
RESUM 
 
 
En aquest treball es presenta el projecte tècnic d’una instal·lació de reciclatge d’aigües grises en un 

edifici plurifamiliar. En l’actualitat la reutilització de l’aigua a Catalunya, tot i ser una necessitat 

urgent, esta limitada a diversos projectes aïllats. Per tal de promoure i regular aquest tipus 

d’instal·lacions, en els darrers anys, les administracions han creat normatives municipals per 

aplicar en edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació. Aquest projecte es un intent 

de mostrar la viabilitat econòmica, tècnica i ambiental d’aquests tipus d’instal·lacions.  

 

En els primers apartats de la memòria, es parla de la situació hidrològica actual a Catalunya, 

mostrant les dades de la demanda d’aigua potable al territori, en funció de la zona i dels diferents 

usos  que se’n fa. Es presenta la gestió dels recursos que les administracions han fet en les últimes 

dècades, on es realitzaven polítiques de sobreexplotació de l’aigua i el canvi de mentalitat que 

recentment s’ha produït, cap a un model més sostenible, degut a la aparició de plans hidrològics 

insostenibles i al canvi climatològic que s’està produint. 

 

Posteriorment es plantegen diferents alternatives de tractament d’aigües a l’edifici model, en 

funció de l’origen de les aigües a reciclar i el seu posterior tractament. S’analitzen els pros i 

contres,  per tal de triar l’opció més eficient i amb menor impacte al medi ambient. Després de 

realitzar aquesta selecció, es fa una descripció del l’edifici i una previsió del consum d’aigua de les 

famílies habitants. Amb aquestes dades es selecciona el millor sistema de desinfecció d’aigües, 

tenint en compte el volum i la qualitat final requerida. Una vegada determinada la tipologia de la 

instal·lació, es descriuen cadascun dels elements que la composaran, justificant en cada cas els 

càlculs realitzats. 

 

Amb l’objectiu de demostrar la rendibilitat d’aquest tipus d’instal·lacions, a la part final de la 

memòria, es realitza un estudi dels costos, on s’observa que aquests sistemes d’estalvi d’aigua, a 

més de crear edificis més sostenibles, són una opció rendible a llarg termini. 
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GLOSSARI 

 

ACA : Agència Catalana de l’ Aigua 

AGBAR : Aigües de Barcelona 

Aigües grises: Aigües residuals provinents de la higiene personal i de la llar: 

cuina, bany, bugada, etc. 

Aigües negres :  Aigües residuals en les que apareixen barrejats contaminants 

provinents de diversos usos: domèstic, municipal, industrial?  

Aigües reciclades: Aigües que han estat captades de diferents usos, i tractades amb 

els estendards apropiats pel seu us. 

Aigües residuals :  Aigües procedents de vivendes, instal·lacions comercials o 

industrials, sanitàries, comunitàries o públiques i que són 

conduïdes a les instal·lacions de sanejament. 

Aigües subterrànies :  Aigües que transcorren sota la superfície terrestre. 

Aigües superficials :  Aigües que transcorren sobre la superfície terrestre, en contacte 

amb l’atmosfera, com en el cas dels rius, llacs, rieres, aiguamolls, 

estuaris, oceans, etc.  

Cloronització: L’aplicació de clor a l’aigua amb l’objectiu de reduir els elements 

patògens. 

Conca Hidrològica :  Sistema geològic per on flueix l’aigua, que inclou aigües 

superficials (rius, llacs) i subterrànies (aqüífers). 

DBO5 :  Demanda Bioquímica de Oxigeno. Una mesura de la quantitat 

d’oxigen bioquímic, en la matèria orgànica en un període de 5 

dies sota condicions especials. 

Depuració : Tractament de l’aigua per eliminar substàncies químiques i 

organismes vius danyosos o no desitjables.  

Depuradora :  Instal·lació de tractament d’aigües potables, residuals o 

industrials. 

Desenvolupament sostenible :  El que es basa en l’aprofitament de recursos materials i energètics 

renovables i garanteix la seva renovació. 

Desinfecció :  Un procés que destrueix, inactiva o remou microorganismes. 
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Drenatge :  Evacuació de les aigües d’una xarxa fluvial. 

Ecosistema :  Sistema en el que mitjançant la interacció entre els diferents 

organismes presents i el seu medi ambient, es dóna un intercanvi 

cíclic de materials i energia. 

EDAR : Estació de Depuració d’Aigües Regenerades  

Eficiència :  Relació entre els resultats obtinguts i els recursos emprats o 

compromesos per fer-los efectius. 

EPA : Environment Proteccion Agency 

Escherichia coli (E. Coli) : És una espècie de bacteri coliforme termotolerant que produeix 

indol a partir de triptòfan, i que actualment se’l defineix també, 

com a un coliforme capaç de produir ß-glucuronidasa. És molt 

apropiat per indicar la contaminació fecal d’animals de sang 

calenta. 

FNCA : Fundació Nova Cultura de l’Aigua 

IDESCAT : Institut d’Estadística de Catalunya 

IPC : Index de Preus al Consum 

NTU : Unitats Nefelomètriques de Terbolesa. Unitats que mesuren la 

terbolesa de l’aigua. 

OMS : Organització Mundial de la Salut 

Patògens :  Organismes capaços de causar malalties. En aigües residuals no 

tractades, els agents patògens crucials són bacteris, virus i 

protozoaris. 

PHCIC : Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya 

Precipitació : En el cicle de l’aigua, procés pel qual l’aigua condensada cau des 

de l’atmosfera a causa del seu pes. 

PRFV : Poliester més Fibra de Vidre 

Punts de consum :  Elements físics final on es fa servir l’aigua reciclada.  

Qualitat de l’aigua :  Propietats físiques, químiques, biològiques i organolèptiques 

(color, olor, sabor...) de l’aigua. 

RD : Real Decret 

Reutilització d’aigües : Nova utilització de l’aigua després del seu tractament i depuració. 
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Sanejament : Procés de gestió i tractament de les aigües residuals que garanteix 

la higiene pública: clavegueram, tractament d’aigües, etc. 

Tractament primari: Tractament de depuració on intervé un procés químic 

(coagulació- floculació) i físic (decantació i flotació). 

Tractament secundari: Tractament de depuració on intervenen fangs activats, altres 

tractaments biològics i digestió anaeròbia.. 

Tractament terciari: Tractament de depuració d’eliminació del nitrogen i del fòsfor. 

UFC : Unitats Formadores de Colònies 

Usuari : La persona o organització que utilitza aigua reciclada.  

UV: Raigs Ultraviolats 

VMA : Valor màxim admès   
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ANTECEDENTS  

 
La protecció i preservació del medi ambient, és una responsabilitat que com a professionals del 

món de la enginyeria hem d’assumir, en benefici de la qualitat de vida de les societats futures. La 

selecció de determinats materials, tecnologies o el correcte disseny de les instal·lacions, seran 

elements molt importants que afavoriran una menor agressió a l’entorn.  

 

L’ús racional de l’aigua és una part fonamental en aquesta preocupació per garantir un 

desenvolupament sostenible. Pels pròxims 20 anys s’espera un creixement dramàtic de la població 

mundial, i amb aquest, també un increment de la demanda d’aigua potable. D’altra banda,  no 

podem obviar els canvis climatològics mundials. Alguns països s’estan apropant o ja estan al límit 

de les reserves d’aigua disponibles. El reciclatge d’aigua per a usos on no es requereix una alta 

qualitat de la mateixa, ha arribat a ser necessari per a conservar i ampliar les seves reserves.  

 

Segons un estudi de la Water Environment Research Foundation (Mantovani et al. 2001), els 

projectes de reciclatge d’aigua mes eficients, son aquells que substitueixen l’aigua potable per 

aigües regenerades, en l’ús en regadiu, neteja, càrrega d’inodors, i ús industrial. Els principals 

beneficis de fer servir aquest aigua reciclada en aquestes situacions, són la conservació de recursos 

d’aigua i la reducció de la contaminació del medi ambient.  

 

En els últims anys s’estan aprovant a l’estat Espanyol i a Catalunya, diferents normatives per a 

l’estalvi d’aigua. Exemple d’això es el nou CTE1, on s’introdueixen regulacions pels sistemes de 

tractament i estalvi d’aigua. També tenim les recents Ordenances que s’estan aplicant a diferents 

municipis de Catalunya, on s’obliga a instal·lar en edificis de nova construcció o rehabilitats, 

sistemes de reciclatge d’aigües.  

 

En les següents pàgines es presenta un projecte tècnic, realitzat en el context d’aquesta nova 

reglamentació. Per complir aquest objectiu, s’han aplicat criteris de sostenibilitat sense que per 

aquest motiu es redueixi la eficiència de la instal·lació. 
                                                 
1  Codi Tècnic de la Edificació del 16 d’octubre de 2006 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

L’aigua és un factor cabdal en el desenvolupament sostenible de les nostres societats. L’ús racional 

de l’aigua equival a estalviar, fent extensa aquesta accepció als conceptes d’aprofitament i 

reutilització. El projecte d’instal·lació que es presenta tot seguit , va a la recerca d’aquest objectiu.  

 

Allargant el cicle de l’aigua, s’aconsegueix un millor aprofitament i per tant una millor 

rendibilització de la mateixa. L’estalvi de l’aigua és molt important en un moment en què es veu 

que l’aigua apta per al consum serà probablement un dels recursos més escassos del planeta en u  

futur no gaire llunyà. Malgrat l’alt percentatge d’aigua que conté el planeta, poc menys d’un 2% 

d’aquesta aigua és potable i la millor manera de no esgotar-la és reciclant-la.  

 

La demanda creixent de l’aigua que es projecta pels anys vinents a Catalunya va indissolublement 

lligada a l’augment del nombre d’habitants. Si tenim en compte aquesta tendència actual, es pot 

esperar una sobreexplotació dels recursos hídrics, amb el conseqüent greuge causat al medi 

ambient.  

 

Malgrat que la majoria de ciutats catalanes tenen sistemes de proveïment modern, l’experiència 

està demostrant que l’augment de l’oferta d’aigua no resol indefinidament el problema. Fruit de la 

necessitat de l’estalvi eficient i l’ús racional de l’aigua, neix el present projecte, que desenvolupa 

un sistema de recuperació d’aigües residuals, a un bloc de vivendes, en la població de Sant Joan 

Despí.  

 

Al llarg de les següent pàgines, es projectarà els elements necessaris del sistema, per tal 

d’aconseguir una qualitat d’aigua adequada per als usos finals requerits. El dimensionament de la 

instal·lació, es farà en el marc de la legislació estatal, autonòmica i municipal, que actualment les 

regula, justificant la pressa de decisions en cada apartat del projecte. 
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2 OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte s’ubica dins la  nova cultura de l’aigua, que en síntesi, tracta de canviar l’antiga 

cultura basada en l’oferta generosa d’aigua, per una altra centrada en l’ús eficient del recurs.  

 

Per tal de contribuir aquesta fita, determinarem com a objectiu general, trobar l’adequa’t mètode 

d’aprofitament d’aigües grises en un cas particular d’habitatge plurifamiliar. 

 

Com a objectius específics que igualment es proposen, tenim: 

 

 Analitzar diferents sistemes i tècniques de reciclatge d’aigües, que proveeixin 

subministraments segurs i saludables. 

 

 Proveir d’una experiència pràctica, amb les corresponents justificacions i càlculs dels 

elements que constitueixen el sistema. 

 

 Facilitar recomanacions pel desenvolupament de guies per a la seva instal·lació en projectes 

similars. 

 

 Valorar l’estalvi d’aigua i costos que es poden arribar a obtenir amb sistemes 

d’aprofitament d’aigües residuals en un edifici de la província de Barcelona. 

 

 Posar de manifest, la conveniència de projectar aquest tipus d’instal·lacions, en edificis de 

nova construcció. 

 

 Demostrar la viabilitat econòmica, tècnica i ambiental de projecte, contribuint d’aquesta manera 

a conscienciar , com aquest tipus d’instal·lacions ajuden a crear edificis i societats més 

sostenibles. 
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 Apropar al públic en general, la conveniència  d’instal·lar sistemes de reciclatge d’aigües a 

edificis, contribuint a crear espais més sostenibles que permetin allargar el cicle de l’aigua i 

per tant una millor rendibilització de la mateixa.  

 

El projecte doncs, s’orientarà, principalment, cap a la consecució d’aquests objectius fixats, encara 

que durant l’evolució del  disseny del mateix, podran sorgir noves motivacions de caire més 

secundari. 
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3 L’AIGUA  A CATALUNYA 
 

3.1 Ordenació hidrològica del territori 

 

Segons les estadístiques, a Catalunya el 50% de l’aigua s’utilitza en la agricultura, el 32% en la 

indústria i un 18% es per a usos urbans. La primera impressió al  llegir aquestes dades, es que la  

demanada d’aigua al país es principalment per agricultura. Però aquestes dades per si soles no 

mostren la realitat del territori. Quan parlem d’aigua, Catalunya es divideix en dues parts, Conques 

Internes de Catalunya (C.I.) i en Conques Catalanes de l’Ebre (C.E.), tal i com podem veure al 

mapa a la Figura 3.1.  

 

 

Fig. 3.1 Divisió hidrogràfica de Catalunya. 
Font: ACA, 2002. 

 

Aquestes conques estan dividides alhora en 30 subconques i 946 municipis, que ocupen una 

superfície total de 32.000 km2. Les Conques internes de Catalunya són totes aquelles on els cursos 
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fluvials transcorren íntegrament a Catalunya. Les Conques Catalanes de L’Ebre estan formades per 

el riu Ebre i els seus afluents i la Conca del Garona que transcorre per la Vall d’Aran. 

 

El 92% de la població viu a les Conques Internes i el 8 % restant a les Conques Catalanes de 

L’Ebre. Un fet destacable es que a la regió metropolitana de Barcelona ( Besòs i Baix Llobregat) 

es concentren 4.237.715 milions d’habitants, el que representa el 68% de la població total de 

Catalunya.  

 

Com podem observar a la Figura 3.2, un terç de l’aigua que consumim va a les C.I., mentre que la 

major part, dos terços, van a parar a les conques de l’Ebre. El consum urbà, representa gairebé la 

meitat de la demanda d’aigua a les C.I., en canvi, en les conques de l’Ebre, és solsament el 2%, 

sent les dotacions agrícoles les consumeixen la major part de la demanda. 

 

 

Fig. 3.2 Demanda total d’aigua a Catalunya segons usos .  
Font: IDESCAT, 2001. 

 

Com podem observar a les dades anteriors, ens trobem amb una realitat de consum d’aigua a les 

C.E. i les C.I. completament oposades, tant a nivell de població com a usos de l’aigua. La 

conclusió més immediata que se’n pot treure, és que les demandes urbanes es concentren 

fonamentalment al voltant de les zones més densament poblades, on es concentra la població i que 
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pel que fa al reg, la gran part de la demanda es concentra als grans regs de l’Ebre i el Segre (78% 

de la demanda total). A les Conques Internes el reg es concentra als regs del Ter i la Muga, i a les 

zones del Camp de Tarragona, que en total només suposen un 12,6% del total, però que són una 

part important de la demanda en aquelles zones. 

