou de bateries.

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació en un inodor, i un ús diari per 2 persones, de:

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 90 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 2pax = 90 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI 30% = 27 l/dia = 9.855,00 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 9,855 x 1,76 = 17,35 €

o PREU de mecanismes:

 Mecanisme fluxor electrònic, amb preu normal = 319,77 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 319,77 / 17,35 = 18,43 anys
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c) Resum valoració d’estalvi

1. Inodor

Taula T11: Cabal d’amortització

Preu
Consum

teòric
sense
estalvi

Estalvi
%

Amortització per
estalvi

Consum
estalviat

Consum
real

Fluxor temporitzat 58,35 € 110,51m³
55,26m³ 30-60% 33,15m³ 77,36m³

22,10m³

Fluxor electrònic 319,77 € 605,63m³ 30% 181,69m³ 423,94m³

Preu m³ aigua freda = 1,76 €/m³

Taula T12: Exemple de temps d’amortització

Consum diari: 90 l.
Preu

Estalvi Temps
Amortitz.

(anys)Consum anual: 32.850 l. % Anual Econ.

Fluxor temporitzat 58,35 € 30-60% 17,74 m³ 31,22 € 1,87

Fluxor electrònic 319,77 € 30% 9,86 m³ 17,35 € 18,43

Preu m³ aigua freda = 1,76 €/m³
Ús diari 5 vegades x 2 persones
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C.2.3. Aparells sanitaris secs

Dintre d’aquest apartat trobem dos tipus d’aparells sanitaris secs amb dos filosofies

d’aplicació molt diferent: els inodors secs, i els urinaris secs.

La finalitat bàsica dels dos tipus de sanitaris secs és la no connexió d’aquests aparells a les

xarxes d’aigua. Els majors consums d'aigua domèstics és el de les cisternes dels

sanejaments.

Les xarxes de sanejament actuals estan basades en l'aigua (i gairebé sempre potable) com

a vehicle de transport dels excrements. A més, el problema major és que tots aquests

residus dificulten el reciclat dels abocaments tant a depuradores convencionals com a

depuradores biològiques i, per descomptat i sobretot, a les lleres naturals.

Si facilitem la depuració, reduïm els costos i reduïm també el temps en el procés de retornar

al mitjà el que és del mitjà. Seria més convenient la utilització de sanitaris que necessitessin

molt poca o cap aigua per substituir els convencionals sempre que fos possible, i utilitzar el

resultant compostatge per a abonament de jardins, arbres, horts, etc..., ja que un altre dels

problemes amb els quals ens trobem en l'actualitat és l'empobriment de la terra per l'ús i

abús dels cultius extensius, explotacions agrícoles nocives, amb pesticides, abonaments

químics i herbicides que empobreixen i trenquen el cicle natural de regeneració del sòl,

deixant-ho sense substàncies com a nitrats, fòsfor, oligoelements, etc.
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C.2.3.1. Inodors secs

També anomenats inodors de compostatge o inodors biològics.

Els inodors secs són un envàs amb bona ventilació que proveeixen el medi òptim perquè es

realitzi la descomposició biològica i física del detritus humà humit però no saturat, en

condicions aeròbiques controlades i sanitàries, per produir un producte final utilitzable i

valuós per al sòl.

No es connecten ni a la xarxa d’aigua ni a la de desguàs.

A diferència d'un sistema sèptic, el sistema d’inodor sec requereix condicions no saturades

d'humitat en les quals els bacteris aeròbics puguin descompondre els residus. D’aquesta

manera, no utilitzen aigua i tampoc es connecten a la xarxa d'aigües residuals, evitant així

contaminar el subsòl, i un estalvi d’aigua considerable (entre 6 i 9 litres cada cop que es fa

servir el sistema de descàrrega d’aigua de la cisterna).

Alguns inodors poden ser unitats grans que requereixen un soterrani per a la seva

instal·lació, i d’altres poden ser dispositius petits construïts al terra del bany.

No causa danys al medi ambient.

Esquema bàsic de funcionament Inodor sec amb separació d’orina
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 Avantatges

- No requereixen aigua per la seva descàrrega, de manera que es redueix el

consum domèstic de la mateixa.

- Redueixen la quantitat i la concentració de les aigües residuals.

- Són especialment adequats per a noves construccions en llocs remots on els

sistemes convencionals no són factibles per a ús en el punt de generació del

residu.

- El compostatge de residus humans per a ser enterrats al voltant de les arrels

d'arbres i plantes no comestibles manté el reciclatge productiu dels residus

orgànics al medi ambient.

- Poden acceptar deixalles de cuina i reduir així la quantitat d'escombraries

domèstiques.

- Redueixen la descàrrega d’efluents amb nutrients i organismes patògens als sòls,

l'aigua superficial i l'aigua subterrània.

 Inconvenients:

- El manteniment requereix una major responsabilitat i compromís per part dels

usuaris.

- La extracció del producte final és un treball desagradable si el sistema no està

instal·lat o mantingut en forma correcta.

- El manteniment inadequat fa difícil la neteja, i pot crear riscos a la salut i

problemes de males olors.

- Pot haver factors estètics a causa de que en alguns sistemes es pot veure

l'excrement.

- Quan hi ha massa líquid residual en la càmera de compostatge, el procés es pot

interrompre si no es fa el drenat i el manteniment en forma apropiada.
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- La majoria dels sistemes de inodors de compostatge requereixen una font

d'energia elèctrica (ventilació, temperatura, etc.).

- Els sistemes que no estan ben instal·lats o mantinguts poden produir males olors

o material no processat.

Existeixen diversos tipus d’inodors secs, segons el tractament dels residus orgànics:
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a) Inodors de compostatge

Un sistema d’inodor de compostatge conté i processa excrements, paper higiènic, materials

que contenen carboni i, de vegades, deixalles de menjar.

A diferència d'un sistema sèptic, el sistema de inodor de compostatge requereix condicions

no saturades d'humitat en les quals els bacteris aeròbics puguin descompondre els residus.

Existeixen dos tipus d’inodors de compostatge:
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a.1.) Inodors de compostatge complet:

Són aquells en que el procés de compostatge es realitza completament.

Els contenidors són normalment grans o de tipus carrusel. Això significa que hi ha

diversos contenidors per a usar i quan un s'ompli es canvia per altre buit. Quan tots

els contenidors estan plens, el primer que estava en ús, està fermentat totalment i es

pot utilitzar.

L'orina es pot recollir en un recipient separat o bé, els excessos de líquid es poden

captar del fons del contenidor. L'orina, que es separa pot ser utilitzada com a

fertilitzant.

Dipòsit de compostatge
Marca SUN-MAR

Dipòsit de compostatge tipus carrusel
Marca EKOLAN

Esquema de muntatge 1 (prefabricat) Esquema de muntatge 2 (prefabricat)
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Esquema de muntatge 3 (prefabricat) Esquema de muntatge 4 (in situ)

Conceptes per al bon funcionament

Per tal de que els inodors secs funcionin de manera adequada i eficient caldrà

una bona instal·lació i un bon manteniment.

o Instal·lació:

Per a la construcció d'un inodor sec s'han de tenir en compte diversos factors:

Ventilació:

Necessita un sistema de ventilació individual, és a dir, que ventili per un

lloc diferent al sistema de ventilació de l'interior de la casa, ja sigui aire

condicionat, xemeneia, etc., així evitarem les maleses olors.

 Aquesta ventilació ha de ser completament vertical. Alguns models vénen

amb un tub incorporat, i si el seu ús és en interiors d'habitatge serà

necessari col·locar un ventilador estàtic.
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Col·locació:

Existeixen models que es col·loquen directament sobre el sòl sense

necessitat de ser ancorats; no obstant això uns altres necessiten un espai

practicable en la part inferior del forjat on col·locar el recipient per a

emmagatzemar les deixalles.

Exemple de muntatge
Habitatge plurifamiliar
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Exemple de muntatge (1)
Habitatge unifamiliar

Exemple de muntatge (2)
Habitatge unifamiliar

Esquema de funcionament
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o Manteniment:

Aquest apartat és crucial per poder fer de l’inodor sec una instal·lació eficient i

vàlida per qualsevol ubicació.

Caldrà tenir en compte tant la substància seca, com la higiene, la olor, les

mosques o la neteja, per tal de que no esdevingui un mal de cap per la nostra

casa.

Substància seca:

La substància seca s'utilitza en molts models per a absorbir els líquids.

També funciona com un recobriment per a evitar mosques i altres insectes

que produeixen els fems.

Existeixen diferents tipus de substància seca en el mercat i a més poden

ser barrejades amb altres productes, per exemple: fulles, serradures,

palletes rastellades dels jardins, etc. La millor barreja per absorbir el líquid

s'obté de la combinació de 50 % de serradures i 50 % de torba.

Es diposita la barreja en el fons del contenidor per a proporcionar suficient

aire per a començar el procés de fermentació i per a evitar els problemes

d'olors.

Higiene:

S'ha de mantenir i netejar el bany regularment amb els sistemes i

productes apropiats.