 

Pel que fa a l’origen de l’aigua, el 65% prové d’aigües superficials, de rius i llacs, mentre que la 

restant s’obté d’aigües subterrànies. En l’origen per sectors, veiem que el sector industrial fa servir 

majoritàriament aigües subterrànies. En canvi en el sector agrari, trobem que els grans regatges fan 

servir principalment aigua superficial, mentre que els regants petits i locals utilitzen la d’origen 

subterrani. A les grans ciutats es prenen principalment aigües superficials, mentre que a molts 

municipis petits s‘abasteixen amb aigües subterrànies. Catalunya és un país amb un desequilibri 

territorial considerable, on en poques comarques, es concentren grans volums de població, 

infraestructures i serveis.  

 

3.2 Política de l’aigua  

 

La política que s’ha practicat en aquest país pel que fa a l’aigua, ha estat sempre basada en 

l’augment de l’oferta. Per intentar solucionar aquest problema de falta d’aigua, s’han construït 

grans obres hidràuliques, que l’únic que han fet, ha estat fomentar un desenvolupament 

insostenible i produir canvis ambientals i socials irreversibles . Ara la Directiu Marc d’Aigua2, que 

estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, penalitza aquest 

menyspreu; però Espanya continua sent el primer país de tot el món amb més obres hidràuliques.  

 

Durant molts anys de frenètic desenvolupament, s’ha cregut que teníem el dret de fer servir tota 

l’aigua disponible, com si fos un producte mes del nostre consum. Aquesta ineficaç gestió del 

recurs es va posar de manifest amb la intenció del Govern Espanyol, d’implantar el darrer Pla 

Hidrològic Nacional de 2001, on a més de reduir-ne la quantitat de l’aigua disponible, s’alterava de 

manera dramàtica l’ecosistema Català. 

                                                 
2 DIRECTIVA 2000/60/CE de 23 del octubre de 2000 
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A tot això, hem de sumar la insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país en els últims 

tres anys, que va determinar que al desembre de 2005, el Govern de la Generalitat, aproves el 

Decret de Sequera, per l’adopció de mesures excepcionals en la utilització dels recursos hídrics. La 

important reducció de les reserves d’aigua contingudes en els embassaments, feia preveure, que si 

es mantenia la situació actual, es poguessin produir problemes en la satisfacció adequada de les 

demandes d’aigua per al proveïment de poblacions.  

 

En aquest Decret s’estableixen unes mesures d’aplicació directa per economitzar l’aigua 

emmagatzemada en els embassaments, com ara la utilització conjunta de recursos superficials i 

subterranis, la reutilització d’aigües depurades per al reg agrícola, la no destinació d’aigua potable 

per al funcionament de fonts ornamentals, reducció al mínim de utilització d’aigua per al reg de 

jardins públics, i un llarg etcètera per a que els recursos hidràulics puguin assolir unes dotacions 

mínimes d’aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres 

usos. 

 

Amb aquesta necessitat d’un canvi de mentalitat, s’ha vist necessari implantar un nou model de 

gestió de la oferta i la demanda de l’aigua a Catalunya. Ja fa temps que s’està parlant de la Nova 

Cultura de l’Aigua, definida com aquella que permet un sistema de gestió sostenible dels recursos 

disponibles, de manera que es satisfacin els consums de la població (urbans, industrials, agrícoles) 

sense malmetre els ecosistemes aquàtics.  

 

L’objectiu de les noves politiques a aplicar, va encaminat sobretot a la millora de la qualitat dels 

ecosistemes aquàtics i a garantir l’abastament de l’aigua. Hem de gestionar la demanda i reduir el 

malbaratament d’aigua en l’àmbit agrícola, industrial i urbà, així com les pèrdues de la xarxa. Ens 

cal reciclar, millorar la depuració de les aigües residuals i reduir la contaminació agrícola. Pensar a 

reutilitzar les aigües grises, aprofitar les aigües pluvials en habitatges, parcs i jardins públics. Cal 

que vetllem per deixar un entorn igual o millor a les generacions futures. La Nova Cultura de 

l’Aigua significa passar de fer només gestió de l’oferta d’aigua a fer gestió de la demanda, per tal 

de fer servir l’aigua de manera eficient i sostenible.  
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En aquest sentit, les mesures per tal de disminuir el consum d’aigua que es varen discutir en el 

conveni FNCA-ACA signat al Febrer de 2004, s’estan centrant en la millora de l’estalvi domèstic, 

política tarifària (cànon de l’aigua etc.), millora de xarxes, modernització de regadius, estalvi a la 

indústria i millora normativa residencial  
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4 PLANTEJAMENT DE LES ALTERNATIVES 

 

En aquest apartat, es farà una breu introducció sobre projectes de reciclatge d’aigua al món, amb 

els resultats d’estalvi obtinguts pels seus beneficiaris, alhora que exemples d’instal·lacions ja en 

funcionament a Catalunya. Es descriuran diferents mètodes de reciclatge d’aigües a edificis, amb 

avantatges e inconvenients, amb l’objectiu de seleccionar el sistema més adient per al projecte. 

Les alternatives que es presenten a continuació, proposen possibles solucions de reciclatge 

d’aigües grises en un edifici plurifamiliar, on tot el procés de recuperació, tractament i reutilització 

de les aigües es produeix al mateix edifici.  

 

4.1 Context 

 

El reciclatge d’aigua per usos en que no es necessari que sigui potable, es una realitat adoptada en 

tot el món, que no es va començar a regular, fins la creació de fa dues dècades, d’unes directrius 

nacionals i internacionals. La comunitat internacional, sota l’auspici de la OMS, va desenvolupar  

l’any 1989  les primeres pautes per a la reutilització d’aigua per regadiu en l’agricultura (guies que 

encara continuen en revisió). 

 

Un dels països on podem trobar una amplia història en l’àmbit de la reutilització de l’aigua és als 

EE.UU. Data del 1925, la primera experiència documentada, quan es va utilitzar a les 

dependències turístiques del Gran Canyó, l’aigua d’un efluent per a la recàrrega dels inodors i la 

irrigació de la gespa.  Encara que es van continuar fent més projectes de recuperació d’aigües a tot 

el país,  no va ser fins el 14 de Juliol de 1992 quan 22 estats de l’oest, van incloure normativa per a 

l’ús d’aigües grises a complexos residencials. Avui dia, gracies a la EPA (una organització creada 

als EE.UU. per la protecció dels riscos humans i la salvaguarda del medi natural), es un país amb 

unes normes de qualitat d’aigua reciclada que es prenen com exemple per la resta de governs i amb 

una número de projectes desenvolupats més extens. 
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Segons un estudi de l’estat dels sistemes de reciclatge d’aigües al món (Angelakis 2001), on es 

varen revisar 65 projectes internacionals d’aprofitament d’aigües residuals, trobem per exemple,  a 

Israel, Austràlia, i Tunísia, satisfaran el 25%, 11%, i 10%, respectivament, de la demanda total 

d’aigua dintre dels pròxims anys. 

 

A Catalunya la realització de sistemes de reciclatge d’aigües grises en edificis de vivendes es una 

tendència que s’està començant des de fa pocs any. Gracies a les noves normatives que s’han 

implantat en alguns municipis, la instal·lació de sistemes de recuperació d’aigües de piscines, pluja 

i aigües grises son en alguns casos d’obligat compliment.. En aquest sentit podem destacar la 

Ordenança municipal per a l’Estalvi d’Aigua de Sant Cugat del Vallès aprovada al Setembre de 

2002, llei pionera al país, on per primera vegada es regulen aquests sistemes a tot tipus de noves 

edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació. 

 

Jan fa alguns anys que diverses empreses s’han especialitzat en implementar en edificis 

plurifamiliars plantes de reutilització d’aigües grises, és a dir, aquelles aigües procedents de les 

dutxes, rentamans, rentaplats etc., per omplir després les cisternes dels sanitaris. Malgrat l’eleva’t 

cost inicial i la demanda d’espai requerida pel sistema, s’ha demostrat que són altament rendibles, 

sobretot pel gran estalvi d’aigua de consum que suposa.  

 

Segons un estudi de l’empresa instal·ladora ECOAIGUA, l’estalvi d’aigua per persona i día és de 

50 l, i per tant al voltant de 30% per a una família de quatre persones. Segons aquest mateix estudi, 

com podem observar a Taula 4.1, l’estalvi d’aigua es diferent en funció del lloc on es realitzi la 

instal·lació. 

 

 

Taula 4.1  Estalvis d’aigües grises a diferents conjunts. 
 Font: ECOAIGUA, 2004.  
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Aquest tipus d’instal·lacions ja s’han provat amb èxit en recintes esportius com ara pavellons i 

camps de futbol. Aquest és el cas per exemple del nou complex esportiu recentment inaugurat a 

Vilanova i la Geltrú que compta amb tres camps de futbol, 14 vestidors i 8 dutxes en cada un d’ells 

on totes les aigües grises que se’n desprenen, són reutilitzades per alimentar, conjuntament amb les 

aigües pluvials, les cisternes de tots els sanitaris i fluxors del complex així com l’aigua necessària 

per regar els camps. 

 

4.2 Alternatives proposades 

 

En aquest apartat es plantejaran diverses alternatives de reciclatge d’aigües per a un edificació 

plurifamiliar. En l’actualitat podem comprovar que existeixen projectes de reciclatge d’aigües 

grises en hotels, instal·lacions esportives i en habitatges unifamiliars. En els últims anys s’han 

començat a fer instal·lacions en edificis plurifamiliars, encara que existeix poca documentació al 

respecte. La recerca sobre les diferents instal·lacions ja existents, així com els sistemes de 

reciclatge d’aigües en altres tipus d’edificacions, com les diverses normatives municipals que estan 

emergint en els darrers anys,  han servit com a suport, alhora de proposar diverses opcions de 

reciclatge d’aigües. 

 

Cal tenir en compte una sèrie d’elements que incideixen alhora de desenvolupar un projecte tècnic 

d’aquestes característiques. En aquest sentit, els paràmetres que ens ajudaran a extreure les 

avantatges e inconvenients de cada proposta són: qualitat i tipus d’aigua a depurar, l’ús que se’n 

donarà posteriorment, tecnologies de depuració actuals i cost/rendiment de la instal·lació .  

 

En cap moment es plantejaran alternatives per la depuració d’aigües negres, es a dir, aigües amb 

matèria fecal, ja que serien necessaris costosos sistemes de depuració. 

 

Algunes de les propostes estudiades com a possible solució són les següents: 
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A.-Sistema recuperador de totes les aigües grises de l’edifici 

 

En aquesta proposta s’engloben totes aquelles aigües grises residuals susceptibles de ser 

reutilitzades en l’àmbit domèstic .  

 

El sistema de reutilització d’aigües grises consisteix en conduir, per mitja d’una xarxa de drenatge, 

totes les aigües residuals procedents de la cuina (rentavaixelles i pica dels plats) que poden tenir 

restes orgàniques, cap a una trampa de greix .Una vegada filtrada, aquesta aigua anirà al dipòsit 

acumulador d’aigües grises. Les aigües procedents de la  rentadora, les dutxes i banyeres, i les 

piques dels banys també aniran a parar a aquest mateix dipòsit, desprès d’haver passat per un filtre 

físic d’impureses. 

 

L’aigua que s’extraurà per aquestes dues vies, servirà per omplir les cisternes dels sanitaris i per a 

d’altres usos que no requereixin d’aigua potable; tals com rentat de cotxes i neteja d’instal·lacions 

comunes. Per aquest efecte s’habilitaran aixetes als baixos de l’edifici amb el corresponent 

indicador d’aigua no potable.     

 

 

ALTERNATIVA –A- 

Avantatges 

 Generem una gran quantitat d’aigua susceptible de ser reutilitzada. 

 Alternativa més sostenible ( reciclatge del 80% d’aigua)  

Inconvenients 

 Sistemes complexos de desinfecció 

 Necessitat de gran quantitat d’espai 

 Alt cost econòmic 

 Aigües no aptes pel rec 

Taula 4.2 Avantatges e inconvenients alternativa A. 
Font: Elaboració pròpia 
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B.-Sistema recuperador aigua banys-dutxes   

 

Aquesta proposta no s’incorpora el reciclatge d’aigua de rentadora i rentavaixelles, ja que no es 

contempla la captació d’aigües que puguin tenir greix, oli, detergent o productes químics 

contaminants ( Casanova L.M. 2001). D’aquesta manera, no es requereixen complexos sistemes de 

depuració, amb la conseqüent reducció dels costos i la demanda d’espai per a la instal·lació.  

 

La composició d’aquestes aigües, presentarà una reduïda concentració d’elements contaminats  ja 

que la gran majoria estan compostos per sabó i restes de brutícia molt diluïda.  

 

Aquests tipus d’instal·lacions ja s’estan fent servir amb èxit en edificis plurifamiliars, hotels i 

complexes amb un gran nombre de consumidors; sobretot a les províncies de Barcelona i Girona, 

que tenen les taxes mes elevades d’habitants per metre quadrat.  

Aquest sistema de reciclatge d’aigües consisteix en acumular en un dipòsit, convenientment dotat 

d’un equip de depuració, totes les aigües grises procedents de les dutxes i banys, per 

posteriorment, prèvia filtració i desinfecció, distribuir-les cap a les cisternes dels sanitaris. 

 

Es tracta  d’una solució econòmica, on només s’ha d’instal·lar un dipòsit d’acumulació d’aigües 

grises i  un equip de depuració. L’estació de depuració constarà d’un filtre i sistema de desinfecció. 

A la Figura 4.1 podem observar, de manera gràfica, el procés de reciclatge d’aigües explicat 

anteriorment. 

 

 

Fig. 4.1 Esquema reutilització aigües de dutxes i banyeres.  
Font: Pròpia. 

 



 
 
 

  L’ÚS I LA TECNOLOGIA DELS RECURSOS HÍDRICS: 
EUETIT                                                                                                          
Reciclatge d’aigües grises en un edifici plurifamiliar 

 

  24

 
ALTERNATIVA –B- 

Avantatges 

 Sistemes senzills de depuració 

 Eficiència d’espai 

 Simples processos de manteniment 

 Reduïts costos econòmics 

Inconvenients 

 No es pot garantir al 100% del aprovisionament d’aigua reciclada 

necessària per cobrir la demanda 

Taula 4.3 Avantatges e inconvenients alternativa B. 
Font: Elaboració pròpia 

 

C.-Sistema recuperador aigua de banys-dutxes i de pluja 

 

Es tracta d’una proposta similar a la exposada anteriorment. En aquest cas s’incrementen les fonts 

d’aprovisionament gràcies a la recol·lecció de les aigües de pluja. Aquest recurs subministra una 

aigua sense perill per la salut i que pot fer-se servir gairebé al mateix nivell que la potable 3. 

 

Segons l’ordenança d’estalvi d’aigua del 7 de Juliol de 2005 de Sant Joan Despí4, els edificis que 

pugin satisfer les recàrregues dels sanitaris amb aigües grises reutilitzades no estan obligats a 

instal·lar un sistema de recuperació d’aigua de pluja. Encara que s’arribés a satisfer la demanda 

d’aigua només amb la depuració d’aigües grises, aquesta proposta tracta d’aprofitar al màxim els 

recursos hídrics dels que  disposem per  tal d’augmentar la productivitat d’aigua i ampliar les 

possibilitats d’us d’aquesta mateixa. 

 

El sistema recuperador d’aigua de pluja, constarà d’unes canalitzacions exteriors per a la seva 

conducció. Es col·locarà un filtre d’impureses just abans de l’estació depuradora, compartit per les 

dues fonts d’aprovisionament. Les aigües de pluja i les provinents de banys i dutxes, aniran a parar 

                                                 
3 Cunliffe D. Guidance on the use of rainwater tanks 
4 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Núm.191/Pàg.68 del 11/08/2005 
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al mateix dipòsit. Aquesta combinació ajudarà a aconseguir un aigua de major qualitat, garantint 

les millors condicions fitosanitàries.   

 

 

Fig.  4.2  Esquema reutilització d’aigua  dutxes- banys i  pluja. 
 Font: Elaboració pròpia. 

 

ALTERNATIVA -C- 

Avantatges 

 Sistemes senzills de depuració 

 Major qualitat de l’aigua reciclada 

 Mínim  manteniment 

 Aigua reciclada apte per a reg 

Inconvenients 

 Instal·lació mes complexa 

 Més costos econòmics que la opció B 

Taula 4.4 Avantatges e inconvenients alternativa C. 
Font: Elaboració pròpia 

 

4.3 Solució escollida 

 

Com hem observat a l’apartat anterior, un dels problemes al que ens enfrontem a la proposta A, es 

el complicat sistema de tractament de l’aigua procedent de la cuina i rentadora. El procés de 
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desinfecció es llarg i els equips que es necessiten son molt voluminosos degut a la quantitat 

d’aigua que es recull diàriament. Un altre dels factors que poden declinar la selecció d’aquesta 

opció es el costos preu del sistema. 

 

Segons  un estudi que es va realitzar a quatre cases unifamiliars a Austràlia 5, el resultats obtinguts 

d’analitzar les mostres setmanals de l’aigua reciclada al llarg d’un any, varen demostrar que els 

paràmetres físics i químics tals com el pH, la salinitat, sodi i alumini, tenien uns nivells 

considerablement mes alts, que les recomanacions dels estàndards d’irrigació amb aigua reciclada 

(Environment Protección Authority Victoria, 1991). Aquests nivells van ser observats 

particularment en les instal·lacions d’aigües grises procedents del bugader i per tant estaven 

clarament relacionades amb els compostos  que hi podem trobem en els detergents. Com a 

conclusió a aquesta realitat, determinem que si volem fer servir aigua reciclada per a regar la zona 

enjardinada de la comunitat, es desaconsella l’aprofitament d’aigües que puguin tenir detergents o 

substàncies similars. D’aquesta manera, només ens queda passar a avaluar les dues altres opcions.  

 

Un dels principals índex que ens farà determinar quina es la solució idònia entre la proposta B o C, 

serà la estimació de la dotació d’aigua provinent de dutxes, banys i de pluja versos la demanda 

d’aigua reciclada a l’edifici. En aquest sentit podem veure que segons la Figura 4.3 el 30 % del 

consum d’aigua als edificis, es genera a les descarregues dels inodors i el 40 % a la dutxa i 

banyera.  
 

 

Fig. 4.3  Consum d’aigua als habitatges.  
Font: ECOAIGUA,, 2004. 

                                                 
5 Installation and Evaluation of Domestic Greywater Reuse Systems 1995 
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Segons aquestes dades, les dotacions d’aigua de dutxa i banyera són capaces per si soles d’omplir 

les cisternes dels sanitaris de l’edifici. En aquest marc la solució idònia seria la B ja que podem 

abastir els WC alhora que tenim 15 litres extres per persona i día  reservats per a  reg i neteja de 

zones comunes. No obstant, hem de comentar que aquestes dades son aproximatives i que mai 

podrem estar segurs de cobrir al 100 % la demanda d’aigua reciclada. 

 

Per altre banda, si tenim en compte que a les estacions de tardor i hivern, el consum humà d’aigua 

per a dutxes i banys es menor que en les temporades caloroses; el recolzament d’un sistema de 

recol·lecció d’aigua de pluja ens ajudarà a incrementar la disponibilitat d’aigua per a reciclar. 

D’aquesta manera garantirem la producció d’aigua necessària per a cobrir la demanda d’aigua 

reciclada de l’habitatge a totes les èpoques de l’any. 

 

Una vegada valorades les tres opcions, ha quedat clar que la opció C es considera la mes viable per 

a portar a terme el nostre projecte. De la mateixa manera que no es requeriran complexos sistemes 

de depuració podrem cobrir la demanda mínima d’aigua reciclada de tot l’edifici.  
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5 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 

5.1 Característiques del bloc de vivendes  

 

El projecte de reciclatge d’aigües grises es portarà a terme a un edifici de 17 vivendes amb local i 

garatge situat a la població de Sant Joan Despí (Barcelona), barri de l’Eixample. Limita al nord 

amb la via pública, on es situa l’entrada principal i a l’est i oest amb una sèrie d’habitatges 

plurifamiliars. En la part sud, a l’entresol, trobem una altra entrada a l’edifici i local comercial, 

amb una zona enjardinada comunitària. 

 

Aquest bloc de vivendes és només un punt de partida per a poder desenvolupar la projecció de la 

instal·lació de reciclatge d’aigües grises i per tant no s’entrarà a avaluar la seva validesa 

arquitectònica.  A la Figura 5.1 podem observar l’alçat de l’edifici. 

 

 

Fig. 5.1  Alçat bloc de pisos.  
Font: Elaboració pròpia 

 
L’edifici està dividit en 10 nivells: garatge, planta baixa, entresol, de la primera fins a la  cinquena 

planta, àtic i terrat. 
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Al soterrani trobem el garatge de l’edifici que consta de 9 places de pàrking i un espai reservat pel 

quart de la depuració d’aigües grises. L’accés dels vehicles al mateix es farà per mitjà duna rampa 

situada a la façana principal, alhora que també es disposa d’un ascensor per a l’accés de persones. 

 

A la planta baixa, per la façana nord trobem l’entrada principal de l’edifici. A l’entresol, per la 

façana sud trobem l’accés al local comercial, alhora que trobem la zona enjardinada de la 

comunitat. Aquesta area es composa per 50 m2 de gespa de baix consum (zones semi-àrides) amb  

diferent varietat d’arbustos ornamentals. 

 

L’edifici consta de cinc plantes amb tres habitatges cadascuna, distribuïdes de manera que hi ha 

dos pisos de quatre habitacions i un estudi a cada planta. Els pisos de quatre habitacions tenen dos 

banys i els anomenem vivendes de tipus A, els estudis tenen solsament un bany i els anomenem 

vivendes de tipus B. A la planta àtic trobem dos pisos de dos habitacions amb terrassa a la planta 

superior, aquestes dos vivendes son també de tipus B, ja que només tenen un bany.  

 

Al terrat  trobem les habitacions dels comptadors de gas i les instal·lacions de telecomunicacions, 

alhora que també els compressors d’aire condicionat i el quart de màquines de l’ascensor.  

 

5.2 Estimació nombre d’habitants 

 

Per poder fer una estimació de les dotacions d’aigua dels banys i dutxes, haurem de suposar un 

nombre d’habitants fix a l’edifici.  Per fer aquesta estimació d’habitants a l’edifici, agafarem com a 

referència les dades sobre la projecció d’habitants a les llars de Catalunya per al 2010 de 

l’IDESCAT.  
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Taula 5.1 Projeccions de llars per al 2010. Font:Població a Catalunya.  

IDESCAT, 2005 . 

 
 
Tal i com podem observar a la Taula 5.1 per a la comarca del Baix Llobregat ( agafant l’escenari 

baix, ja que les projeccions son per l’any 2010) la dimensió mitjana és de 2,7 habitats per llar.  

 

Donat que  aquest bloc de vivendes està ubicat a la població de Sant Joan Despí  i tenint en compte 

que consta de 17 vivendes, estimaren una població de 46 residents fixos al total de l’edifici.  
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6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

La instal·lació general de reciclatge d’aigües grises i pluja, comptarà amb dues xarxes de 

recol·lecció d’aigües diferenciades. Disposarem d’una xarxa de captació d’aigua de pluja dels 

diferents patis situats a les zones mes altes de l’edifici i d’una xarxa interior independent de 

captació d’aigua dels banys i dutxes. Aquestes dues xarxes es connectaran al soterrani de l’edifici a 

una única canonada col·lectora que anirà a parar al dipòsit depurador. Aquesta aigua, una vegada 

desinfectada, serà bombada cap a uns dipòsits situats a la part alta de l’edifici, preparada per a la 

seva distribució als punts de consum per gravetat.  

 

Al llarg d’aquest apartat, s’explicarà en detall el funcionament de cadascun dels elements de la 

instal·lació, així com es justificarà la selecció de processos, materials i aparells que intervenen en 

el sistema de reciclatge d’aigües grises.  

 

6.1  Dotació i demanda d’aigua   

 

6.1.1 Dotacions aigua banys i dutxes 
 

Existeixen varies fonts d’informació sobre les dotacions d’aigua a Catalunya. Entre elles 

destaquem com a més fiables, les de l’ACA, segons les quals les dotacions domèstiques referents 

als municipis de més de 10.000 habitants, es troben entre els 160 i 200 l/hab./día, amb uns 

rendiments entre el 69 i el 78 %. Encara, que cal dir que en àmbits com en l’AGBAR aquests 

valors són de 160 l/hab./día amb un rendiment del 77,4%.  

 

Agafant també com a referència les dades proporcionades per ECOAIGUA ( empresa pionera en  

la instal·lació  de sistemes de recuperació d’aigües a edificis a Catalunya) ens trobem amb uns 

valors de 140 l/hab./día. Aquest valor també coincideix amb les dades a la Figura 6.1 extretes d’un 

estudi del consum d’aigua per habitant a la zona metropolitana de Barcelona (Mercè C, at al. 

2001). 
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Fig. 6.1  Relació entre el consum d’aigua i densitat urbana a les tres corones metropolitanes de Barcelona .  
Font: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001 . 

 

Per tant, com a valor mitjà de consum d’aigua a l’edifici, agafarem la mitjana entre totes les dades 

proporcionades, es a dir,  150 l/hab./día. 

 

Tenint en compte l’estimació d’habitants i de consum d’aigua per persona, podem dir que el 

consum general d’aigua sense comptar la de reg de zones públiques, es: 

 

Consum total d’aigua : nº hab. × consum aigua per hab. = 47 hab. × 150 l/hab./día = 7.050 l /día. 

 

Tenint en compte que el 40% d’aquest consum es realitza a les dutxes i banys, podem determinar 

que les dotacions d’aigües per aquest concepte seran de 2.820 l/día. Aquest valor doncs, representa 

el volum d’aigua total a reciclar diàriament, que conjuntament amb l’aigua de pluja que es pugui 

precipitar en el mateix día, representarà l’estimació total de les dotacions d’aigua  a reciclar. 

 

6.1.2 Dotacions de l’aigua de pluja 
 

Abans d’emprendre el disseny del sistema de captació d’aigua pluvial, es necessari tenir en compte 

els següents aspectes: 
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 Precipitació de la zona: hem de conèixer les dades pluviomètriques de almenys els últims 

10 anys. 

 Tipus de material del que està construït la superfície de captació. 

 Demanda d’aigua. 

 

Com podem observar a la Taula 6.1, hem recopilat les precipitacions mensuals acumulades a la 

zona de Barcelona. S’han agafat les dades del observatori Fabra, ja que es la estació meteorològica 

més propera a Sant Joan Despí amb una recopilació de dades de 9 anys.  

 

Aquesta informació ens servirà per determinar la precipitació promig mensual. Aquest valor serà 

expressat en mil·límetres de precipitació, que es igual a dir litres/m2.   

 
 

ANY GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY 

2005 0 44 24,8 15 31,5 12,2 4,4 43,8 104,8 124,4 129,8 3,2 537,9 

2004 2 102,6 67,6 121,2 3,2 14 34 10,7 73,6 20,4 15,6 77,8 542,7 

2003 24,4 158,8 15,6 15,6 45,2 0 4,8 30,8 94,2 144,6 13,8 34,2 582 

2002 42,6 17,8 82,2 107 115,4 38 86 129,4 32,2 166,2 65 55,4 937,2 

2001 83,8 21 16,2 34,8 31,6 3,6 81,2 15,6 47,2 29,4 36,4 23,8 424,6 

2000 27,2 1 40,6 71,2 77,4 0,8 1,8 9,8 49,6 56,4 17,4 58,4 411,6 

1999 50 0,4 14,4 29 35,6 15,6 10,5 5,3 171,7 116,1 61,6 12,2 522,4 

1998 85 6,4 7,5 15,6 13,6 9,6 4,1 49,8 87,3 71 9,6 124,6 484,1 

1997 75,4 2,4 5,6 59,8 3,6 55 24,6 35,4 15,2 25,6 46,8 115,4 464,8 

Taula 6.1 Precipitacions mensuals acumulades (mm), període 1997-2005. Estació Meteorològica Barcelona (Observatori Fabra).  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

Per al càlcul de la precipitació promig mensual  farem servir l’equació següent:  

 

  Eq. 6.1 
 
 

On : 

 

n ,         número d’anys avaluats. 
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Pi ,       Precipitació mensual del mes “i”,(mm). 

PPi ,     Precipitació promig mensual del mes “i” de tots els anys avaluats (mm). 

  

El següent pas a realitzar es el càlcul del volum d’aigua mensual corresponent, per aquest objectiu, 

farem servir l’equació següent:   

 
 

  Eq. 6.2 
 
 

On: 

 

Ce ,    Coeficient vessament 

Ac ,    Àrea de captació (m2) 

Ai ,    Abastament corresponent al mes “i” (m3)  

 

 

La superfície de les terrasses de l’edifici està revestida amb ceràmica; per tant, el coeficient de 

vessament que li correspon es de 0,8. Com a superfície de captació total d’aigua pluvial tenim 190 

m2  6. Amb aquestes dades i aplicant l’equació 6.1 i la 6.2 obtenim els següents resultats: 

 
 

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

PPi 43,4 39,4 30,5 52,1 39,7 16,5 27,9 36,7 75,1 83,8 44,0 56,1 

Ai 6,6 6 4,6 7,9 6 2,5 4,2 5,6 11,4 12,7 6,7 8,5 

Taula 6.2  Resultats càlcul PPi (mm) i Ai (m3) mensuals.  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 
 

Observant les dades de la Taula 6.2, podem veure que les dotacions màximes d’aigua de pluja a 

l’edifici, seran als mesos de Setembre i Octubre, de 11,4 m3 i 12,7 m3 respectivament. Segons el 

Servei Català de Meteorologia, la mitja de dies amb precipitació per aquestos mesos es de 12 dies 

                                                 
6  Per més informació consultar plànols Annex 5 – A5.6 i A5.7 
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de pluja. Per tant, podem estimar una recaptació mitja de 1 m3 d’aigua  per día de pluja, per als 

mesos de Setembre i Octubre. 