Olors:

La major causa d'olor en els inodors secs es deu a l'orina. Si el bany no

disposa de la ventilació correcta o el residu orgànic està massa humit,

l'olor pot arribar a ser un problema; però si aquest funciona correctament

olora menys que un inodor normal.

Si el bany s’ha construït correctament i no existeix cap altre sistema de

ventilació aliè de la casa, la causa pot ser que el compost està massa

humit. Utilitzar més substància seca pot ajudar. Això solament acceleraria

el procés de compostatge. També es pot canviar la substància seca per

alguns compostos, com la torba que absorbeix millor les olors o les



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 75

serradures. També hi ha alguns additius microbiològics que acceleren el

procés del compost i redueixen les olors.

Mosques:

El primer mètode per a evitar les mosques en els banys és impedir que

entrin al tanc. Hi ha moltes maneres d'aconseguir-lo. Col·locar una xarxa

espessa a la sortida dels tubs de ventilació és un d'ells.

Si el compost funciona bé, les mosques no poden reproduir-se allí. Per

això és important utilitzar la substància seca després de cada ús i no

deixar que el material del tanc arribi a estar massa humit. També ajuda

tancar la tapa.

Si les mosques han entrat el bany per alguna raó, també poden utilitzar-se

productes químics i insecticides. Els insecticides que s'utilitzen, com

pyretrine, han de poder compostar. També es poden utilitzar trampes per

a mosques.

Si existeixen larves es pot barrejar el compost deixant aquestes en la part

inferior. Està científicament provat que les larves moren a 43ºC.

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació d’un inodor, i un ús diari per 2 persones, de:

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 90 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 2pax = 90 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI 100% = 90 l/dia = 32.850,00 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 32,85 x 1,76 =  57,82 €

o PREU de instal·lació:

(preus extrets de ITEC i de inodors de compostatge marca SUN-MAR)
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 Inodor connectat a xarxa d’aigua i desguàs existents = 900,00€

 Inodor compostatge dipòsit mitjà i ventilació estàtica = 2.200,00 €

 Diferència de preu = 1.300,00 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 1.300,00 / 57,82 = 22,48 anys
*  Es pressuposa una instal·lació en planta baixa i habitatge unifamiliar,

xarxa d’evacuació existent i inodor de compostatge prefabricat marca
SUN-MAR
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a.2.) Inodors de compostatge incomplet:

Són aquells que no fermenten el compost completament. La massa necessita

fermentar més després que el tanc es buidi.  Aquests models s'aconsellen per a les

residències d'estiu.

Els contenidors per a l'excrement són petits perquè es connecten directament al

inodor. Per això requereixen un buidatge freqüent i la massa no té temps per a

fermentar.

Dipòsit de compostatgeincomplet
Marca SUN-MAR

1. Tambor de compostatge
2. Safata d’emmagatzematge de líquids
3. Safata d’extracció de compostatge

1. Afegit de substància seca (serradures, etc.)
2. Rotació del tambor (5-6 voltes cada 2-3 dies)
3. Retirada compostatge (28 dies) Extracció del compostatge

1

2

3
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Aquest tipus d’inodor és més fàcil de col·locar, ja que existeixen en el mercat

diferents models de reduïdes dimensions. (Sun-Mar, Biolan, etc.)

Aquest tipus de inodors també inclouen un recipient per a la substància seca que

s'ha d'afegir després de cada ús (serradures, torba, etc.), i que ajuda a que el

compostatge es realitzi de manera eficient. La substància seca s'utilitza en molts

models per tal d’absorbir els líquids. També funciona com un recobriment per a evitar

mosques i d’altres insectes que produeixen els fems.

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació d’un inodor, i un ús diari per 2 persones, de:

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 90 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 2pax = 90 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI 100% = 90 l/dia = 32.850,00 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 32,85 x 1,76 =  57,82 €

o PREU de instal·lació:

(preus extrets de ITEC i de inodors de compostatge marca SUN-MAR)

 Inodor connectat a xarxa d’aigua i desguàs existents = 900,00€

 Inodor compostatge “Excel NE” ventilació estàtica = 1.500,00 €

 Diferència de preu = 600,00 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 600,00 / 57,82 = 10,38 anys
*  Es pressuposa una instal·lació en planta baixa i habitatge unifamiliar,

xarxa d’evacuació existent i inodor de compostatge prefabricat marca
SUN-MAR
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b) Inodors elèctrics

Aquests models necessiten electricitat per tractar l'excrement. Normalment necessiten més

manteniment que els banys secs amb contenidors més grans.

La despesa d’energia és molt gran en aquest tipus d’inodors, motiu pel qual no són els més

emprats.

Els banys elèctrics poden incinerar, empaquetar o congelar els residus.

b.1.) Inodors de incineració:

Els banys que realitzen la fermentació es componen d'un inodor tradicional amb una

connexió a un dipòsit amb gas inflamable o a un sistema de calefacció elèctric per a

fermentar els residus.

Els productes finals són principalment aigua i cendra (no perillosa).

Inodor incinerador
Marca INCINOLET

Inodor incinerador
Esquema de connexió a bombona de gas propà

b.2.) Inodors empaquetadors:

En el cas dels inodors que empaqueten, el residu va directe a una borsa de plàstic.

Quan el tanc està ple es procedeix a buidar les borses en un forat en el sòl o en un

recipient de compostatge, depèn del material que s’utilitza en la borsa.



Gestió de l’aigua en els edificis residencials80

b.3.) Inodors congeladors:

Els banys que congelen depenen totalment de l'electricitat. Es posa en conserva el

residu en una borsa de plàstic des de -10ºC fins a -15ºC. Quan el contenidor està ple

es procedeix a buidar el material gelat a un recipient de compostatge.

Els banys que congelen el residu no necessiten ventilació i són fàcils d'instal·lar.
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c) Inodors químics

Els banys químics normalment s'utilitzen en casos especials o d'ús temporal.

El seu funcionament es basa en l'ús d'un líquid químic sanitari que s'afegeix al contenidor

per desfer els residus orgànics. Aquest líquid afavoreix la descomposició de les restes, evita

les males olors alhora que resulta ser un potent desinfectant.

Les restes s’han de recollir i abocar en foses sèptiques o instal·lacions d’evacuació

adequades i preparades.

Inodor químic
Marca THETFORD Inodor químic
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d) Resum valoració d’estalvi

1. Inodor

Taula T13: Cabal d’amortització

Preu
Consum

teòric
sense
estalvi

Estalvi
%

Amortització per
estalvi

Consum
estalviat

Consum
real

Inodor compostatge complet 1.300 € 736,64m³ 100% 736,64m³ 0m³

Inodor compostatge incomplet 600 € 340,91m³ 100% 340,91m³ 0m³

Preu m³ aigua freda = 1,76 €/m³

Taula T14: Exemple de temps d’amortització

Consum diari: 90 l.
Preu

Estalvi Temps
Amortitz.

(anys)Consum anual: 32.850 l. % Anual Econ.

Inodor compostatge complet 1.300 € 100% 32,85 m³ 57,82 € 22,48

Inodor compostatge incomplet 600 € 100% 32,85 m³ 57,82 € 10,38

Preu m³ aigua freda = 1,76 €/m³
Ús diari 5 vegades x 2 persones
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C.2.3.2. Urinaris secs

Si només miccionem 0,3 litres d’orina, per què necessitem 4 litres d’aigua per netejar-la?.

Davant d’aquesta realitat, en el seu dia, es va plantejar un urinari que no fes servir aigua.

Actualment està expandint el seu ús arreu del mon.

Els urinaris convencionals estan dissenyats per a netejar-se amb aigua de 3 possibles

maneres:

- Sistema de demanda manual.

- Descàrrega cíclica automàtica predeterminada.

- Sensor de moviment, que descobreix quan algú ha usat l'urinari.

Una bateria d'urinaris connectades a un dispositiu de neteja amb aigua acostuma a utilitzar

entre 3 i 6 litres per descàrrega.

A diferència, els urinaris secs no es connecten a la xarxa d'aigua, motiu pel qual la despesa

que fan d'aquesta és completament nul.

Urinaris amb connexió a la xarxa d’aigua Urinaris sense connexió a la xarxa d’aigua

 Avantatges

- No requereixen aigua per la seva descàrrega, de manera que es redueix el consum

domèstic de la mateixa.
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- Són especialment adequats per a noves construccions on es col·loquin bateries

d’urinaris.

 Inconvenients:

- Els sistemes que no estan ben instal·lats o mantinguts poden produir males olors.

- Un mal funcionament del funcionament del sistema automatitzat de descàrrega

d’aigua pot provocar una despesa molt important d’aigua.

D’urinaris secs en trobem de diversos tipus segons sigui el seu disseny de retenció i

eliminació d’olors de la orina. Cada disseny té exigències diferents per a la instal·lació i el

manteniment, i ofereix avantatges i desavantatges diferents.

Conceptes per al bon funcionament

Les propietats físiques de l'orina poden crear problemes als usuaris i al personal de

manteniment si els urinaris secs no són instal·lats correctament.