 

6.1.3 Necessitats d’aigua reciclada 
 

Quan parlem de necessitats d’aigua, ens referim al volum d’aigua reciclada demandat per tots els 

punts de consum de l’edifici. Per tant, en aquest concepte inclourem les necessitats d’aigua per 

omplir els inodors dels habitatges, per cobrir el regadiu de la zona enjardinada  i la neteja de  zones 

comunes i vehicles. Hem de tenir en compte que segons el promotor de l’obra, el consum de la 

gespa es de sis litres per día i metre quadrat. Per tant, si fem un desglossament de les quantitats 

d’aigua que representa cada concepte, la demanda d’aigua reciclada per cadascun, és la que veiem  

a continuació: 

 

• Recàrrega inodors:  47 hab. × (45 litres/día)/hab. = 2.115 litres/día 

• Zona enjardinada:   (6 litres/día)/m2  × 50 m2= 300 litres/día 

• Neteja vehicles i zones comunitàries: estimació de 80 litres/día 

 

Com podem observar a les dades obtingudes, les necessitats d’aigua reciclada totals son de 2.495 

litres/día. Per tant, es verifica que amb els càlculs de les dotacions globals d’aigua de dutxes i bany 

i de pluja, fetes en l’apartat anterior, podem cobrir aquestes necessitats d’aigua reciclada. 

 

6.2 Circuit de depuració i filtració 

 

6.2.1 Criteris de qualitat de l’aigua regenerada 
 

La qualitat d’una determinada aigua es sol avaluar mitjançant paràmetres microbiològics, 

semblants als que s’utilitzen per al control de l’aigua d’abastament, es a dir, com per exemple, els 

denominats indicadors de contaminació fecal, terbolesa i sòlids en suspensió. 
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Tal i com podem observar a la Taula 6.3, no hi ha una normativa internacional de qualitat de 

l’aigua, que s’hagi adoptat a nivell global. Cada país ha adoptat els seus propis criteris de VMA de 

contaminats, en funció de la qualitat intrínseca de les seves aigües, de la quantitat d’aigua 

disponible i de la climatologia de la zona. 

 

 

Taula 6.3  Qualitat de l’aigua per a usos urbans a diferents països.  
Font: Mediterranean Network on Wastewater Reclametion and Reuse, 2004. 

 

En aquest moment (Desembre de 2006) l’estat Espanyol no disposa encara d’una normativa 

especifica sobre els paràmetres fisicoquímics per a la reutilització d’aigües. Existeix un projecte de 

R.D. per la reutilització d’aigües depurades que data del 22 de Maig de 2006. En aquest 

avantprojecte, es regulen els paràmetre fisicoquímics d’aquest tipus d’instal·lacions7 . La regulació 

de la reutilització de les aigües s’inclou en l’article 47 del Pla hidrològic de les conques internes 

de Catalunya i en les determinacions del Pla de Sanejament, incorporades en el PHCIC, relatives a 

                                                 
7  Per més informació consultar Annex 2 - Taula A2.1  
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la necessitat de fomentar les actuacions destinades a la recuperació i posterior reutilització de les 

aigües depurades. 

 

En aquest context normatiu, al maig de 2003 l’àrea de Planificació de la Generalitat de Catalunya 

va redactar el document, Criteris de qualitat de l’aigua regenerada segons els diferents usos, on es 

regula criteris de qualitat per l’ús d’aigua reciclada, tal i com es mostra a la Taula 6.4 .  

 

 
 

Taula 6.4 Criteris de qualitat de l’aigua regenerada segons diferents usos.  
Font: ACA, 2003. 

 

El tractament a aplicar a les aigües grises, ha de garantir doncs, una qualitat de les aigües 

regenerades que iguali o millori els valors de l’apartat 1 de la Taula 6.4 
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Així mateix, es tindran en compte els requisits qualitatius de l’aigua establerts en el R.D. 140/2003 

de 7 de Febrer de 2003 pels que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 

consum humà, abastant d’acord amb l’art. 2 d’aquesta norma l’aigua potable per a l’ús de boca, les 

aigües destinades a la higiene personal i d’altres usos domèstics, amb les excepcions  que 

s’estableixen a l’article 3. 

. 

S’ha de tenir en compte, que l’aigua depurada no solsament s’utilitzarà per a reg i neteja de zones 

comunitàries, si no que també es destinarà a omplir les cisternes de l’edifici. Com podem observar 

a la Taula 6.3,  aquesta finalitat no s’observa en aquesta normativa de la Generalitat. Per tant, 

encara que no estigui aprovada, farem servir els criteris de qualitat de l’aigua regenerada de la 

proposta de R.D. de Reutilització d’aigües regenerades exposats a la Taula A2.1 de l’annex 2, on 

si que es preveu l’ús d’aigua reciclada per usos residencials.  

 

La qualitat requerida doncs, es determinarà pels VMA establerts en l’apartat  Qualitat 1.1 de la 

Taula  A2.1, consistents en: 

 

 Nematodes Intestinals:  1 ou / 10 L 

 E. coli:        0 UFC / 100mL 

 Sòlids en suspensió:  10 mg / L 

 Terbolesa:   2 NTU 

 

 

Per tal d’aconseguir una qualitat d’aigua regenerada per sota dels valors abans esmentats, s’haurà 

de seleccionar un sistema de tractament d’aigua adient per les nostres necessitats.  

 

Un dels factors principals alhora de seleccionar les tècniques de depuració d’aigües, és determinar  

de quina qualitat d’aigua disposem com a recurs. A continuació fem uns apunts. 
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Aigua de pluja 

 

L’aigua de pluja es caracteritza per ser l’aigua de tipus -tova- (baix contingut en carbonat càlcic)  

amb un duresa amb valor pràcticament zero. A més, la seva quantitat de sòlids dissolts es molt 

baixa així com la seva terbolesa.   

 

A mesura que l’aigua cau, es va dissolvent el CO2 present a l’atmosfera, i per tant es torna 

lleugerament àcida (PH 5,6), valor que podem corregir afegint petites quantitats de cal. Degut a 

aquesta característica tindrem cura alhora de triar el material per a la seva conducció (tenint 

present també el criteris de sostenibilitat que regeixen el projecte). 

D’instal·lació  

 

Una vegada que l’aigua de pluja entra en contacte amb la superfície de recol·lecció, arrossega gran 

quantitat de partícules y microorganismes (bactèries, fongs,..) que poden arribar al dipòsit 

depurador.  

 

Aigües grises 

 
Les aigües grises no estan exemptes de contaminants, però en concentracions sensiblement menors 

que les aigües negres. El contingut en nitrogen es menor que la dècima part del nitrogen que 

presenten les aigües negres. El perill degut a la presència d’organismes patògens es redueix 

considerablement, ja que s’elimina l’entrada de matèria fecal que pot contenir aquests organismes. 

A la vegada, al tenir menys quantitat de matèria orgànica, aquesta es degrada mes ràpidament.  

 

Aquestes aigües no generaran olors desagradables al ser descarregades. Per altre costat, si 

col·lectem les aigües en un tanc i les emmagatzemem, aquestes passarien ràpidament a condicions 

anaeròbiques y ens donarien problemes de males olors, a més de contenir bactèries. Es per això 

que la clau de l’èxit del nostre projecte d’ús d’aigües grises, resideix en el fet que fem servir un 

procés d’immediat tractament y reutilització.  
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6.2.2 Sistema de desinfecció 
 

El procés de condicionament de l’aigua residual, amb un nivell de qualitat adient per a una 

posterior reutilització, es coneix com a regeneració. Els nivell de qualitat de l’aigua regenerada, 

s’estableixen a través de la mesura de paràmetres de tipus fisicoquímic i de les determinacions dels 

microorganismes d’interès sanitari. La configuració final del tractament a aplicar, dependrà del 

nivell de qualitat que es vulgui assolir en l’aigua regenerada. 

 

Els principals agents de desinfecció disponibles en el mercat són tres, el clor, ozó i llum 

ultraviolada:  

 

 Clor: és el desinfectant més utilitzat a causa del seu baix cost, solubilitat en aigua, 

disponibilitat i efectivitat. Es pot disposar en forma granular o en tabletes i les formes 

químiques poden ser: clor gas, hipoclorit de calci, hipoclorit de sodi, etc.. Aquesta 

desinfecció es pot fer manual o amb una bomba de dosatge. Les concentracions de clor 

lliure en l’aigua solen amistar-se amb un test de Clor, com els que s’utilitzen a les piscines. 

El principal desavantatge d’aquest compost és la formació de compostos orgànics 

halogenats (diazometans) de propietats cancerígenes en presència de matèria orgànica.  

 

 Ozó: és una forma d’oxigen que es produeix al passar l’aire o oxigen pur a través d’un 

camp elèctric molt potent. L’ozó reacciona ràpidament enfront dels microorganismes ja que 

és tòxic per als mateixos i a més oxida la matèria orgànica present en l’aigua. La capacitat 

de desinfecció depèn de la concentració en la qual es trobi, temps de contacte i els agents 

patògens. Recentment s’han desenvolupat equips compactes d’ús domiciliari. El principal 

desavantatge que presenta, i per tant limita el seu ús és el seu alt cost.  

 

 Llum ultraviolada (UV): els microorganismes són invectivats a causa del dany fotoquímic 

de l’àcid enucleïs. L’alta energia associada la radiació UV d’ona curta (rang 240-280 nm) 

és absorbida pel DNA o RNA cel·lular. L’eficiència del sistema UV depèn de les 

característiques de l’aigua, intensitat de la radiació UV, temps d’exposició del 

microorganisme i la configuració del reactor. Per a aquests sistemes és necessari la 
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presència d’un refiltra ja que aquest sistema només és eficient a concentracions de sòlids en 

suspensió inferior a 30 mg/l. La unitat d' UV ha d’estar correctament calibrada i testada 

abans de la seva instal·lació amb la finalitat de garantir la completa desinfecció de l’aigua. 

El principal desavantatge es la necessitat d’instal·lar equips auxiliars que controlin 

l’emissió de la radiació, la vida dels llums, etc 

 

6.2.2.1 Selecció del tractament de desinfecció a aplicar 
 

Com ja s’ha introduït en l’apartat anterior, existeixen varis mètodes de desinfecció de l’aigua. En 

el nostre cas, descartem la utilització de desinfecció amb ozó pels seus alts costos, a més, amb els 

mètodes de cloració o UV podem assegurar uns valors inferiors  als de la Qualitat 1.1 de la Taula  

A2.1 amb menys costos. Segons un estudi realitzat a la EDAR del Castell-Platja d’Aro (Costa et. 

al. 2006), s’arriba a les mateixes inactivacions per als microorganismes de tipus coliformes fecals, 

fent servir UV més Clor que únicament Clor, tal i com podem observar a la Taula 6.5 . 

  

 

Taula 6.5  Estudi inactivacions logarítmiques segons tractament . 
 Font: Informe tècnic a l’èter del Castell- Platja d’Aro, 2006. 
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Per tant, tenint en compte que segons la norma, els microorganismes que hem de vigilar, son de 

tipus coliformes, triem com a  mètode de desinfecció, únicament  la cloració de l’aigua amb 

hipoclorit sòdic amb dosificador automàtic.  

 

A nivell industrial, el hipoclorit s’obté fent reaccionar el clor pur amb una solució d’hidròxid sòdic 

(sosa). Després de la reacció, s’obtenen solucions aquoses que tenen una concentració determinada 

de grams de clor actiu per litre de solució a l’aigua i contenen una certa alcalinitat lliure per 

estabilitzar el clor. Les solucions d’hipoclorit sòdic usualment tenen 180 grams de clor actiu per 

litre (aproximadament, el 20%). La normativa reserva la denominació de "lleixiu" per a les 

solucions que contenen entre 35 i 100 grams de clor actiu per litre i que són destinades a l’ús 

domèstic, col·lectivitats i indústries relacionades amb l’alimentació.  

 

La reglamentació aplicable als hipoclorits és el R.D. 363/1995 1 , pel qual s’aprova el Reglament 

de substàncies perilloses. Aquesta normativa diferencia les solucions de concentracions superiors 

al 10% en clor actiu de les que tenen concentracions compreses entre el 5% i el 10%. 

L’etiquetatge, les fases de risc i els consells de prudència són diferents, atès que les primeres són 

considerades corrosives i les més diluïdes són classificades com a irritants.  

 

El dipòsit acumulador d’aigües grises comptarà amb aquest sistema de cloració format per una 

bomba dosificadora per impulsos, a la qual s’hi podrà accedir per la part superior del dipòsit i 

situada en un lloc de fàcil accés per possibles, reparacions, reposicions o operacions de 

manteniment. La bomba haurà de poder garantir una dosificació aproximada de clor entre 0.4 i 0.6 

mg/l (mg/l o g/m3 o ppm, que és la concentració de clor final que volem) a administrar en diferents 

impulsos en funció dels valors que llegeixi el comptador d’entrada d’aigua del dipòsit . 

 

Haurem de augmentar la quantitat de clor si: 

 

 El temps de retenció es menor de 30 minuts. 

 La quantitat de ferro, sofre, amoníac o matèries orgàniques es considerable. 

 La temperatura de l’aigua es menor de 10 ºC. 
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 El valor del pH de l’aigua es major de 7. 

 

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 (RD. 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 higiénico sanitarias). 

 

Per tal de poder garantir les condicions fitosanitàries de l’aigua residual reciclada es realitzaran 

revisions periòdiques, fixades en el manual de manteniment. La qualitat de l’aigua serà conforme 

quan les mostres recollides en un mateix punt durant un any compleixen el següent: 

 

 El 95% de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a nematodes intestinals. 

 El 90 % de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a coliforms. 

 

6.2.2.2 Manipulació i conservació del producte 
 

Els hipoclorits són corrosius, taquen la pell, causen cremades i decoloren la roba. Reaccionen amb 

els àcids produint clor. S’han de separar de les substàncies inflamables com els dissolvents, els 

agents reductors i els àcids, com el salfumant.  

 

Es distribueixen en recipients de menys de 10 litres (no reciclables ) i en garrafes o bidons de més 

quantitat, els quals han d’estar pensats i dedicats exclusivament a emmagatzemar aquest producte.  

 

Han d’estar perfectament nets i amb les etiquetes d’especificacions del producte.  

 

Per manipular les garrafes o els bidons que continguin hipoclorit és convenient protegir-ne els ulls 

amb ulleres de seguretat, utilitzar guants de plàstic o goma, un davantal i, si cal, botes de goma.  

 

Els bidons o garrafes s’han de conservar en un espai destinat exclusivament per a 

l’emmagatzematge d’hipoclorits, que ha d’estar aïllat, net, ben ventilat, sense llum directa del sol i 
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fora de l’abast de persones alienes a la manipulació del producte. S’aconsella identificar aquest 

espai.  

 

Quan els recipients siguin de més de 50 litres, el producte es transferirà amb bombes de plàstic 

especialment destinades a manipular hipoclorit.  

 

6.2.2.3 Sistema de dosificació i control 
 

L’addició  d’hipoclorit sòdic a l’aigua destinada al consum públic ha d’efectuar-se mantenint la 

màxima cura, tant pel que fa al lloc de la xarxa de distribució on s’ha d’aplicar, com a la quantitat 

que se n’ha d’afegir. A més, s’hauran de realitzar sistemàticament controls del clor residual lliure 

per estar segurs que l’aigua que s’està distribuint, s’ha desinfectat i manté el seu poder 

desinfectant.  

 

Quan es realitza una aplicació d’hipoclorit correcta i les dosis d’ús són les recomanades, s’obté una 

bona desinfecció. Les dimensions del dipòsit garantiran un temps de retenció de l’aigua, amb un 

mínim de mitja hora i un màxim de 48 hores 

 

Les aigües tindran compostos dissolts que consumiran part del clor que hi afegim, principalment, 

l’amoni, els nitrits i la matèria orgànica.  

 

En afegir clor a l’aigua, una part s’utilitzarà en l’eliminació de microorganismes i una altra es 

consumirà reaccionant amb compostos orgànics i nitrogenats presents en l’aigua, i romandrà a 

l’aigua en forma de clor residual combinat . El que resta del clor addicionat, és el que s’anomena 

clor residual lliure.  

 

Per aconseguir que l’aplicació d’hipoclorit provoqui l’eliminació dels microorganismes que 

produeixen malalties, és a dir una bona desinfecció, caldrà mantenir la concentració de clor 

residual lliure per sobre de 0,5 mg/l, durant un temps mínim de mitja hora . 
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Disposarem d’un comptador d’aigua d’entrada al dipòsit que donarà impulsos elèctrics per cada m3 

o litre que entra. Cada impuls donarà un senyal que provoqui una embolada a la bomba 

dosificadora i així només caldrà fixar la cursa de l’èmbol pels ml d’hipoclorit desitjats.  

 

Per saber quants ml d’hipoclorit s’han d’aplicar cada vegada que actuï el microinterruptor, cal fer 

el càlcul a partir del cabal d’entrada d’aigua al dipòsit, de la concentració de d’hipoclorit i del 

volum d’aigua entrada que fa actuar el microinterruptor. La fórmula que cal aplicar es la següent:  

 
 

  d = M x C / S    Eq. 6.3 
 

On: 

 

d ,     en ml, és el volum que la bomba dosificadora ha d’aplicar en cada embolada. 

C ,    en mg/l, és la concentració de clor final que volem, que ha de ser de 0,5 mg/l.  

M ,   en l, és el volum que fa actuar el microinterruptor.  

S ,     en g/l, és la concentració d’hipoclorit sòdic. 

 

Tenim en compte que les dotacions d’aigua per a reciclar provenen majoritàriament de les dutxes, 

dissenyarem el sistema de dosificacions de clor tenint en compte que, interrompudament, es 

produiran descarregues de 60 litres al dipòsit acumulador, segons aquestes dades farem actuar el 

microinterruptor del comptador dos vegades cada vegada que algú es dutxi, es a dir,  cada 30 litres 

aplicarem una solució d’hipoclorit sòdic de 40 g/L. Aplicant l’equació 6.3 , obtenim un volum 

d’hipoclorit sòdic aplicat, ha de ser 0,375 ml per embolada, es a dir, aplicarem una dosi de clor de 

12,5 mg/l. 

 

A la Taula 6.6, hem adjuntat les característiques tècniques de la bomba dosificadora de la gama  

PRIMUS 208  de la marca ALLDOS Eichler Gmbh. El model a instal·lar serà la 208-6.0 que ens 

proporcionarà un volum màxim per embolada de 0,84 ml.  
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Taula 6.6  Tipus bomba dosificadora PRIMUS.  
Font:ALLDOS Eichler Gmbh, 2006. 

 
 

Per tant, per obtenir el subministrament de 0,375 ml a cada senyal rebuda pel emissor d’impulsos 

del comptador d’aigua de la entrada del dipòsit, regularem el cursor d’embolada al 45 %.  

 

El comptador serà de la marca CONTHIDRA model CWOLT-150 8 . Aquest dispositiu, a més de 

donar-nos una lectura de la quantitat d’aigua que rebem al dipòsit depurador, anirà proveït d’un 

sensor d’impulsos que tancarà un interruptor cada vegada que conti 30 litres, actuant d’aquesta 

manera un cicle d’embolada de la bomba dosificadora. 

 

6.2.3 Sistema de filtració 
 

Per garantir la qualitat de l’aigua emmagatzemada, cal disposar d’un sistema de filtració capaç 

d’eliminar les partícules sòlides en suspensió, deixant passar com a màxim els organismes  

inferiors a 150 micres (150 µ). Per poder garantir aquesta funció instal·larem un filtre, just pocs 

metres abans de la entrada del dipòsit. Amb aquest sistema de filtrat centralitzat, estalviarem la 

instal·lació de filtres individuals a altres punts de les canonades.  

 

                                                 
8  Per a més informació consultar Annex 3 - Fitxa A3.2 
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S’utilitzarà un filtre amb sistema d’autoneteja de la marca ORIVAL Water Systems, concretament 

el model ORC-06. Aquest model ens proporciona un diàmetre d’entrada i sortida de 150 mm per al 

correcte encastament amb la canonada col·lectora. 

 

 

Fig. 6.2 Filtre ORC-06.  
Font: ORIVA, 2006. 

 

Com observem a la Figura 6.2 a dins del filtre esta situada una malla d’acer (punt 2) que serà 

l’encarregada de filtrar les impureses, les quals s’aniran acumulant a la part baixa de recipient, per 

a una posterior descàrrega, mitjançant una vàlvula electromecànica situada, com podem observa a 

la figura, en el punt 4. Aquesta vàlvula estarà connectada a la xarxa general de sanejament, de 

manera que activant durant uns segons, eliminarem de manera automàtica, totes les impureses cap 

a la xarxa general de sanejament. 

 

La vàlvula instal·lada serà de la marca GSR, model 2511 0401 322.319. La seva bobina s’alimenta 

a una tensió de  220V/50Hz i estarà en posició normalment tancada mentre no rebi cap senyal 

d’excitació des de el quadre de control.  

 

6.2.4 Dipòsit depurador 
 

Com a dipòsit depurador, entenem el recipient pel tractament de les aigües procedents dels banys, 

dutxes i de pluja de tot l’edifici. Aquest estarà situat a un quart específicament dissenyat per 

contenir-lo amb la resta d’equipaments al garatge. 

 

                                                 
9  Per a més informació consultar Annex 4 - Fitxa 3.3 
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Per al seu dimensionament utilitzarem les dades de les dotacions d’aigua calculades a l’apartat 

6.1.1 i 6.1.2. : 

 

 Aigua pluja: 1.000 litres/día ( mesos mes plujosos). 

 Aigua dutxes i banys: 2.820 litres/día.  

 

La suma d’aquestes dues dotacions dona un total de 3820 litres/día. Hem d’aclarir que 

possiblement les dotacions provinents de banys i dutxes seran superiors, ja que per realitzar aquest 

càlcul, hem agafat índexs generals de l’àrea metropolitana de Barcelona i no específics de la 

població de Sant Joan Despí, on la demanda d’aigua per habitant, es més alta que la mitjana de la 

comarca del Baix Llobregat. Per tant, si considerem aquest factor, el resultat és que s’han de 

gestionar 4 m3 d’aigües grises diaris. Aquesta quantitat d’aigua no s’ha de tractar en un mateix 

moment, fet que ens dóna un marge de temps d’operació per depurar les aportacions. Per tant, un 

dipòsit amb la meitat de capacitat de les aportacions diàries, a més de poder administrar 

sobradament aquest volum d’aigua, en serveix de complement al dipòsit de servei, quan aquest 

està ple. Fent doncs, les funcions de tanc de desinfecció i emmagatzematge a la vegada. 

 

Al mercat podem trobar diferents tipus de dipòsits, verticals, horitzontals, de forma quadrada o 

cilíndrica. Tenint en compte que el dipòsit anirà ubicat a una sala al soterrani de l’edifici amb una 

alçada de 2,56 metres, descartarem la instal·lació d’un de tipus vertical. Per tal de no afavorir la 

sedimentació de partícules en la base de la depuradora, el triarem amb forma cilíndrica, tal i com el 

a la Figura 6.3 . 
 

 

Fig. 6.3  Esquema dipòsit amb suport aeri. 
Font: Salvador Escoda S.A., 2006. 
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El dipòsit tindrà una capa exterior de pintura opaca, i de color fosc per evitar la penetració dels 

raigs ultraviolats, els quals podrien provocar la degradació de l’aigua potable a causa de la 

proliferació d’algues. Estarà fabricat amb una barrera interior de resines sanitàries que permetran 

conservar l’aigua en tractament amb les màximes garanties de qualitat. 

 

Un dels dipòsits que compleix amb aquestes característiques és el de l’empresa  Salvador Escoda, 

model CC 10 11910, de 2.300 litres, realitzat amb poliester i fibra de vidre. Aquesta companyia 

permet seleccionar al moment de realitzar la comanda, la situació i diàmetre de les boques 

d’entrada i sortida, per tant, la boca d’entrada serà de 150 mm amb brida de PRFV i complint amb 

la norma DIN 16.966, serà doncs, compatible amb la connexió del filtre d’entrada exposat a 

l’apartat 6.2.3. El dipòsit de depuració, tindrà un sobreeixidor connectat  a la xarxa de 

clavegueram, per als casos en que les dotacions d’aigua superin el volum del dipòsit, així com una 

vàlvula manual de buidatge connectada també a la xarxa de sanejament. 

 

Segons el document bàsic HS4 de Salubritat11, als dipòsits tancats, inclosos el que tenen 

comunicació amb l’atmosfera com el nostre, el tub d’alimentació desembocarà 40 mm per sobre 

del nivell màxim de l’aigua, o sigui per sobre de la part més alta de la boca del sobreeixidor. 

Aquest sobreeixidor tindrà la capacitat necessària per a evacuar un volum doble del màxim previst 

d’entrada d’aigua. 

 

6.3 Instal·lació general de fontaneria 

 

Abans de començar a explicar en detall el disseny de la xarxa de conducció d’aigües reciclades, cal 

aclarir que no s’entrarà en detall en la descripció de la instal·lació de subministrament d’aigua 

potable  o sanejament d’aigües fecals, ja que no es l’objectiu d’aquest projecte. Encara que com a 

sistemes íntimament lligats amb el nostre sistema se’n farà referència al llarg de la descripció del 

mateix. 

 

                                                 
10 Per a més informació consultar Annex 3 - Fitxa A3.1 
11 Document Bàsic del nou Codi Tècnic de la Edificació del 16 d’octubre de 2006 
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En aquest apartat es descriuran les característiques de la instal·lació d’aigua, així com els materials 

a utilitzar. Al l’annex 5 d’aquest trobarem els plànols de la instal·lació d’aigua, a on es poden 

observar els detalls de la instal·lació per a cada habitatge .  

 

6.3.1 Normativa i reglamentació 
 

 NTE-ISS: “Instalaciones. Salubridad. Saneamiento en edificios”. (BOE del 8 de setembre 

de 1973). 

 

 NTE-ISA: “Instalaciones. Salubridad. Alcantarillado”. (BOE del 17 de març de 1973). 

 

 Normes UNE per a conduccions, equips i materials. 

 

 

6.3.2 Descripció sistema recol·lecció aigua pluja 
 

A fi de ponderar la recollida de les aigües pluvials, introduirem el concepte d’Intensitat Màxima de 

Precipitació (Im), xifra teòrica consistent en la transpolació al període de 1 hora de la màxima 

precipitació caiguda en la localitat durant 5 minuts en els últims 20 anys. S’expressa en mm 

d’altura per m2 de superfície, o el que és el mateix, en litres per m2. Hem d’aclarir  que Im no té res 

a veure amb la pluviositat anual de la zona però si reflecteix les característiques torrencials de les 

seves pluges. Atès que, iniciada la pluja, l’aigua caiguda en els diferents faldons arriben a els 

albellons normalment en menys de 5 minuts ("temps de concentració") la xifra que llança Im 

s’utilitza directament en la següent fórmula, que ens donarà el cabal de les aigües pluvials en els 

baixants: 

 
 

  Eq. 6.4 
 
 

On: 
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A ,    àrea en projecció horitzontal de la superfície de recollida, en m2 . 

 

e ,     coeficient de vessament que, en cobertes, es pren igual a la unitat.  

 

Im ,   Intensitat Màxima de Precipitació de la zona. 

 

A la Figura 6.4  s’estableixen les Im aproximades de les diferents zones de la Península Ibèrica. 

Al nostre edifici situat a Barcelona l’hi pertoca la zona Y, per tant una precipitació màxima de 

120mm/h. 

 

 

Fig. 6.4  Zones Pluviomètriques Península Ibèrica.  
Font:Reglament Tècnic N.T.E., ISS-1973. 

 

A l’annex A5.6 i A5.7, trobarem els plànols de les conduccions de recollida d’aigua de  pluja el 

diàmetre de les quals vindran determinades pel cabal màxim d’aigua en els diferents trams 

numerats. Aplicant l’equació 6.4 a la Taula 6.7, determinarem el cabal a cada punt per a 

determinar el diàmetre dels baixants; i fent sevir la Taula A1.1 de l’apartat 1 dels annexes, 

determinarem la seva secció nominal.  
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 TRAM 
CABAL MÀXIM 

[l/s] 
PENDENT 

[%] 
DIÀMETRE 

[mm] 
1 1,59 1,5 70  
2 0,79 1,5 40  
3 1,59  1,5 70  
4 0,79  1,5 40  
5 0,63  1,5 40  
6 0,63  1,5 40 
7 1,26  1,5 70  
8 0,63  1,5 40  
9 0,63  1,5 40  

10 1,26  1,5 70  

Taula 6.7  Cabal  i diàmetres als diferents trams col·lectors d’aigua pluja.  
Font : Elaboració pròpia. 

 
 

Per determinar el diàmetre dels dos baixants de pluja, hem de sumar els cabals de tots els trams 

que vagin a para a cadascun. D’aquest càlcul determinem que el cabal màxim per als dos baixants 

es de  4,9 l/s. Consultant la Taula 6.7, i determinant una ventilació primària instal·lada, el diàmetre 

dels baixants calculat serà de 100 mm.  