L'orina conté urea, amoníac i altres compostos de nitrogen així com sals, fosfats i sulfats.

L'amoníac provoca corrosió en els aliatges de coure i en el propi coure.

Els bacteris poden precipitar el calci de l'orina humana, causant un augment de concentració

de calç, tant en el propi urinari com en els accessoris i canonades, que podria comportar a

problemes d'obturació i mala circulació de fluids. El manteniment amb aigua és necessari

per a netejar els residus de calç i les possibles obturacions en les canonades.

Per a evitar llots i per tal de que l'orina evacuï correctament, es recomana que la inclinació

de les canonades sigui superior al 2%.

L'amoníac pot crear una olor molt desagradable per als usuaris. En espais limitats, un nivell

alt de gas d'amoníac pot presentar un perill per a la salut. Per a evitar les males olors, els

urinaris hauran de tenir una barrera física entre el sistema de desguàs i l'usuari (sifó), i una

ventilació adequada.
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a) Sistema de barrera d’oli

Funciona creant una barrera física entre l’usuari i la fontaneria. L’oli sura sobre la orina,

de manera que impedeix que qualsevol olor pugui retornar mitjançant el sifó a l’espai on

s’ubica l’urinari.

Esquema de funcionament Barrera d’Oli Detall col·locació de cartutx

Amb aquest sistema es pot arribar a estalviar el 100 % d’aigua, encara que es necessita

d’aquest element per la neteja de l’urinari. En el seu defecte, es poden fer servir per la

neteja productes químics específics.

 Avantatges:

- Existència d’una barrera física entre la orina i l’usuari.

- Facilitat d’emplenament o reemplaçament del cartutx.

 Inconvenients:

- El personal de neteja i manteniment ha de tenir la formació adequada per saber

quan s’ha de reemplaçar o emplenar el cartutx, i quins productes químics emprar.

- La barrera d’oli es pot perdre si els netejadors buiden aigua de cubells en els

urinaris.
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Existeixen 2 tipus de barreres d’oli, la de cartutx emplenable o la de cartutx

reemplaçable.

1. Afegir aigua per
buidar d’orina el
cartutx.

2. Desmuntar el
cartutx

3. Afegir aigua per
netejar el sifó

4. Muntar el nou
cartutx

5. Omplir el cartutx
amb aigua

6. Afegir l’oli que fa
de barrera

Manteniment de la barrera d’oli

El manteniment d’aquests cartutxos, ja siguin els de reemplaçament o els

d’emplenament, es realitzen, segons la literatura consultada, cada 15.000 usos

aproximadament.

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació en un urinari, i un ús diari per 1 persona, de:

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 16 l/diaris

 Inodor: 4 vegada x 4l x 1pax = 16 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI 100% = 16 l/dia = 5.840 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 5,840 x 1,76 = 10,28 €

o PREU de cartutx:

 Cartutx marca FALCON, amb preu normal = 32,43 €

 Duració = 10.000 usos = 27,39 anys

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 32,43 / 10,28 = 3,15 anys
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b) Sistema de tancament mecànic

Es tracta a grans trets, d’una vàlvula antiretorn, on la mateixa orina provoca el tancament

mecànic d’aquesta, provocant que no hi hagi retorn de líquids ni olors.

Esquema de funcionament
Marca URIMAT

Cartutx de tancament mecànic
Marca URIMAT

Amb aquest sistema es pot arribar a estalviar el 100 % d’aigua, encara que es necessita

d’aquest element per la neteja de l’urinari. En el seu defecte, es poden fer servir per la

neteja productes químics específics.

El pes de la orina empeny l’èmbol central del sifó cap avall, obrint la vàlvula. Un cop la

orina ha entrat en el sifó, l’èmbol ja no té pes a sobre i torna a la seva posició inicial per

flotabilitat, tancant el mecanisme i evitant que retornin olors cap a l’habitacle.

 Avantatges:

- Existència d’una barrera física entre la orina i l’usuari.

- La barrera mecànica no es veu afectada si els netejadors buiden aigua de cubells en

els urinaris.

- El ventall de productes químics per la neteja és més ampli que no pas amb la barrera

d’oli.

- Algunes vàlvules tenen 5 anys de garantia.
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 Inconvenients:

- Necessiten una vigilància i manteniment per tal de que el seu funcionament sigui

correcte.

- Acostumen a ser vàlvules que es canvien bastant sovint.

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació en un urinari, i un ús diari per 1 persona, de:

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 16 l/diaris

 Inodor: 4 vegada x 4l x 1pax = 16 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI 100% = 16 l/dia = 5.840 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 5,840 x 1,76 = 10,28 €

o PREU de cartutx:

 Cartutx marca URIMAT, amb preu normal = 38,80 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 38,80 / 10,28 = 3,77 anys
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c) Blocs microbiològics

La idea és la col·locació als urinaris d’uns blocs solubles en aigua, dissenyats per degradar-

se en contacte amb la orina, de manera que alliberi unes bactèries que s’encarreguin de

neutralitzar els components d’aquesta que provoquen les males olors.

Pastilla microbiana desodorant Mànega per urinari

La reducció de consum s'estima en un 99%.

 Avantatges:

- Aquest sistema es pot aplicar en els urinaris existents i que estan connectats a la xarxa

general d’aigua.

 Inconvenients:

- Requereixen d’una petita quantitat d’aigua cada dia per mantenir les bactèries actives.

 Valoració d’estalvi:

a) Per una instal·lació en un urinari, i un ús diari per 1 persona, de:



Gestió de l’aigua en els edificis residencials90

o DESPESA D’AIGUA TOTAL = 16 l/diaris

 Inodor: 4 vegada x 4l x 1pax = 16 l.

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o ESTALVI 99% = 15,84 l/dia = 5.781,6 l/any

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 5,782 x 1,76 = 10,18 €

o PREU de blocs:

 Bloc microbiològic 50gr, amb preu normal = 2,21 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ = 2,21 / 10,18 = 0,21 anys
 Durada de cada pastilla de 50gr = 15 díes = 0,04 anys

Aquesta inversió no s’amortitzaria per aquest consum tan petit d’aigua. Es desestima

aquest sistema per un habitatge unifamiliar.
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d) Resum valoració d’estalvi

1. Inodor

Taula T15: Cabal d’amortització

Preu
Consum

teòric
sense
estalvi

Estalvi
%

Amortització per
estalvi

Consum
estalviat

Consum
real

Barrera d’oli 32,43 € 18,43m³ 100% 18,43m³ 0m³

Tancament mecànic 38,80 € 22,05m³ 100% 22,05m³ 0m³

Blocs microbiològics *2,21 € 1,26m³ 99% 1,26m³ 0,01m³

Preu m³ aigua freda = 1,76 €/m³
*Inversió cada 15 díes

Taula T16: Exemple de temps d’amortització

Consum diari: 16 l.
Preu

Estalvi Temps
Amortitz.

(anys)Consum anual: 5.840 l. % Anual Econ.

Barrera d’oli 32,43 € 100% 5,84 m³ 10,28 € 3,15

Tancament mecànic 38,80 € 100% 5,84 m³ 10,28 € 3,77

Blocs microbiològics *2,21 € 99% 5,78 m³ 10,18 € No

Preu m³ aigua freda = 1,76 €/m³
Ús diari 4 vegades x 2 persones
*Inversió cada 15 díes (0,04 anys) – La inversió no s’amortitza per aquestes condicions.
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C.3. Electrodomèstics

L'ús d'aigua en els electrodomèstics suposa el 20% del consum total en el sector domèstic,

on el consum més elevat d’aigua i energia el constitueixen les rentadores i els rentaplats

Els d'electrodomèstics d'alta eficiència energètica(classe A o A+) potencien l'estalvi d'aigua i

la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera
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C.3.1. Rentadores

Segons l'etiqueta ecològica europea, per la qual s'estableixen i certifiquen els criteris

ecològics d'aquests aparells (consum d'aigua, eficiència energètica, eficiència de centrifugat,

soroll, prevenció d'un consum excessiu de detergent i reciclat), una rentadora eficient no

hauria de consumir més de 15 litres d'aigua per quilogram de roba en el cicle normal de cotó

a 60º C, o sigui, 60 litres per cicle per a una rentadora de 4 quilograms de capacitat.

Esquema de funcionament d’una rentadora Rentadora eficient
Marca LG

El manual d'instruccions de la rentadora haurà de també proporcionar consells sobre l'ús

correcte des del punt de vista del medi ambient i, en particular, per a un ús òptim d'energia,

aigua i detergent quan es posi en funcionament l'aparell (extracte de la Decisió de la

Comissió del 17.12.1999 per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de

l'etiqueta ecològica comunitària a les rentadores).

C.3.1.1. Sistemes Optimitzadors

Els sistemes que inclou una rentadora per a aconseguir un ús eficient d'aigua poden ser de

tipus mecànic (filtres, vàlvules, etc.) o basats en sistemes electrònics que optimitzen el

rentat.
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a) Sistemes mecànics:

- Vàlvules antiretorn que eviten que aigua i detergent es perdin pel desguàs.

- Sistemes de tall del subministrament d'aigua en el cas de detecció de fuites d’aigua.