 
 

DIÀMETRE (mm)           CAUDAL MÀXIM  (l/s) 

 
Ventilació 
secundaria 

Ventilació 
primària 

40 0,65 0,30 
50 1,45 1,10 
70 2,90 2,35 
80 4,20 3,65 

100 7,20 5,60 
125 12,05 9,90 
150 19,55 12,40 
200 40,50 19,15 

Taula.6.8  Diàmetre baixants per caudal màxim . 
 Font:Cálculo y Normativa Básica de las Instalaciones en los edificios. Luís Arismendi, 2003. 

 
 
 
La ventilació dels conductes de sanejament i pluvials es realitzarà allargant aquests per la part 

superior fins a sortir per sobre la coberta. Els conductes s’integraran amb l’estructura de les 
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xemeneies de la coberta de manera que no siguin visibles directament i que extreguin les olors a 

una alçada tal que no produeixi molèsties. 

 

S’utilitzaran canonades fabricades amb polipropilè. La marca comercial Polysan, per exemple, 

comercialitza canonades amb aquestes característiques. Triem aquest material per les canonades 

dels baixants, ja que son preferibles a utilitzar PVC, que es un material menys sostenible. No són 

afectades per la corrosió, ofereixen un sistema silenciós lliure de sorolls d’aigua, estan preparades 

per a suportar altes temperatures i pressions, tenen una alta resistència a les fissures, no contenen 

compostos clorats, tenen una llarga duració i una gran resistència al desgast, pesen poc i tenen una 

extremadament baixa rugositat, fet que es tradueix en coeficients de fricció molt baixos i per tant 

pèrdues de càrrega molt petites. Son molt fàcils de muntar, de manera que  també s’augmenta molt 

la rapidesa en la seva instal·lació.  

Les canonades s’instal·laran encastades en obra directament i seguint les indicacions del fabricant, 

amb especial atenció als radis de curvatura mínims recomanats per aquests. Només s’utilitzaran els 

accessoris corresponents a aquestes canonades subministrades pel mateix fabricant. 

 

6.3.3 Descripció sistema recol·lecció aigües banys i dutxes 
 

La captació d’aigües residuals de dutxes i banys es farà a través d’una xarxa independent, que 

mitjançant gravetat, les distribuirà cap a la depuradora. La recol·lecció de la resta d’aigües es farà 

per mitja d’una xarxa convencional d’aigües, connectada a la xarxa general clavegueram.   

 

Al igual que el sistema de captació d’aigües pluvials, les canalitzacions de recollida d’aigua de 

banys i dutxes disposaran d’un sistema de filtrat d’impureses amb sistema automàtic de neteja. Per 

tal d’afavorir el drenatge interior de les aigües residuals, disposarem de tres baixants independents 

paral·lels als baixants d’aigües fecals, tal i com podem comprovar al plànol  A5.5. 

 

Els diferents trams de la xarxa venen definits a la Figura 6.5   
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Fig. 6.5  Trams canonades captació aigües de dutxes i banys.  
Font : Elaboració pròpia. 

 

Per al càlcul del diàmetre de les canonades farem sevir la Taula A1.1 de l’apartat 1 dels annexes. 

Els resultats els trobem a la Taula 6.9 que es mostra a continuació. 

 
 

TRAM PENDENT DIÀMETRE [mm]
1-2 3% 40 
3-4 100% 100 
5-6 100% 70 
7-8 25% 150 

Taula. 6.9  Diàmetres canonades captació  aigües de dutxes i bany.  
Font : Elaboració pròpia. 

 
 

6.3.4 Descripció sistema subministrament aigua reciclada 
 
 
Com ja varem introduir a la presentació de l’apartat 6, la distribució de les aigües reciclades es farà 

des de uns dipòsits situats a la terrat del edifici. Aquesta aigua serà subministrada per gravetat als 

punts de consum, inodors, boques de rec i de neteja. 
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Per a poder realitzar aquesta tasca, s’haurà de bombejar l’aigua tractada des de l’estació de 

depuració fins els dipòsits d’emmagatzematge. En aquest apartat valorarem les diferents 

alternatives per gestionar la demanda d’aigua i es descriurà els sistemes de distribució des de 

l’estació depuradora fins els punts de consum.   

 

6.3.4.1 Bombat d’aigua cap als dipòsits de servei  
 

A l’apartat 6.2.2 es donen les pautes per a la correcte desinfecció mitjançant l’adició d’hipoclorit 

sòdic a l’aigua. Per a que aquest sorgeixi efecte,  l’agent desinfectant ha de tenir un temps de 

contacte com a mínim de 30 minuts. En aquest sentit plantegem dos alternatives de gestió de 

l’aigua emmagatzemada. 

 

 

 

A.- Control per sonda del nivell d’hipoclorit lliure. 

 

El concepte d’aquesta opció es mantenir l’aigua al dipòsit de tractament fins que aquesta no hagi 

arribat a un estat de desinfecció desitjat.  Com ja s’ha introduït abans, en  afegir clor a l’aigua, una 

part s’utilitzarà en l’eliminació de microorganismes i una altra es consumirà reaccionant amb 

compostos orgànics i nitrogenats presents en l’aigua, i romandrà a l’aigua en forma de clor residual 

combinat . El que resta del clor addicionat és el que s’anomena clor residual lliure (sovint abreujat 

com a clor lliure). Per aconseguir que l’aplicació d’hipoclorit provoqui l’eliminació dels 

microorganismes que produeixen malalties, és a dir una bona desinfecció, cal mantenir la 

concentració de clor residual lliure per sobre de 0,5 mg/l, durant un temps mínim de mitja hora. 

Per tant, si introduïm una sonda dins del dipòsit depurador, podem obtenim la lectura d’aquest 

valor a cada instant i no donarem l’ordre a l’equip de bombat fins que el valor de clor residual 

lliure baixi de 0,5 mg/l. 

 

Amb aquest sistema ens assegurem que tota l’aigua tractada ha tingut un procés de desinfecció 

complert i que és 100% òptima pel seu ús. Com inconvenients ens trobem que podem estar hores 

sense enviar cap litre d’aigua als dipòsits de servei, ja que per la continua entrada d’aigua a la 
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depuradora no s’arribi exactament al nivell de clor residual lliure desitjat, amb la conseqüent 

pèrdua d’aigua reciclada i l’ús de potable des de els punts de consum. A aquests inconvenients 

hem de sumar la necessitat d’instal·lar un regulador electrònic que llegeixi les dades de la sonda i 

que activi l’equip de bombat, amb la conseqüent pujada de costos i complexitat del sistema. 

 

 

B.- Activació per Timer 

 

Aquesta alternativa  es més simple que la darrera. Consisteix en la instal·lació d’un dispositiu  

temporitzador, que cada 30 minuts, envia una senyal que activa l’equip de bombat. Serà llavors 

quan l’equip de bombeig impulsarà l’aigua de la depuradora cap al dipòsit de servei situat al terrat, 

sempre i quan aquest no n’estigui ple o el dipòsit depurador no estigui amb nivell mínim d’aigua.   

 

Amb aquesta instal·lació garantim la continua circulació de l’aigua reciclada en tots els elements 

del sistema, alhora que uns cicles de treball reduïts i regulars que ajudaran a mantenir durant més 

temps, la qualitat de  l’equip de bombeig.  Com a contrapartida no es pot garantir que el temps de 

contacte de les aportacions d’aigua a la depuradora siguin com a mínim de 30 minuts, ja que en els 

últims minuts de cada cicle de bombat, abans d’enviar l’aigua cap al dipòsit de servei, poden 

arribar noves aportacions d’aigua. Aquest inconvenient es soluciona amb el fet que quan enviem 

l’aigua cap el dipòsit de servei, en aquest, sempre hi ha una contribució mínima i es barrejarà amb 

l’aigua depurada, fet que millorarà  la seva qualitat i de romandre més temps acumulada abans de 

ser utilitzada, augmentant la duració de temps de contacte de les recents aportacions de hipoclorit 

sòdic per eliminar les toxines.  

 

Com s’ha desenvolupat en les anteriors alternatives, les dues opcions garanteixen la qualitat de 

l’aigua per l’ús que posteriorment se’n dóna. Per tant, valorem com a instal·lació mes òptima la 

opció B, ja que ofereix una gestió del recurs més eficient i té un cost més reduït. Per portar a terme 

aquest sistema, s’hauran d’instal·lar sensors de nivell mínim i màxim al dipòsit depurador i al de 

servei, per tal de controlar els cicles de bombat. Aquests dispositius es detallen d’una manera més 

acurada en els següents apartats. 
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6.3.4.2 Descripció estació de bombat 
  

6.3.4.2.1 Consideracions teòriques 
 

La pèrdua de pressió o altura que s’experimenta en qualsevol punt d’una instal·lació ve donada en 

funció del quadrat de la velocitat del líquid circulant. Atès que Q = S* v, equival a dir que depèn 

del cabal circulant amb una fórmula genèrica del tipus Hp = ϕ Q2 , on ϕ és el paràmetre que 

representa les característiques físiques (diàmetres, longitud, materials, obstacles, etc.) del traçat. Es 

sol dir corba característica d’una instal·lació aquella que, sobre uns eixos coordenades Q-H de 

cabal i altura, representa les demandes hidrosanitàries de pressió i cabal del traçat des de la situació 

de totes les aixetes tancades ( en el nostre cas vàlvula entrada d’aigua dipòsit de servei) fins a la de 

totes les aixetes obertes. En aquesta corba, evidentment, estarà inclòs el punt P corresponent a la 

situació que estiguin oberts el màxim nombre probable d’aixetes. 

 

La situació P corresponent al cabal punta Qp, serà:  

 

  Hm = Hg + Hr + Hp   Eq. 6.5 

 

On,  

 

Hm ,   altura manomètrica o pressió total requerida.  

Hg ,    altura geomètrica del punt d’aigua més desfavorable. 

Hr ,     altura o pressió residual d’ús. 

Hp ,   altura o pressió requerida per a vèncer les perdudes de càrrega per fregament fins a aquest              

punt d’aigua 

 

Anomenarem P1, potència INPUT, o "potència consumida" per una bomba a la seva despesa 

energètica en la unitat de temps. Cridarem P2, potencia OUTPUT o "potència necessària" aquella 

que, per a cada posició de la corba Q-H, ha de verificar-se en l’eix de rotació de la bomba. Direm 

P3 "potència desenvolupada" o útil aquella que pot traduir en el moviment del líquid (cabal i 
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altura). La relació P2/P1= ρ es diu rendiment del motor, val entre 0,6 i 0,85, depèn de 

característiques purament elèctriques i és constant per a cada model de bomba. La relació entre la 

potència desenvolupada P3 i la necessària P2 en cada posició de la corba Q-H es denomina 

"rendiment de la bomba" i es representa per la lletra η , (η < 1). En aquest paràmetre, que és 

funció, bàsicament, del cabal que mou la bomba, s’inclou, a més, la pèrdua de potència que es 

produeix per fregament dels coixinets, la viscositat del líquid, formació de remolins, pèrdues per 

ranures, etc. 

 

 6.3.4.2.2 Selecció canonada  bomba- dipòsit servei 
 

Per a poder fer una càlcul acurat de les necessitats de potència de la bomba, paràmetres com la 

elecció del material  i diàmetre de les canonades, seran determinants alhora de saber amb quines 

pèrdues de carrega ens trobarem. Per un altre costat, hem de determinar quin cabal volem 

subministrar cap al dipòsit de servei. En aquest sentit, agafarem com a referència el cabal d’entrada 

màxim que ens podem trobar al dipòsit depurador. Triem aquest valor com a factor de seguretat, 

per que en cas que el dipòsit estigui gairebé ple, sempre podrem bombar més quantitat d’aigua que 

la podríem obtenir si tinguéssim més aportacions. També ens servirà com ha referència, la 

quantitat màxima  d’aigua reciclada vulguem bombejar per unitat de temps. 

 

Per aquest objectiu farem servir la fórmula del coeficient de simultaneïtat , per les dotacions de 

dutxes i banys. No inclourem les aportacions d’aigua de pluja, per que amb aquestes aportacions 

ens donaria un cabal d’entrada que faria sobredimensionar en excés el diàmetre de les canonades . 

 

   Eq. 6.6 
  

On : 

 

C , Coeficient de simultaneïtat. 

N , número de dutxes i banys. 
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Hi han instal·lades 27 unitats es a dir, N= 27, per tant surt un valor de C= 0,2. El cabal màxim per 

cada unitat es de 0,5 l/s per tant, aplicant el coeficient de simultaneïtat ens podem trobar amb un 

cabal al dipòsit depurador de 2,7 l/s. Si tenim en compte que quan estiguem bombant aigua cap al 

dipòsit de servei podem trobar-nos amb aquestes aportacions de 2,7 l/s, més les provinents de 

l’aigua de pluja, un cabal òptim per al bombat d’aigua sense retards acumulatius, es situa al  

voltant de 4 l/s. 

 

Per al càlcul de la secció, consultarem la Taula A1.2  del apartat annexes. Tenint en compte un 

cabal de treball de 4 l/s observem que la secció adequada per aquest cabal es 63 mm amb una 

velocitat de fluid de 1 m/s i una pèrdua de càrrega de 0,07 m.c.a./m. Segons aquestes 

consideracions el model de canonada a instal·lar serà, HDPE 100 PN 10 63, i cumpliran am la 

UNE EN ISO 15875:2004. 

 

6.3.4.2.3 Selecció de la bomba 
 

Com ja s’ha introduït en l’apartat 6.3.4.2.1 per determinar la potència de la bomba, un dels 

paràmetres fonamentals a determinar és la Altura Manomètrica requerida. Per realitzar aquest 

càlcul s’han trobat els següents paràmetres de l’equació 6.5: 

 

 Hg = 26,5 m.c.a. 

 Hp = (Long. Canonada × Pèrdua Càrrega)= 46,5m × 0,07 m.c.a./m = 3,25 m.c.a. 

 Hr = 3 m.c.a. 

 

Per tant, si sumem aquests valors, obtenim una Hm de 33 m.c.a. . Amb aquest valor i el cabal de 

servei que es 240 l/min, anirem a la taules A1.3 i A1.4 de l’annex 1, on trobarem les gràfiques 

proporcionades per l’empresa EBARA del seus models de bombes centrífugues normalitzades 

segons DIN 2455. Com podem observar els gràfics, s’ha senyalat amb línees vermelles, els 

paràmetres per a la selecció de model òptim. Com a resultat hem obtingut que la bomba que 

s’adapta al nostres requisits és la 32-160/2.2 amb un rendiment de 0,63%, molt proper a l’òptim. 
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Per recolzar aquestes dades, a continuació realitzarem el càlcul teòric amb les premisses de 

l’apartat 6.3.4.1,  per veure si aquest dimensionament ha estat correcte. 