- Filtres de retenció d'objectes introduïts en les peces, que eviten l'obstrucció del

desguàs.

b) Sistemes electrònics:

- Sistemes electrònics de pre-remull en comptes de pre-rentat (efecte dutxa).

- Sensors de turbietat, que medeixen el grau de brutícia de l'aigua cada cert temps (en

alguns casos, inferior als 10 segons) i determinen la temperatura, quantitat d'aigua i

temps de rentat per a aconseguir un resultat òptim amb el menor consum de

recursos.

- Sistemes de detecció del pes de la roba introduïda, que permeten ajustar el consum

a la quantitat de roba que es renta.

- Programes específics per a cada tipus de roba, brutícia, etc., que l'usuari ha de

seleccionar.

C.3.1.2. Sistemes Innovadors

a) Rentadora amb fitxes de plàstic “Xeros”:

Es tracta d'un nou tipus de rentadora desenvolupat per la Universitat de Leed que duria a

terme la seva labor utilitzant tan sos ell 2% de l'aigua que utilitzaria una rentadora normal.

Per a netejar la roba aquesta maquina utilitza milers de fitxes de plàstic reutilitzables per a

treure i absorbir la brutícia. L'equip necessita 20 kg d'aquestes fitxes, que permeten ser

reutilitzades fins a 100 vegades, el que equival a més de 6 mesos de rentats.

Aquestes fitxes actuen com l'aigua: en barrejar-se amb la roba humida en el tambor de la

màquina, absorbeixen la brutícia atrapada en els materials.



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 95

El procés va ser descobert pel professor Stephen Burkinshaw, un especialista en química

tèxtil, que després d'estudiar durant anys com els polímers plàstics absorbeixen la tintura per

a canviar de color, els va posar a prova per a avaluar la seva capacitat d'absorbir les taques.

Per cada rentat hem d'afegir una tassa d'aigua i altra de detergent, el que comporta un

estalvi més que notable d'aigua. Aquestes rentadores han demostrat la seva eficàcia fins i

tot contra taques resistents de cafè o barra de llavis.

Rentadora XEROS Esquema de funcionament dela rentadora XEROS

Una vegada que les fitxes han succionat tota la brutícia possible, es poden reciclar o

reutilitzar. Això vol dir que es poden fondre novament per treure'ls la brutícia, i en els casos

que això no sigui possible, es poden utilitzar en altres aplicacions en les quals el color no

representa un problema.

b) Rentadora amb llum ultravioleta “Kaionwave”:

La KaionWave és una rentadora que neteja sense necessitat d'aigua ni detergent ni cables;

el concepte està sent desenvolupat per l’empresa Electrolux. La clau del seu funcionament

resideix en l'ús de llum ultravioleta-C i radicals lliures d'oxigen.
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Els raigs ultravioletes penetren a la roba per a oxidar tota classe de substàncies orgàniques.

En sortir de la rentadora, la roba no només surt neta, sinó també seca i esterilitzada

El problema és que només és compatible amb roba fabricada amb nanocobertures.

Rentadora KAIONWAVE Pârts de larentadora KAIONWAVE
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C.3.2. Rentaplats

En la majoria de les ocasions, l'opció de realitzar un rentat manual enfront de l'ús d'un

rentaplats pot suposar una despesa innecessària (uns 25 litres si es tanca l'aixeta mentre es

frega). Per això, es recomana la instal·lació d'equips de rentat específics per al tipus

d'activitat de cada establiment (bar, cafeteria, hotel/restaurant, hospital, etc.).

Segons l'etiqueta ecològica europea per la qual s'estableixen i certifiquen els criteris

ecològics d'aquests aparells (consum d'aigua, eficiència energètica, prevenció d'un consum

excessiu de detergent, reciclat, emissions sonores i eficàcies del rentat i de l'assecat), un

rentaplats eficient de 10 coberts no hauria de consumir més de 15 litres d'aigua per cicle.

Esquema de funcionament d’unrentaplats Rentaplats eficient
Marca LG

C.3.2.1. Sistemes Optimitzadors

Els sistemes que inclou un rentaplats per a aconseguir un ús eficient d'aigua poden ser de

tipus mecànic (filtres, vàlvules, etc.) o basats en sistemes electrònics que optimitzen el

rentat.
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a) Sistemes mecànics:

- Rentat intermitent per impulsos, els braços s'alternen en el rentat aconseguint un

estalvi de fins a 5 litres

- Neteja temporal del descalcificador enlloc de neteja per rentat

- Vàlvules antiretorn per a evitar la pèrdua d'aigua i detergent pel desguàs

- Filtres per a evitar l'obstrucció del desguàs

b) Sistemes electrònics:

- Sistemes de detecció de turbietat de l'aigua de pre-rentat per a valorar la reutilització

de la mateixa.

- Sistemes de detecció de la turbietat de l'aigua per graduar la temperatura de l'aigua.

- Sistemes de detecció de càrrega per adaptar el volum d'aigua al nombre de coberts.

- Programes de rentat que adapten la temperatura a la brutícia dels coberts.

- Programes econòmics que incrementen la pressió de l'aigua, reduint el seu consum

(4 a 7 litres).

C.3.2.2. Sistemes Innovadors

a) Rentaplatsavapor:

El procés de neteja d'aquest dispositiu és molt efectiu doncs quan el vapor és combinat amb

pressió la calor neteja els objectes sense inconvenients. D'aquesta forma s'assoleix una

neteja molt més efectiva usant una petita quantitat d'aigua.
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Esquema de funcionament del rentaplats Rentaplats a vapor

Té la capacitat de reciclar l’aigua de rentat. Un sensor de turbietat determinarà quan l’aigua

ha de ser reemplaçada automàticament.

Degut al fet que el procés és més curt i efectiu no només s'aconsegueix un important estalvi

d'aigua sinó també d'electricitat.

b) Rentaplats per ultrasons:

El dissenyador AlexeyDanilin ha dissenyat un rentaplats molt prometedor que utilitzaria

molta menys aigua. Dissenyat per a la marca Electrolux, marca experta en electrodomèstics

ecològics, el nou aparell necessitaria tan sols un got d'aigua al mes per a deixar els plats

lluents.

El secret d'aquesta fita estaria en una tecnologia d'ultrasons que escombraria la brutícia. Per

altra banda, aquest rentaplats no utilitza detergents.
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Rentaplats per ultrasons
marca ELECTROLUX

Rentaplats per ultrasons
marca ELECTROLUX

c) Rentaplats per aire,vapor i llum ultravioleta:

Desenvolupat per Electrolux, el rentaplatsd’aire i vapor utilitza un procés de neteja de tres

fases:

1. La primera fase comença amb l’úsd’aire a pressió per treure les restes d’aliments dels

plats i coberts.

2. A la segona fase el vapor realitza una funció desengreixant.

3. A la tercera fase, la llum ultravioleta esterilitza.Les làmpades germicides de llum

ultravioleta produeixen radiacions de petites ones que són letals per als bacteris, virus i

altres microorganismes.

Aquest rentaplats només es fa servir per rentar pocs plats a la vegada, degut al seu petit

disseny.
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Rentaplats per aire, vapor i llum ultravioleta
marca ELECTROLUX
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C.4. Zones Verds

Actualment existeixen opcions que permeten combinar el manteniment de jardins bonics i

agradables amb un ús responsable d'aigua. Aquests jardins utilitzen tècniques de

xerojardinería, una modalitat de jardineria que pretén l'ús eficient de l'aigua en els jardins,

adaptant-se a les condicions climàtiques de l'entorn sense que per això es construeixin

jardins àrids o plens de cactus.

Els conceptes bàsics per a aconseguir un jardí amb unes mínimes necessitats de reg són

les següents:

1. El disseny del jardí

2. L'anàlisi del sòl

3. La selecció d'espècies

4. Les zones de gespa i els tapissos verds

5. Ús de recobriments de sòl

6. El reg eficient

7. El manteniment

L'estudi previ del clima, composició del terreny, vegetació i la seva necessitat d'aigua així

com l'anàlisi dels recursos disponibles per al correcte manteniment de les zones verdes

afavorirà l'estalvi d'aigua en els jardins i espais verds públics.

En alguns ajuntaments ja s'està apostant per l'estalvi d'aigua mitjançant la implantació

d'ordenances d'aigua que entre altres mesures regulen les fonts d'aigua de reg per als

espais verds públics.

Les estratègies d'estalvi i reducció de manteniment són vàries, entre elles l'elecció d'un

sistema de reg adequat al tipus de vegetació plantada, un adequat programa de reg, la

recuperació d'aigües pluvials i la protecció del sòl per a evitar la condensació

El reg tradicional per inundació té una eficiència aproximada del 60%.
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C.4.1. Sistemes de reg eficient

Els tres sistemes de reg més emprats en la jardineria de baix consum d'aigua són:

- Aspersió.

- Localitzat (degoteig i microaspersió).

- Manual.