 

Si elevem un cert caudal Q a una altura H, la P3 o  potencia en Kw desenvolupada serà: 

 

  P3 = (Q*H / 75) * 0,736    Eq. 6.7 

 

Per tant, sabent que Q= 4 l/s i H= 33 m.c.a. , el resultat es una P3 de 1,29 Kw, si prenem 

prudentment  η = 0,5 , obtenim una P2 de 2,59 Kw , i amb una ρ= 0,7 , obtenim una P1 de 2,92 

Kw. Com podem observar el valor de P2, obtingut teòricament, s’aproxima bastant al obtingut 

mitjançant les taules de 2,2Kw. Hem d’observar que hem estat bastant conservadors posant una η= 

0,5, ja que en el cas de les gràfiques obtenim un rendiment del 0,63. Per tant, ates aquest càlculs, 

donem per bona l’elecció del model mitjançant les taules. 

 

6.3.4.2.4 Orientacions  de  muntatge de la bomba 
 

Es muntarà sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i 

inèrcia al conjunt e impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la 

bancada, aniran a més interposats, elements antivibradors adequats a l’equip a instal·lar, servint 

aquests d’ancoratge del mateix a la citada bancada. A la sortida de la bomba s’instal·larà un mànec 

elàstic, amb la finalitat d’impedir la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades. Igualment, 

es disposaran claus de tancament, abans i després de la bomba, de manera que es pugui desmuntar 

sense interrupció del proveïment d’aigua.  

 

Els sistema antivibrador tindrà uns valors de transmissibilitat τ inferiors als establerts en l’apartat 

corresponent del DB-HR12. Es consideraran vàlids els suports antivibradors i els mànecs elàstics 

que compleixin el disposat en la norma UNEIX 100 153:1988 , a més es  realitzarà sempre una 

adequada anivellació. 

 

                                                 
12  Document Bàsic del nou Codi Tècnic de la Edificació del 16 d’octubre de 2006 
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6.3.4.2.5 Sistema de control 
 

En el mercat actual, existeixen diversos sistemes de control d’aigües domèstiques e industrials, que 

gestionen de forma automàtica la demanda d’aigua. En aquest sentit, l’empresa G.C.E. S.L. ofereix 

quadres de control de bombes hidràuliques, per a tot tipus d’aplicacions de fluids. Aquest quadres 

de maniobra estan preparats per a la seva instal·lació i posterior ús. Nosaltres, hem seleccionat el 

model 501/2413 d’aquesta marca, ja que encara que inicialment està dissenyat per a la protecció i 

regulació d’una bomba a una fossa sèptica, la nostre instal·lació té les mateixes necessitats de 

control. 

 

Aquest quadre de control està destinat a protegir tèrmicament al motor i la protecció de la part 

hidràulica de la bomba per falta d’aigua en el dipòsit depurador. Aquesta tasca, es realitzarà a 

través d’un relé de sondes electrònic i 3 elèctrodes que en tot moment tindran la informació del 

nivell d’aigua al dipòsit depurador.  

 

Per altre banda, el control del nivell en el dipòsit de servei es farà amb una boia de nivell màxim, 

que desactivarà la bomba, sempre que s’activi. Aquest model de regulació, incorpora un relé de 

maniobra a 24V per al control en automàtic, aquesta funció, es realitzarà mitjançant el 

programador de reg JUNIOR MAX 2 14 de l’empresa IRRITROL, que tindrà un cicle continu 

d’activació cada 30 minuts, permanent activat durant 4 minuts. Amb aquest programa ens 

assegurem que com a màxim enviarem 1000 litres d’aigua depurada ( màximes dotacions que 

podem rebre en 30 min.) cap el  dipòsit de servei per cada cicle d’activació de la bomba. Aquest 

cicle d’enviament solsament s’interromprà quan el dipòsit de servei estigui omplert ( reservant 

l’aigua depurada per més endavant) o quan en dipòsit de la depuradora el nivell d’aigua estigui al 

nivell mínim.  

 

L’esquema d’aquest quadre de control es pot veure a la Figura 6.6 que es presenta a continuació: 

 

                                                 
13  Per a més informació consultar Annex 3 - Fitxa A3.4 
14  Per a més informació consultar Annex 3 - Fitxa A3.5 
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Fig. 6.6  Quadre control bomba 501/24. 
 Font: GCE S.L., 2006.  

 

El quadre de control, estarà situat al quart de depuració i es muntarà sobre paret. Aquest model 

proporcionarà una sortida de 230V/50Hz cap a la bomba i sondes, mentre que la maniobra entre el 

programador i l’equip es farà a 24 Vac. El quadre de maniobra es connectarà a 

la presa de terra així com la bomba.. El cable utilitzat per a la alimentació de la bomba serà tripolar 

de 2,5 mm de secció amb conductors de coure, aïllats i amb una tensió assignada de 450/750 V 

com a mínim, tal i com indica l’apartat 2.2.3 de  ICT-BT-19 15. Aquest es canalitzarà juntament 

amb els cables dels elèctrodes, per canal rígida a superfície de 20 mm  segons la Taula 2 de 

l’apartat 2 de la ICT-RT-21. 

 

Els conductors del quadre de control seran fàcilment identificats, especialment pel que fa als 

conductors neutre i de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els 

seus aïllaments. El conductor neutre en la instal·lació, s’identificarà amb color blau clar. El 

conductor de protecció se li identificarà pel doble color groc-verd. Tots els conductors de fase, 

s’identificaran pels colors marró o negre. Les connexions es realitzaran conforme com s’exposa en 

l’apartat 2.11 de la ITC-BT-19. 

 
 

                                                 
15  Instrucció Complementària Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió R.D. 842/2002  
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6.3.4.3 Descripció estació receptora d’aigua reciclada 
 
 
Com ja s’ha anat introduint en els apartats anteriors, l’aigua depurada s’acumula en uns dipòsits 

situats al terrat de l’edifici i mitjançant gravetat, es distribueix al aparells de consum. La selecció 

d’aquest mètode de distribució es deu a diferents motius. Entre ells, comentar, que com s’ha 

explicat a l’apartat 6.2.2, necessitem d’un tractament químic per a la desinfecció de l’aigua. Aquest 

fet, origina que tinguem que emmagatzemar l’aigua en tractament i l’aigua ja tractada en dos 

contenidors diferents. Una de les possibilitats que s’ha valorat, es la col·locació d’un dipòsit  

immediatament desprès de la depuradora. Aquest dipòsit, juntament amb un equip de pressió, 

distribuiria l’aigua mitjançant un equip de bombeig, cada vegada que hi hagués la necessitat als 

punts de consum.  

 

El sistema de distribució d’aigua reciclada des del soterrani, s’ha descartat pel fet que incrementa 

els costos de la instal·lació ( més d’una bomba en cascada, grup de pressió, mecanismes de control 

més complexes), a més de la incorporació d’una quantitat més elevada, d’elements a la mateixa 

sala on s’ubica la depuradora. Aquesta situació, donaria la necessitat, de dimensionar un dipòsit de 

servei de capacitat inferior a l’actua’l, amb les amb la mes que provable  pèrdues d’aigua reciclada 

a través dels sobreeixidors. 

 

S’ha decidit no comptabilitzar els consums individuals d’aigua reciclada, ja que es considera que 

son proporcionals a les aportacions d’aigües per reciclar, que cada família aporta. Per altre lloc, per 

poder comptabilitzar els consums de cada pis, implicaria la incorporació d’un complex sistema de 

control i regulació que incrementaria els costos de la instal·lació, sense una finalitat realment 

justificada..    

6.3.4.3.1 Dipòsit de servei 
 

Com a dipòsit de servei, entenem el contenidor de les aigües procedents de la depuradora i que per 

tant, ja estan tractades i llestes pel seu ús. Per a la seva disposició, utilitzarem l’espai disponible a 

la terrassa de l’ultima planta que es troba a l’aire lliure. 
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Les aportacions d’aigües grises a depurar i els consums d’aigua reciclada son de diferent valor i es 

realitzen en moments que no tenen per que coincidir, però al llarg del día aquestes xifres tendeixen 

a igualar-se. La funció del dipòsit de servei, tal i com s’ha explicat, es emmagatzemar l’aigua 

reciclada per garantir-ne la seva l’oferta, sempre que sigui necessària. Partint d’aquesta premissa, 

disposem que la seva capacitat, té que ser com a mínim igual o superior a la del dipòsit depurador. 

Per tant, agafant la capacitat de 2.000 litres, assegurem, que a mes de complir amb la condició 

abans exposada, disposem, entre el volum del dipòsit de la depuradora i el de servei, dels 4.000 

litres d’aigua que com ja s’ha estimat, podem rebre diàriament. Amb aquest valor estimat de 

dipòsit de servei, podrem garantir el servei d’omplir el dipòsits dels inodors, la neteja i el regadiu 

de zones comunitàries, amb aigua reciclada, durant a mínim, tres dies seguits amb aportacions 

mínimes.  

 

El dipòsit tindrà una capa exterior de pintura opaca, i de color fosc per evitar la penetració dels 

raigs ultraviolats, els quals podrien provocar la degradació de l’aigua a causa de la proliferació 

d’algues. Està fabricat amb una barrera interior de resines sanitàries que permetran conservar 

l’aigua ja tractada amb les màximes garanties de qualitat. 

   

Instal·larem quatre dipòsits verticals cilíndrics de 500 litres de capacitat cadascun, connectats amb 

la tècnica dels vasos comunicants, Figura 6.7 . D’aquesta manera serà més fàcil la seva disposició 

al terrat de l’edifici, a més, aquest fet, afavorirà la distribució d’aigua reciclada cap el elements de 

consum amb diàmetres de canonades mes petites. Els dipòsits a instal·lar que compleixen amb 

aquestes característiques són els de l’empresa  Salvador Escoda, model CC 10 10316, realitzats 

amb PRFV.  
 

 

Fig. 6.7  Dipòsit connectats per vasos comunicats.  
Font : Elaboració pròpia. 

                                                 
16 Per a més informació consultar Annex 3 - Fitxa A3.1 
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Cada dipòsit disposarà d’una tapa independent a la part superior, que permetrà la seva fàcil neteja, 

sempre que es necessiti a les tasques de manteniment, alhora que això facilitarà, la presa de 

mostres, cada vegada que vulguem comprovar la qualitat de l’aigua reciclada. 

 

Per a la correcte distribució d’aigua, s’evidencia que el punt de consum d’aigua reciclada més 

desfavorable, està situat als inodors de l’àtic, amb un requeriment de Qp= 0,10 l/seg. i p1 ≥ ps 0,35 

Kg/cm2, ( 3,5 m.c.a.). Per aquest motiu, els dipòsits de servei, sempre hauran de contenir 200 

mm.c.a. per a garantir el correcte funcionament del sistema.  

 

S’instal·larà una vàlvula mecànica d’entrada d’aigua potable per boia de nivell, a l’últim dipòsit, 

entenent com el primer dipòsit, el que te connectada la canonada d’entrada d’aigua reciclada. La 

connexió d’aigua potable al dipòsit de servei, garanteix que sempre tinguem aquest nivell de 200 

mil·límetres de columna d’aigua, sempre i quan no es pugui arribar amb les dotacions d’aigua 

reciclada. D’aquesta manera el servei d’aigua a inodors, reg i neteja comunitària, es garanteix 

encara que no tinguem aportacions d’aigua regenerada. 

 

Els dipòsits estaran a pressió atmosfèrica gracies a orifici que es practicarà a la part superior de 

cada recipient. Haurem de tenir en compte, que aquest forat tindrà que estar protegit de l’entrada 

d’aigua de pluja o elements orgànics que puguin contaminar l’aigua emmagatzemada. 

 

6.3.4.3.2 Selecció canonades de servei d’aigua reciclada 
 

Per a la selecció del diàmetre de les canonades de servei d’aigua reciclada, farem servir el mètode 

de caudals de simultaneïtat i pèrdues de càrrega proveït per la empresa de serveis de fontaneria 

WIRSBO S.A. . En aquest sentit, determinarem el caudal màxim que podem esperar per cada 

muntant.  

 

Adjuntem a continuació la Figura 6.8 , on trobem la nomenclatura de cada tram dels baixants: 

 

 

 



 
 
 

  L’ÚS I LA TECNOLOGIA DELS RECURSOS HÍDRICS: 
EUETIT                                                                                                          
Reciclatge d’aigües grises en un edifici plurifamiliar 

 

  66

 

 

 

 

Fig. 6.8  Xarxa muntants aigua reciclada.  
Font : Elaboració pròpia. 

 

Pels trams interiors, agafarem com a referència la disposició dels punts de consum de la planta àtic 

i del cinquè pis, tal i com es mostra a la Figura 6.9 i 6.10 . 

 

 

 

 

Fig. 6.9  Esquema canonades d’aigua reciclada  Àtic.  
Font : Elaboració pròpia. 
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Fig. 6.10  Esquema canonades d’aigua reciclada 5è Pis.  
Font : Elaboració pròpia. 

 

Les  canonades seran de polietilè d’alta densitat (HDPE), per tant, per a calcular les pèrdues de 

càrrega farem servir la taula Hazen-Williams que s’adjunta a l’annex 1. Com a hipòtesis de treball, 

calcularem les seccions, per a que compleixin en tots el casos amb els requeriments de caudal i 

pressió en els diferents punts de consum d’aigua.  

 

Per a la recarrega dels inodors segons el C.T.E.17 es requereix una cabal de com a mínim 0,1 l/s 

amb una pressió mínima de 0,35 Kg/cm2 i per l’aixeta de reg, situada a l’entresòl, una cabal mínim 

de 0,3 l/s, amb pressió mínima de 0,5 Kg/cm2. La pressió en qualsevol punt, segons la norma, no 

podrà superar el valor de 5 Kg/cm2. En la Taula 6.10 , es mostren els caudals punta a cada tram, 

fent servir la equació 6.6 del coeficient de simultaneïtat C. 

 

TRAM DIP. A1 N(Aparells) Q(l/s) C=1/√ N-1 Qp(l/s) 
B-C 1 0,1 1 0,1 
B-D 1 0,1 1 0,1 

A1-B 2 0,2 1 0,2 
TRAM DIP. A2     

K-M 1 0,1 1 0,1 
K-L 1 0,1 1 0,1 

                                                 
17 Apartat 2.1.6 del document bàsic HS-4  
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I-J 1 0,1 1 0,1 
I-K 2 0,2 1 0,2 
I-F 2 0,2 1 0,2 
E-I 3 0,3 0,71 0,2 
F-G 1 0,1 1 0,1 
F-H 1 0,1 1 0,1 
E-F 2 0,2 1 0,2 
E-N 5 0,5 0,5 0,3 
A2-E 10 1 0,33 0,4 

TRAM DIP.  A3     
O-P 5 0,5 0,5 0,3 

A3-O 10 1 0,33 0,4 
TRAM DIP.  A4     

Q-R 1 0,5 1 0,5 
A4-Q 6 1 0,5 0,5-> 0,8 

*Diàmetres canonades interiors planta 1 fins 4, igual que càlculs planta 5. 

Taula 6.10  Caudals punta als diferents trams muntants d’aigua reciclada.  
Font : Elaboració pròpia. 

 

Com podem observar a la taula anterior, els cabals punta obtinguts són baixos. Això es deu a que 

fem una distribució amb quatre muntats principals dependents d’un dipòsit cadascun i no 

acumulem molts elements de consum el la mateixa columna d’aigua. 