Diferència entre tipus de reg Exemple de reg eficient

Per  estalviar i tenir un reg efectiu, són recomanables els sistemes de reg per aspersió i per

localització. Aquests sistemes són més eficients si estan acoblats a un programador, que

permet aportar a les plantes les quantitats exactes d’aigua desitjades, en els dies i a les

hores fixades.
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C.4.1.1. Reg per aspersió

Amb aquest mètode l'aigua s'aplica al sòl en forma de pluja utilitzant uns dispositius

d'emissió d'aigua, denominats aspersors o difusors, que generen un xorro d'aigua

polvoritzada en forma de gotes.

Existeixen dos tipus de mecanismes que realitzen la tasca de distribuir l’aigua:

- Aspersors (mòbils)

- Difusors (fixes)

Aquests es a una xarxa de distribució d'aigua secundària que obté l'aigua d'un pou o dipòsit

subterrani i que la distribueix per gravetat o per bombeig. La pressió mitjana de reg és de 2,5

a 4 atm.

Els sistemes de reg per aspersió s'adapten bastant bé a topografies lleugerament

accidentades, tant amb les tradicionals xarxes de canonades com amb les maquines de reg.

Depenent de la superfície del terreny a regar, optarem per difusors o aspersors. La

diferència entre ambdós és que els aspersors tenen moviment giratori i arriben a més

distància, i els difusors no són giratoris i tenen menor abast.

Difusors Aspersors

La eficiència del reg per aspersió és aproximadament del 80%. Es pot arribar a estalviar un

30% d’aigua respecte del reg tradicional per inundació.
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 Avantatges:

- La eficiència d'ús és bastant acceptable, sobretot en sòls amb alta velocitat

d’infiltració.

- Es distribueix l’aigua de manera homogènia.

- El consum d'aigua és moderat i bastant menor que el requerit en el reg per solcs

o inundació ja que és regulable.

 Inconvenients:

- L'aplicació de l'aigua en forma de pluja resta bastant condicionada a les

condicions climàtiques que es produeixin, en particular al vent, i a la aridesa del

clima. Si les gotes generades són molt petites, el vent i la aridesa del clima

podrien fer desaparèixer les gotes abans de tocar el sòl per evaporació.

- Si es compara amb el sistema de reg per degoteig o microirrigació, presenta

diversos desavantatges: el consum és major i el càlcul de distàncies entre

aspersors ha de ser uniforme en el 80%.

Els difusors tenen com avantatge una menor exposició de l'arc de reg al vent. Per contra, en

superfícies grans, el cost de la instal·lació pot ser un inconvenient important.
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C.4.1.2. Reg localitzat

És un reg orientat a satisfer les necessitats de les plantes i no la recàrrega del sòl.

Existeixen dos tipus de mecanismes que realitzen la tasca de distribuir l’aigua:

- Degotejadors

- Microaspersors o Microdifusors.

La gran diferència entre els dos tipus de mecanismes és el mitjà de propagació de l’aigua:

mentre que en els degotejadors és el sòl, en els aspersors és l’aire.

La pressió mitjana de reg és de 0,5 a 1,5atm.

Degotejadors Microaspersors

La eficiència del reg per microaspersió és aproximadament del 95 %. Es pot arribar a

estalviar un 60% d’aigua respecte del reg tradicional per inundació.

 Avantatges:

- Es produeix menor evaporació d'aigua que amb d’altres sistemes de reg.

- Permet aportar a cada planta la quantitat exacta d'aigua, amb la qual cosa l'estalvi és

considerable (de 2 a 5 vegades menys que la aspersió).
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- Exigeix poca pressió (de 0,5 a 1,5 atmosferes) de 5 a 15 m.c.a. (metres – columna-

aigua).

 Inconvenients:

- El cost de la instal·lació és major.

- La calç provoca problemes d'obturació dels degotadors.

- En terrenys salins, el sistema de degoteig pot provocar aflorament de sals en els

punts de reg.
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D. SISTEMES DE RECUPERACIÓ I REUTILITZACIÓ D’AIGUA

L'objectiu de la recuperació i reutilització de l’aigua és allargar el seu cicle, d'aquesta

manera, per a cada activitat que requereixi d'un consum d'aigua hem de destinar la quantitat

i qualitat que correspongui amb l'ús que desitgem donar-li.

Diferenciem 2 sistemes:

1. Recuperació d’aigües pluvials.

2. Reutilització d’aigües grises.

El sistema de recuperació i reutilització d'aigües pluvials i aigües grises (dutxes i banyeres)

conjunt, permet estalviar més d’un 50% en el consum familiar d'aigua.
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D.1. Recuperació d’aigües pluvials

L'aprofitament de les aigües pluvials no és un sistema nou de gestió d’aigua. Fins a la

generalització del subministrament canalitzat, a principis del segle XX, es tractava d'una

pràctica habitual, especialment en les zones rurals, on estrany és la casa o edifici, amb més

de 100 anys, que no tingui el seu propi aljub.

Aljub Esquema de funcionament de recollida d’aigua d’Aljub
 1)  Recollida i canalització, 2) Dipòsit Decantador
 3) Dipòsit d’emmagatzematge

En l'actualitat, els països del nord d'Europa, com Alemanya o Suïssa, es troben entre els

més convençuts d'aquests sistemes.

És un aigua que cau del cel de forma gratuïta, i que és conduïda sistemàticament al

clavegueram, i malgastada. Per què no aprofitar-la?

Hem de reconèixer que per a molts usos casolans no es necessita la qualitat d'aigua

potable, per exemple: en l’inodor gastem molta aigua potable diàriament, consum fàcilment

reemplaçable per aigua de pluja, igual que la neteja general de la casa i el funcionament de

rentadores i rentavaixelles.

L'aigua de pluja té l'avantatge respecte a la canalitzada que és molt tova, en principi està

desmineralitzada. Això ens ve molt bé per a certs electrodomèstics com la rentadora (on es
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pot arribar a estalviar el 50% del detergent), o per a les nostres canonades i aixetes. També

es pot fer servir per al reg dels horts, sabent que és un aigua pura (sempre que no hagi

molta pol·lució a la nostra zona de recollida), sense rastre de pesticides ni altres productes

antiecològics.

El "Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i

d'ecoeficiència en els edificis", aprovat a Catalunya l'any 2006, estableix que els edificis han

de disposar d'una xarxa de sanejament separativa per a les aigües pluvials,

A Galícia, la Conselleria d'Habitatge de la Xunta va posar en vigor el Decreto 262/2007 de la

Conselleria de Vivenda, que obliga als constructors a edificar En algunes zones d’Espanya

(Galicia, Llevant i les illes Balears) duen des de fa temps instal·lant aquest tipus d'equips.

Per una altra banda, l'aprofitament de l'aigua pluvial pot ser vital per a països en vies de

desenvolupament. En aquest sentit, alguns científics i experts d'ONG’s han provat amb èxit

equips econòmics adaptats a les característiques d'aquests llocs. Per exemple, experts de la

Universitat canadenca d'Ottawa van demostrar que a la ciutat palestina de Gaza, amb

només 400 mil·límetres de pluja per any, aquests sistemes podrien satisfer les necessitats

d'aigua dels seus habitants.
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D.1.1. Instal·lació

Aquest sistema consisteix en connectar els canalons de la teulada a un dipòsit, a través d'un

sistema de filtrat per a eliminar impureses.

El dipòsit ha de contar amb un sistema de gestió d'aigua connectat també a la xarxa general

de subministrament que permeti reutilitzar aquesta aigua en l'habitatge, sense perill de que

mai arribi a interrompre's el flux en cas de que passi molt de temps sense ploure, així com

abocar l'aigua sobrant quan el dipòsit estigui ple.

Finalment una bomba permetrà utilitzar aquesta aigua en els sistemes de descàrrega

d’inodors i urinaris, les boques de reg del jardí i la toma d’aigua de la rentadora.

1. Superfície captadora
2. Canonada de baixada d’aigües pluvials
3. Filtres
4. Dipòsit
5. Alimentació auxiliar
6. Sistema de bombeig
7. Distribució d’aigua interior

Esquema de funcionament Exemple d’instal·lació

Per poder aconseguir una bona recollida d'aigua s'han de considerar algunes regles

bàsiques. S'evitaran:

- La brutícia.

- La llum.

- La calor excessiva.
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Aquests factors poden convertir l'aigua emmagatzemada en un brou que faci pudor. La

condició prèvia perquè una instal·lació funcioni bé, és una bona planificació, i la selecció

curosa dels diferents elements constructius.

D.1.1.1. Superfície captadora

Un punt important que han de tenir en compte propietaris i arquitectes, és decidir de

on es recollirà l'aigua de la pluja:

a) Els sostres verds (orgànics) i superfícies de patis no són idonis, perquè

comporten excessiva biomassa.

b) Els Sostres de tela asfàltica tenyeixen l'aigua de groc.

c) Els sostres de fibrociment (Uralita) desprenen fibres d'amiant.

d) Qualsevol altre tipus de coberta és apte per la recollida d’aigua pluvial.

D.1.1.2. Filtres

És el component mes important en el sistema. Es col·loca just abans de l'entrada del

dipòsit.

La seva funció principal és la de retenir les partícules orgàniques i minerals no

desitjades contingudes a causa de la contaminació de la superfície captadora.

Si l'aigua és recollida sense un filtre, no és aconsellable la seva utilització per a les

instal·lacions de dintre de les cases, en tot cas podrien servir per al reg del jardí o

l'hort.

Han de funcionar de manera auto purgant, és a dir que no deuen requerir

manteniment i neteja, i no han de ser contaminants. Normalment es construeixen de

material no degradable (acer inoxidable).
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Esquema de funcionament
Filtre marca GRAF

Esquema de funcionament
Filtre marca GRAF

D.1.1.3. Dipòsit

És similar a una cisterna d'aigua potable amb tres diferències constructives:

1. Ha de rebre aigua de la cisterna d'aigua potable quan no hi ha suficient aigua de

precipitació.

2. Ha de tenir una desguàs de seguretat, que permeti filtrar l’excés d'aigua a la

xarxa de desguàs o a l’aire lliure.

3. Ha de tenir la sortida flotant per sota de la superfície per tal d’evitar la succió de

possibles sediments del fons ni partícules flotants

El càlcul de la grandària del dipòsit es realitza a base de les dades estadístiques de

precipitació pluvial de la seva situació i considerant l'estalvi requerit.
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Un material respectuós amb el medi ambient és el polietilè reciclat. No es

recomanen, per raons ecològiques, els dipòsits de PVC o els plàstics reforçats amb

fibra de vidre.

S’ha de parar atenció contra els refluxos d’aigües residuals, els gasos de l'embornal i

l'accés d‘insectes i animals als dipòsits.

La seva instal·lació dependrà de si es col·loca en un habitatge nou o existent. Així,

podrem escollir si el dipòsit es col·locarà en superfície, o bé podrà ser soterrat

Dipòsit de superfície
marca AQUABARREL

Dipòsit soterrat
marca MOLLOY PRECAST PRODUCTS LTD

a) Instal·lació en un habitatge nou:

En el cas d'habitatges de nova edificació, es recomana un dipòsit soterrat.
Ubicar bé el dipòsit en el començament de l'obra ens permetrà reduir costos i

augmentar la qualitat de la instal·lació.

b) Instal·lació en un habitatge existent:

S'aconsella utilitzar dipòsits de polietilè en el soterrani. Els més convenients

són de formes primes i altes, perquè el sobreeixidor ha d'estar damunt de

l'altura del reflux de l'embornal.
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El dipòsit, en cap cas, hauria de deixar passar la llum, ja que aquesta podria

produir creixement d'algues.

És important també considerar la ubicació del mateix, ja que situar-lo prop de

fonts de calor (calefacció, caldera, etc.) augmentaria considerablement el risc

de proliferació de bacteris, de manera descontrolada. La temperatura

d'emmagatzematge ideal és per sota de 12ºC. Una manera d'aconseguir

aquesta temperatura és amb un dipòsit exterior soterrat.

D.1.1.4. Grup de pressió

És l'element més important de la instal·lació. S’ha d’escollir aquella que sigui més

adequada per la instal·lació, fent atenció a la potència i a la qualitat.

Grup de pressió extern
marca GRAF

Grup de pressió submergit
marca GRAF

Una bona elecció és una bomba no sobredimensionada i resistent a l'aigua. Les
millors per aquesta aplicació són les de plàstic (polietilè),econòmiques, i molt més
duradores en aquest tipus d'aigua, que les d'acer inoxidable.

La seva col·locació podrà ser externa o  submergida dins de l’aigua.
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D.1.1.5. Distribució

En no haver de complir necessàriament les estrictes normes per a aigua potable,

poden ser emprades de plàstic, entre ells el polietilè. L'aigua de pluja, en ser tova, no

les agredeix.

En el cas de que l’aigua es purifiqui i potabilitzi, llavors si que serà necessària el

compliment de la normativa per a aigua potable.

Per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la resta, totes les canonades del sistema

de recuperació d’aigües pluvials han de ser específiques per a aigua no potable i

senyalitzades a tal efecte.

D.1.1.6. Purificació de l’aigua

Si volem augmentar la seguretat de la instal·lació és recomanable col·locar abans de

l'entrada de l'aigua de recollida a les instal·lacions de l'habitatge un sistema de

desinfecció, que aconsegueixi eliminar bacteris, virus i altres microorganismes

presents en l'aigua comuna.

Sistema de purificació d’aigua per Ozonització i raigs ultravioleta
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D'aquesta forma assegurem la seva potabilitat microbiològica per evitar la presència

de bacteris i no seran necessàries altres precaucions addicionals per al seu possible

consum a l'habitatge.

Diferents mètodes de desinfecció i purificació de l’aigua són:

- Osmosis inversa.

- Raigs ultravioleta.

- Ozonització.

- Cloració.

Sistema de purificació d’aigua
per Raigs Ultravioleta

Sistema de purificació d’aigua
per Ozonització

D.1.1.7. Manteniment de la instal·lació

Per a la prevenció i el control de la legionel·losi, tots els elements de la instal·lació,

han de resistir una temperatura màxima de 70 º C i una cloració de 30 mg/l de clor

residual lliure (Real Decreto 865/2003, de 4 de julio por el que se establecen los

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, BOE

núm. 171 del18 de julio y del artículo 5 del decreto 152/2002, de 28 de mayo, por el

que se establecen las condiciones higiénicosanitarias).
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Per a la màxima garantia de les instal·lacions, totes s’han de regir per les normatives

vigents d’obligat compliment.

D.1.1.8. Valoració d’estalvi

Els costos d'aquestes instal·lacions depenen de l'empresa instal·ladora i del moment

de la seva instal·lació. Per a habitatges en construcció de caràcter unifamiliar els

preus estan entorn dels 1.700,00 € i per a edificis plurifamiliars entorn dels 7.500,00

€, depenent de les dimensions de la instal·lació.

En el cas d'habitatges o instal·lacions ja existents, el preu s'encareix, doncs hem

d'afegir el preu de l'obra; per això es recomana implantar-los aprofitant reformes de la

llar.

 Exemple:

a) Per una instal·lació en un habitatge unifamiliar, i un ús diari per 4 persones.

Habitatge ubicat a Barcelona, amb una superfície de captació d’aigua de 100m²:

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o CAPTACIÓ D’AIGUA DE PLUJA ANUAL:

 Barcelona: Precipitació anual mitja = 640mm = 640 l/m² i any

 Precipitació mensual màxima = 91mm = 91 l/m²

 Mitjana de dies de pluja per mes = 5

 Volum màxim mig d’aigua captat en un dia = 91mm / 5 = 18,2mm

 VOLUM DIARI MÀXIM d’aigua captat en el nostre habitatge = 18,20 x

100 = 182,00 l (dimensionat de dipòsit)

 VOLUM ANUAL CAPTAT = 640 X 100 = 64.000 l

o DESPESA D’AIGUA TOTAL REAPROFITABLE = 209,30 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 4pax = 180 l.

 Rentadora = 2 vegades x 60l / 7 dies = 17,15 l.

 Rentavaixelles = 4 vegades x 15l / 7 dies = 8,57 l.

 Neteja = 2 vegades x 5l / 7 dies = 1,43 l.

 Reg = 3 vegades x 5l  / 7 dies = 2,15 l.
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o SUFICIÈNCIA DE CAPTACIÓ PER AFRONTAR EL CONSUM DIARI:

 Volum mig diari captat = 64.000 l / 365 dies = 175,34 l

 Volum d’aigua necessari = 209,30 l

 El volum captat no és suficient per absorbir les necessitats de

l’habitatge. S’haurà de recolzar el dipòsit amb la xarxa general d’aigua.

L’aportació mitja diària serà de 209,30 – 175,34 = 33,96 l.

L’aportació anual serà de 12,395 m³

o ESTALVI:

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 64,00 m³ x 1,76 = 112,64 €

o PREU de instal·lació:

 Despesa d’instal·lació d’aprofitament d’aigües de pluja = 1.760,00 €

 Instal·lació d’evacuació separativa d’aigües de pluja (obligat per

llei) = 0,00 €

 Dipòsit d’aigua (300 l.)= 310,00 €

 Bomba d’impulsió d’aigua = 250,00 €

 Afegit distribució interior d’aigües de pluja = 300,00 €

 Purificador d’aigua ozonització = 900,00 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ

 Sense manteniment anual = 1.760,00 / 112,64 = 15,63 anys
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b) Per una instal·lació en un habitatge plurifamiliar de 15 habitatges, i un ús diari

per 45 persones. Edifici ubicat a Barcelona, amb una superfície de captació

d’aigua de 238 m²:

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o CAPTACIÓ D’AIGUA DE PLUJA:

 Barcelona: Precipitació anual mitja = 640mm = 640 l/m² i any

 Precipitació mensual màxima = 91mm = 91 l/m²

 Mitjana de dies de pluja per mes = 5

 Volum màxim mig d’aigua captat en un dia = 91mm / 5 = 18,2mm

 VOLUM DIARI MÀXIM d’aigua captat en el nostre habitatge = 18,20 x

238 = 4.331,60 l (dimensionat de dipòsit)

 VOLUM ANUAL CAPTAT = 640 X 238 = 152.320,00 l

o DESPESA D’AIGUA TOTAL REAPROFITABLE

 Inodor: 5 vegada x 9l x 45pax = 2.025 l.

 Rentadora = 15 habitatges x 2 vegades x 60l / 7 dies = 257,25 l.

 Rentavaixelles = 15 habitatges x 4 vegades x 15l / 7 dies = 128,55 l.

 Neteja = 15 habitatges x 2 vegades x 5l / 7 dies = 21,45 l.

 Reg = 15 habitatges x 3 vegades x 5l  / 7 dies = 32,25 l.

o SUFICIÈNCIA DE CAPTACIÓ PER AFRONTAR EL CONSUM DIARI:

 Volum mig diari captat = 152.320,00 l / 365 dies = 417,32 l

Amb aquest volum d’aigua només podrem assumir parcialment el

consum d’aigua dels inodors, o bé tot el consum de rentadores,

rentavaixelles, reg i neteja.

o ESTALVI:

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 152,32 m³ x 1,76 = 268,08 €

o PREU de instal·lació:

 Despesa d’instal·lació d’aprofitament d’aigües de pluja = 7.800,00 €

 Instal·lació d’evacuació separativa d’aigües de pluja (obligat per

llei) = 0,00 €

 Dipòsit d’aigua (7.000 l.)= 1.400,00 €
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 Bomba d’impulsió d’aigua = 600,00 €

 Afegit distribució interior d’aigües de pluja = 4.500,00 €

 Purificador d’aigua ozonització = 1.300,00 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ

 Sense manteniment anual = 7.800,00 / 268,08 = 29,10 anys

D.1.1.9. Conclusió

Vist els diferents exemples de càlcul per valorar l’estalvi, podem dir sense cap mena

de dubte que aquest tipus d’instal·lació és econòmicament més viable quant més

petit és el nombre d’usuaris i més gran la superfície de captació. Així, es justifica la

utilització de reaprofitament d’aigües grises en habitatges unifamiliars, on els

habitants són pocs, i les superfícies de captació acostumen a ser molt amples

(terrasses, coberta, jardins, etc...)  més que no pas en edificis plurifamiliars, on la

ocupació és elevada, i la superfície de captació es redueix a la coberta de l’edifici.

D.1.1.10. Disseny

a) Habitatge unifamiliar,

Llegenda
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Esquema aigua habitatge unifamiliar
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Esquema habitatge unifamiliar amb aprofitament d’aigua de pluja
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b) Edifici plurifamiliar,

Esquema aigua edifici plurifamiliar
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Esquema edifici plurifamiliar amb aprofitament d’aigua de pluja



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 127

D.2. Reutilització d’aigües grises

Les aigües grises són aquelles que es generen pels processos de l’habitatge tals com el

rentat d'estris i de roba, així com el bany de les persones, i que surten pels desguassos de la

banyera, lavabo, pica de cuina, rentaplats o rentadora.

Les aigües grises es distingeixen de les aigües negres perquè aquestes últimes estan

contaminades amb rebuigs del lavabo, i perquè no contenen bacteris Escherichia coli.

Reutilitzar les aigües grises generades als habitatges correspon a una nova forma de pensar

en l'aigua, en lloc de tenir una aigua residual, mitjançant un procés de tractament senzill,

passem a obtenir una font de recursos hídrics, allargant d’aquesta manera el seu cicle de

vida, de manera que es protegeixen les reserves d’aigua, i es redueixen considerablement el

consum d’aigua potable i la càrrega d’aigües residuals.

Aquest sistema està destinat bàsicament a reutilitzar l’aigua amb l’objectiu d’omplir les

cisternes dels inodors. Es desaconsella la captació d’aigües provinents de processos

industrials, cuines, bidets, rentadores, rentaplats i qualsevol tipus d’aigua que pugui contenir

greix, oli, detergent, productes químics contaminants, o un elevat nombre d’agents

infecciosos i /o restes fecals.

Incidència del procés en el consum real d’aigua
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Amb l’aplicació d’aquest sistema es pot arribar a estalviar, com a mínim, el 25% del consum

de l’aigua en un habitatge, o fins el 30% en hotels, càmpings o instal·lacions esportives.

L'ús més comú d’aquesta aigua reutilitzada és a les cisternes dels inodors, que no

requereixen aigües de gran qualitat, encara que també es podrien fer servir per al reg de

zones verdes o en la neteja d'exteriors.

Les aigües grises generalment es descomponen més ràpid que les aigües negres i tenen

molt menys nitrogen i fòsfor. Tanmateix, les aigües grises contenen  algun percentatge

d'aigües negres, incloent patògens de diverses classes. Per aquest motiu, les aigües grises

sense tractar no poden ser usades, ja que generen males olors i taques si es deixen per

més d'un dia.

Caldrà preveure espais comuns als edificis i construccions per allotjar la depuradora, que ha

de ser de fàcil accés, per tal de garantir-ne el manteniment i el control. Així mateix, s’ha de

projectar aquest sistema d’estalvi d’aigua, juntament amb els altres subministraments, i fer

que tot el conjunt de canonades que discorrin per l’interior dels edificis i construccions, per

evitar qualsevol tipus d’impacte visual.
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D.2.1. Instal·lació

Aquest sistema, a l’igual que el sistema de recuperació d’aigües pluvials es composa de 3

parts diferenciades: xarxa de captació, tractament, i emmagatzematge i distribució.

Esquema de funcionament
Referència ECOCICLE Exemple d’instal·lació

Aquest sistema consisteix en connectar els baixants d’aigües de la dutxa i banyera  a un

dipòsit, on es realitzaran els tractaments de depuració.

Aquest dipòsit ha de contar amb un sistema de gestió d'aigua connectat també a la xarxa

general de subministrament que permeti reutilitzar aquesta aigua en l'habitatge, sense perill

de que mai arribi a interrompre's el flux en cas de que la demanda d’aigua sigui superior a la

quantitat d’aigua tractada disponible, així com abocar l'aigua sobrant quan el dipòsit estigui

ple.

Finalment una bomba permetrà utilitzar aquesta aigua en els sistemes de descàrrega

d’inodors i urinaris.

D.2.1.1. Xarxa de captació

S’haurà de fer una separació de baixants d’aigües residuals i un únic baixant per la

recollida de dutxes i banyeres. El baixant d’aigües grises haurà de conduir les aigües

fins a una depuradora físico-química i/o biològica compacta que garanteixi la

depuració de l’aigua.
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Totes les canonades del sistema d’aigües grises han de ser específiques per a aigua

no potable i senyalitzades a tal efecte per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la

resta.

D.2.1.2. Dipòsit de tractament (depuradora)

És la part més important de la instal·lació, i la que més cura requereix, ja que en ell

es realitzaran els processos mitjançant els quals les aigües grises podran ser

reutilitzades en el nostre habitatge / edifici.

El tractament de l’aigua (depuració) comporta tres fases diferenciades:

a) Fase 1: Prefiltratge, desgreixat i dessorrejat

Amb el prefiltratge automàtic, es separen de l'aigua les partícules de major mida

(pels, borrissols, etc.).

A una primera cambra o dipòsit es realitza el desgreixat i el dessorrejat. Per

diferència de densitat es separa per la part superior els olis i els greixos, i per la

part inferior les sorres i els llots.

En aquesta etapa es realitza també una purga automàtica per eliminar les sorres i

llots.

b) Fase 2: Oxidació biològica

En un segon dipòsit es produeix una descomposició de la matèria orgànica

gràcies a l'aportació d'aire i a la generació de microorganismes aerobis.

c) Fase 3: Purificació de l’aigua

En un tercer dipòsit s'esterilitza l'aigua mitjançant un filtre de raigs ultravioleta que

elimina bacteris, virus i protozous (rendiment del 99,9%).

A l’aigua de la depuradora s’hi ha d’afegir un procés desinfectant final que

acostuma a ser la cloració , i un colorant no tòxic i biodegradable de color que
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serveixi d’indicador de la correcta depuració de les aigües quan el seu ús sigui

per l’interior de l’habitatge / edifici.

La depuradora ha de tenir un sobreeixidor i unes vàlvules de buidatge

connectades a la xarxa de clavegueram, així com d’una entrada d’aigua de xarxa

per garantir en tot moment el subministrament d’aigua a les cisternes dels

inodors.

Aquests dipòsits, depenent de les necessitats de depuració, els podrem trobar

compactes o per separat:

Sistema de depuració compacte

Sistema de depuració per separat
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Sistema de depuració compacte
Marca PONTOS de HANSGROHE

Sistema de depuració compacte
marca PONTOS de HANSGROHE

L’aigua reciclada haurà de complir els requisits higiènics de la directiva UE sobre

aigües de bany (76/160/CEE).

D.2.1.3. Dipòsit d’emmagatzematge

Per a dimensionar el sistema és fonamental el dipòsit. En funció del nombre de

persones que habiten l'habitatge o dels usuaris de les instal·lacions, es calcula la

seva grandària, per a arribar a un equilibri entre l'espai utilitzat i la capacitat del

mateix. Per a habitatges unifamiliars o plurifamiliars, dipòsits de 1 a 3 m³ són els més

habituals i per a instal·lacions hoteleres se sol instal·lar d'un o diversos dipòsits de 25

m³.

Generalment els dipòsits són de fibra de vidre, sent el lloc habitual d'ubicació el

soterrani de l'habitatge. Si, per falta d'espai, el dipòsit s'ha d'instal·lar en la zona alta

de l'habitatge, les aigües grises anirien a un pot sifònic i des d'aquest, mitjançant una

bomba, s'elevaria l'aigua fins al dipòsit, distribuint-se després per gravetat fins a les

cisternes.
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D.2.1.4. Distribució

L’aigua depurada es bombejarà mitjançant grups de pressió  cap a les cisternes dels

inodors. També es podrà distribuir per gravetat quan les cisternes estiguin situades a

un nivell inferior al del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua.

Totes les canonades del sistema d’aigües grises han de ser específiques per a aigua

no potable i senyalitzades a tal efecte per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la

resta.

D.2.1.5. Manteniment de la instal·lació

El manteniment de tot el sistema de recollida es limita a una revisió anual dels filtres i

del sistema de cloració, que no necessita ser realitzada per personal especialitzat

Per a la prevenció i el control de la legionel·losi, tots els elements de la instal·lació,

han de resistir una temperatura màxima de 70ºC i una cloració de 30 mg/l de clor

residual lliure (Real Decreto 865/2003, de 4 de julio por el que se establecen los

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, BOE

núm. 171 del 18 de julio y del artículo 5 del decreto 152/2002, de 28 de mayo, por el

que se establecen las condiciones higiénicosanitarias).

Per a la màxima garantia de les instal·lacions, totes s’han de regir per les normatives

vigents d’obligat compliment.

D.2.1.6. Valoració d’estalvi

Els costos d'aquestes instal·lacions depenen de l'empresa instal·ladora i del moment

de la seva instal·lació. Per a habitatges en construcció de caràcter unifamiliar els

preus estan entorn dels 7.000,00 € i per a edificis plurifamiliars dels 26.000,00 €,

depenent de les dimensions de la instal·lació (Font d’informació: HANSGROHE).

En el cas d'habitatges o instal·lacions ja existents, el preu s'encareix, doncs hem

d'afegir el preu de l'obra; per això es recomana implantar-los aprofitant reformes de la

llar.
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 Exemple:

a) Per una instal·lació en un habitatge unifamiliar, i un ús diari per 4 persones,

de:

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o DESPESA D’AIGUA TOTAL REAPROFITABLE = 200,73 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 4pax = 180 l.

 Rentadora = 2 vegades x 60l / 7 dies = 17,15 l.

 Neteja = 2 vegades x 5l / 7 dies = 1,43 l.

 Reg = 3 vegades x 5l  / 7 dies = 2,15 l.

o ESTALVI:

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 73,27 m³ x 1,76 = 128,96 €

o PREU de instal·lació:

 Despesa d’instal·lació d’aprofitament d’aigües grises = 7.350,00 €

 Instal·lació d’evacuació d’aigües grises = 500,00 €

 Sistema de depuració compacte HANSGROHE AQUACYCLE 900

= 6.000,00 €

 Muntatge i posada en marxa = 155,00 € + 125,00 € = 280,00 €

 Bomba d’impulsió d’aigua = 250,00 €

 Afegit distribució interior d’aigües grises = 300,00 €

 Manteniment anual = 150,00 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ

 Sense manteniment anual = 7.350,00 / 128,96 = 56,99 anys
 Amb manteniment anual = 7.050,00 / (128,96 – 150,00) = Inversió no

amortitzable. La despesa en manteniment anual és superior a l’estalvi

econòmic d’aigua anual aconseguit.
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b) Per una instal·lació en un habitatge plurifamiliar de 15 habitatges, i un ús

diari per 45 persones, de:

o DESPESA ECONÒMICA D’AIGUA I ENERGIA:

 Preu m³ d’aigua a Catalunya = 1,76 €/m³

o DESPESA D’AIGUA TOTAL REAPROFITABLE = 2.335,95 l/diaris

 Inodor: 5 vegada x 9l x 45pax = 2.025 l.

 Rentadora = 15 habitatges x 2 vegades x 60l / 7 dies = 257,25 l.

 Neteja = 15 habitatges x 2 vegades x 5l / 7 dies = 21,45 l.

 Reg = habitatges x 3 vegades x 5l  / 7 dies = 32,25 l.

o ESTALVI:

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL = 852,62 m³ x 1,76 = 1.500,61 €

o PREU de instal·lació:

 Despesa d’instal·lació d’aprofitament d’aigües grises = 31.177,00 €

 Instal·lació d’evacuació d’aigües grises = 5.100,00 €

 Sistema de depuració compacte HANSGROHE AQUACYCLE

2500 = 19.947,00 €

 Muntatge i posada en marxa = 515,00 € + 515,00 € = 1.030,00 €

 Bomba d’impulsió d’aigua = 600,00 €

 Afegit distribució interior d’aigües grises = 4.500,00 €

 Manteniment anual = 300,00 €

o TEMPS D’AMORTITZACIÓ D’INVERSIÓ

 Sense manteniment anual = 31.177,00 / 1.500,61 = 20,78 anys
 Amb manteniment anual = 31.177,00 / (1.500,61 - 300,00) = 25,97

Anys

D.2.1.7. Conclusió

Vist els diferents exemples de càlcul per valorar l’estalvi, podem dir sense cap mena

de dubte que aquest tipus d’instal·lació és econòmicament més viable quant més

gran és el nombre d’usuaris. Així, es justifica la utilització de reaprofitament d’aigües



Gestió de l’aigua en els edificis residencials136

grises en edificis plurifamiliars més que no pas en habitatges unifamiliars perquè la

ocupació és molt més elevada,

D.2.1.8. Disseny

a) Habitatge unifamiliar,

Llegenda
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Esquema aigua habitatge unifamiliar
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Esquema habitatge unifamiliar amb reaprofitament d’aigües grises



Gestió de l’aigua en els edificis residencials 139

b) Edifici plurifamiliar,

Esquema aigua edifici plurifamiliar
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Esquema edifici plurifamiliar  amb reaprofitament d’aigües grises
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E. CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS

Cada vegada més, la societat demanda una major i millor gestió de l'aigua i conservació del

medi ambient. El preu de l’aigua i dels materials és cada cop més alt, i aquest és un factor a

tenir en compte, juntament amb la consciència ambiental, a l’hora d’analitzar la instal·lació

d’aigua de qualsevol projecte o existent, ja sigui d’un habitatge unifamiliars, plurifamiliar o

d’un establiment residencial tipus hotel.

Els edificis són grans consumidors d’aigua. Per tal de que la eficiència en l’estalvi de l’aigua

arribi a bon camí, s’ha de prendre consciència en totes les fases de la vida de l’edifici: ja

sigui el procés constructiu, des de la planificació, projecció, i construcció, fins a l’ús de

l’edifici i manteniment de les instal·lacions. El càlcul del cost/benefici de les diverses

tecnologies existents, així com les avantatges i desavantatges de cadascuna, són dades

bàsiques per tal de que el tècnic projectista o l’usuari adoptin les mesures corresponents a

les seves necessitats, de manera que es pugui arribar a una millor gestió i qualitat de la

instal·lació, ja sigui econòmicament o mediambientalment.

Les aplicacions de les solucions tècniques i constructives esmentades poden arribar a reduir

els consums d’aigua domèstics de manera dràstica, sense sacrificar el confort ni incrementar

el cost de manera exorbitant, si bé és cert que s’ha demostrat que alguns dels mètodes
d’estalvi d’aigua no són amortitzables en un espai de temps raonable, que en molts

casos superen la vida útil dels mecanismes emprats, o que requereixen d’un manteniment

continu per part de l’usuari.

Les conseqüències ecològiques dels consums desmesurats d’aigua ja són notables en molts

llocs: la salinització dels pous de la zona mediterrània és ben coneguda i de difícil solució.

Capitals tan importants com Barcelona, estan sofrint una alta salinització de l'aigua de

consum. Pràcticament en tots els països s'estan assecant fonts, rierols i prades, es moren

boscos i fins i tot, moltes cases s’esquerden, com a conseqüència de la dràstica disminució

d'aigua a les capes freàtiques.

L'aigua és imprescindible per a la vida. És alhora medi i recurs.. És necessari reduir el seu

consum excessiu i el malbaratament i, a la vegada, reduir la contaminació en origen, ja que

la manca d’aigua potable i la sobreexplotació dels recursos hídrics ha de dur inexorablement

a un canvi de la normativa existent sobre estalvi d’aigua en els edificis, que, a dia

d’avui és molt generalista. Si bé és cert que algunes comunitats autònomes i municipis

realitzen l’esforç de desenvolupar normatives respecte, no totes aquestes entitats disposen

d’una normativa específica aplicable.
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