 

Per al càlcul de la secció de cada tram utilitzarem la Qp calculada per  a cada punt i calcularem les 

pèrdues de càrrega que es succeeixen al llarg de la canonada, en funció de la seva longitud i els 

accessoris18 .  

 

Com podem observar a la Figura 6.9, l’àtic solsament té dos punt de servei, en aquesta planta 

encara que hi ha poca demanda de caudal, es on trobem el punt de consum més desfavorable. Al 

ser la planta més elevada, la columna d’aigua provinent del dipòsit A1, es la mes curta de totes, 

amb una pressió inicial Zo de 4,2 m.c.a. (4, 2 metres de distancia al dipòsit). L’altura entre plantes 

es de 3 metres. 

 

Per veure si complim amb els requeriments mínims de pressió i caudal a la Taula 6.11 podem 

veure les seccions calculades per cada tram.  

                                                 
18  Per més informació consultar Annex 1-Taula A1.5 
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Taula 6.11  Càlcul seccions nominals  canonades aigua reciclada Tram A1-D i A2-N.  
Font : Elaboració pròpia. 

 

Com podem observar a la Taula 6.11 complim amb la demanda de caudal i pressió per als punt C i 

D que són els mes desfavorables. A més veiem que es pèrdues de pressió per aparells i derivacions 

als pisos mes baixos son mínimes, per tant procedirem a calcular la resta de seccions, per 

estimació. 
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La instal·lació interior d’aigua reciclada serà de 25mm de diàmetre, igual a totes les plantes, 

excepte a la planta àtic que es de 30mm. Els muntants A3-O i O-P seran de 32mm i A4-Q i Q-R de 

25mm. 

 

6.4 Manteniment 

 
Pel correcte funcionament de la instal·lació, s’haurà de fer un manteniment periòdic dels elements 

que composen el sistema, així com els controls pertinents de la qualitat d’aigua regenerada servida. 

En aquest sentit, es plantegen diferents aspectes a tenir en compte des de el control dels paràmetres 

de qualitat d’aigua, fins el manteniment dels equips de d’instal·lació. 

 

6.4.1 Freqüència mínima de mostreig i anàlisi de cada paràmetre  
 
El control haurà de realitzar-se a la sortida de la planta de regeneració, i en tots els punts de 

lliurament a l’usuari. Com l’ús de l’aigua regenerada és continu, la freqüència de mostreig 

s’aplicarà per a períodes d’un any. La freqüència de l’anàlisi es modificarà en els següents 

supòsits:  

 

 Després d’1 any de control es podrà presentar una sol·licitud motivada per a reduir la 

freqüència d’anàlisi fins a un 50%, per a aquells paràmetres que no sigui probable la seva 

presència en les aigües. 

 

 Si el 10% de les mostres durant controls d’un trimestre (o fracció, en cas de períodes 

d’explotació inferiors) superen algun dels VMA de l’annex A2.1, es duplicarà la 

freqüència de mostreig per al període següent. 

 

 Si el resultat d’un control supera almenys en un dels paràmetres els rangs de desviació 

màxima establerts en l’annex A.2.2, s’incrementarà la freqüència de control es duplicarà 

fins que els resultats de quatre controls successius mostrin valors inferiors a la desviació 

màxima establerta.  



 
 
 

  L’ÚS I LA TECNOLOGIA DELS RECURSOS HÍDRICS: 
EUETIT                                                                                                          
Reciclatge d’aigües grises en un edifici plurifamiliar 

 

  71

 

Les freqüències mínimes d’anàlisis s’especifiquen en la Taula 6.12 . 

 

 
Us Qualitat Nematodes  

Intestinals E. Coli Sòlids 
Suspensió Terbolesa Nitrats i 

Potassi 

1.- Us urbà 1.1  Quinzenal 2 vegades 
setmana Setmanal 2 vegades 

setmana ---- 

Taula 6.12 Freqüències mínimes d’anàlisi qualitat de l’aigua reciclada.  
Font : Elaboració pròpia a partir la proposta de R.D. de Reutilització d’aigües regenerades. 

 

Els mètodes o tècniques analítiques que es proposen en aquest a la Taula 6.13, es prendran com 

referència o guia.  

 
 

Paràmetre Tècniques analítiques 

Nematodes intestinals 

Mètode Bailinger modificat prr Bouhoum & 
Schwartzbrod. “Analysis of wastewater for use in 
agriculture” Ayres & Mara O.M.S. (1996) 
Método Teichmann 

Escherichia coli Recompte de Bactèries Escherichia Coli β- 
Glucuronidasa positiva 

Legionel·la spp Norma ISO 11731 part 1: 1998 Qualitat de l’aigua. 
Detecció i enumeració de Legionel·la.- 

Sólids en suspensió Gravimetria amb filtre de fibra de vidre 
Terbolesa Nefelometria 
Taenia Solium ------ 
Taenia saginata ------ 

Taula 6.13 Tècniques analítiques de referència.  
Font : Elaboració pròpia a partir la proposta de R.D. de Reutilització d’aigües regenerades. 

 

Es podran emprar mètodes alternatius sempre que estiguin validats i donin resultats comparables 

als obtinguts pel de referència. 

 

S’ establirà un sistema de documentació sobre els procediments i els registres, on es  recollirà totes 

les incidències, activitats realitzades i resultats obtinguts. 
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6.4.2 Programa de manteniment de tota la instal·lació 
 

Una vegada a l’any, es farà una neteja i desinfecció del dipòsit de la depurador, dipòsit de servei, 

filtre, i elements que siguin susceptibles d’acumular brutícia. També quan es realitzin reparacions 

o modificacions i la instal·lació es posi en marxa per primera vegada. En aquest manteniment anual 

es realitzaran com a mínim les següents tasques: 

 

 Omplir el dipòsit contenidor del desinfectant amb hipoclorit 

 Calibracio dels sistemes de control 

 Comprovació senyals elèctriques dels  equips de control ( sondes, vàlvules...) 

 Comprovació del funcionament automàtic de la bomba 

 Inspecció visual dels dipòsits, valvuleria, filtres, soroll bomba, canonades 

 

Al igual que amb el control dels paràmetres de qualitat, s’establirà un sistema de documentació 

sobre els procediments i els registres. 
 

Alhora de realitzar aquestes operacions els treballadors hauran de protegir-se sempre amb guants i 

respectar les normes d’higiene bàsiques. 
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7. PRESSUPOST 

 

INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES 

 

Partida Unitats  Descripció Marca Model Amidament Preu Unitat 
(€) 

Preu Total 
(€) 

Baixants Pluja ML 
Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 100/3000 52 5,84 303,68

  ML 
Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 70/3000 30 3,65 109,50

  ML 
Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 40/3000 26 2,36 61,36

Baixant 
Banys/Dutxes ML 

Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 100/3000 52 5,84 303,68

  ML 
Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 70/3000 26 3,65 94,90

  ML 
Canonada desguàs 
de PP 2m cadascuna Polysan  Ø 40/2000 27 2,35 63,45

Col·lectors 
Baixants ML 

Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 150/3000 3 15,69 47,07

  ML 
Canonada desguàs 
de PP 3m cadascuna Polysan  Ø 125/3000 24 9,26 222,24

Subministrament 
aigua reciclada ML 

Canonada 
Electrobomba-
Dipòsit servei Duratec  Ø 63 PN 10 31 9,70 300,70

  ML 
Canonada servei  de 
HDPE Duratec  Ø 40 PN 10 12 7,35 88,20

  ML 
Canonada servei  de 
HDPE Duratec  Ø 32 PN 10 33,5 6,50 217,75

  ML 
Canonada servei  de 
HDPE Duratec  Ø 25 PN 10 150 4,50 675,00

  UT 
Vàlvula bola 2 vies 
PP  Coprisa VP-647-T Ø 63 1 12,50 12,50

  UT 
Vàlvula bola 2 vies 
PP Coprisa VP-647-T Ø 40 5 9,95 49,75

  UT 
Vàlvula bola 2 vies 
PP Coprisa VP-647-T Ø 32 5 7,50 37,50

  UT 
Vàlvula bola 2 vies 
PP Coprisa VP-647-T Ø 25 26 6,95 180,70

  UT 
Vàlvula PE 
antiretorn Conthidra 

VARTSPE 
2032 1 25,26 25,26

  UT 
Vàlvula papellona  3 
vies  Conthidra VAMPE 3050 1 35,55 35,55

  UT Boia nivell Conthidra BM 30 1 68,99 68,99
          
          
       SUBTOTAL 2.897,78
          
                

Filtre UT 
Filtre físic 
d’impureses Orival ORC-06 1 249,00 249,00

  UT 

Electrovàlvula amb 
servocomandament 
neteja GSR 

2511 0401 
322.21 1 139,00 139,00
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Dosificador UT 
Kit dosificador 
automàtic clor Alldos 

PRIMUS 208 
Plus 1 549,00 549,00

  L Hipoclorit sòdic Kehgar Cont.  40 20 1,45 29,00

  UT 
Comptador volum 
entrada depuradora Conthidra CWOLT150 1 1076,80 1.076,80

Equip bombeig UT Bomba Ebara 32-166/2.2 1 465,79 465,79
  UT Quadre de control GCE  501/24 M-4 1 205,00 205,00

Dipòsits UT 
Depòsit de depuració 
2150 litres S.Escoda CC 10 128 1 1476,00 1.476,00

  UT 
Depòsit de servei 
500 litres S.Escoda CC 10 103 4 181,29 725,16

          
       SUBTOTAL 4.914,75
          
          
       TOTAL 7.812,53
          
                

 

 

CONNEXIONS, MUNTATGE I POSADA EN MARXA 

 
 

Sub-Partida Unitats   Descripció Marca Model Amidament Preu 
 Unitat (€) 

Preu  
Total (€) 

Assistència Forfait Assistència tècnica i 
posada en servei . --- --- 1 600 600 

Connexió Forfait 
Muntatge i 
interconnexionat dels 
elements 

--- --- 1 1900 3.900 

        
      TOTAL 4.500 
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RESUM 
 
 
 
 
 

Partida Preu (€) 
Obra Civil 4.500,00 
Instalal-lacions Hidràuliques 7.812,53 
Pressupost d'Execució Material 12.312,53 
Despeses Generals (13%) 1.600,63 
Benefici industrial (15%) 1.846,88 
Pressupost Total 15.760,04 
I.V.A. (16%) 2.521,61 
Pressupost d'Execució per Contracte 18.281,64 
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8. ESTUDI DE RENDIBILITAT 
 

Els projectes d’enginyeria acostumen a anar acompanyats d’un estudi de rendibilitat que justifica 

la seva implantació. Hem de tenir en compte varis aspectes a més de l’estudi de rendibilitat. El 

primer de tots és que, tot i que la inversió i el manteniment recau únicament sobre els propietaris 

de les vivendes, alguns dels beneficis que comporten aquests sistemes, com és la reducció del 

consum d’aigua i per tant minimització d’abocaments d’aigües residuals, són aprofitats pel conjunt 

de la població. 

 

Per altre banda, també comentar, que aquest estudi, només té un caràcter informatiu i no és un 

document en el que basar-se per a la seva implantació o no, donat el caràcter obligatori de la 

instal·lació. Fetes aquestes observacions es presenta l’estudi de rendibilitat de la solució proposada. 

 

8.1 Consideracions teòriques 

 

Per a fer aquest estudi s’han tingut en compte els costos de la instal·lació, els de manteniment, el 

l’aigua estalviada, la inflació, el preu de l’aigua  i el interès bancari. 

 

Per a calcular l’estalvi Et, en un període de temps t, es tindrà en compte l’estalvi previst anual E 

(considerant l’aigua estalviada i el preu de l’aigua  del primer any) i la inflació prevista de l’aigua. 

Per calcular la quantitat monetària que a calgut fer en la inversió, s’ha de tenir també en compte el 

interès bancari que s’haguessin pogut beneficiar els diners de la inversió. Tenint en compte tots 

aquests aspectes, l’estalvi per a un període de temps de t anys, equivaldria a aplicar la fórmula de 

la equació 8.1 . 

 

   Eq. 8.1 
   

On: 
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Et,             Estalvi al cap de t anys [€]. 

E,              Estalvi durant el primer any de funcionament [€]. 

T,              Temps [anys]. 

Inf. aigua,  Inflació de l’aigua. 

i,                interès bancari.. 

 

Igualment, s’han de tenir en compte els costos de manteniment Mt propis de la instal·lació d’aigua 

reciclada, tal i com es mostra a la equació 8.2 . Caldran referenciar-los a l’any de la inversió, 

afegint-hi un coeficient de variació, calculat mitjançant el interès bancari i , així com per l’índex 

general d’inflació inf, a la que es veuen sotmesos aquest costos. 

 

   Eq. 8.2 
 

8.2 Aplicació al nostre sistema 

 

Des de  l'1 de gener de 2005, l’ACA va imposar uns nous gravàmens sobre l’aigua, aplicant 

diferents preus al m3 d’aigua, en funció del consum de cada habitatge. 

Hi han 3 trams estipulats per volum i a cadascun s’aplica un preu diferent, tal i com podem 

observar a la Taula 8.1 . 

Volum 
 

Persones per habitatge 1r tram 2n tram 3r tram 
0-3 Fins a 10 m³ De 10 a 18 m³ Més de 18 m³ 
4 Fins a 13 De 13 a 24 Més de 24 
5 Fins a 16 De 16 a 30 Més de 30 
6 Fins a 19 De 19 a 36 Més de 36 
7 Fins a 22 De 22 a 42 Més de 42 
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Persones per habitatge 1r tram 2n tram 3r tram 
N Fins a (3n+1) (3n+1) a 6n Més de 6n 

 
Tipus Impositiu 

 
 1r tram 2on tram 3er tram 

Tipus base(€/m³) 0.3167 0.3228 0.3228 
Coeficient a aplicar (multiplicador) 1 2 4 

Tipus final (€/m³) 0.3167 0.6456 1.2912 
 

Taula 8.1 Preus aigua per m3.  

Font: ACA, 2006. 

 

Com podem observar el primer tram té un caràcter més social, per tal de facilitar l’accés a l’aigua a 

tots els ciutadans a preus més assequible i està calculat per a una consum màxim de 100 litres per 

persona i día. Si tenim en compte que amb aquesta instal·lació s’aconsegueix un estalvi entre el 30 

i el 40 %, podem estimar que les factures de l’aigua de cada habitatge, gravaran dins el marc del 

primer tram  

 

A la Taula A1.6 i A1.7, de l’apartat Annex 1, podem observar les dos exemples de factures 

d’aigua, corresponents a un consum mensual d’una família de 3 persones en els supòsits d’uns 

consums per sota de 100 litres /hab./día ( consums amb instal·lació de reciclatge d’aigües) i l’altre 

amb l’exemple d’un consum igual o superior a150 litres/ hab./día.  

 

Si observem les dades obtingudes, amb el sistema de recuperació d’aigües grises, tenim uns costos 

d’aigua, per a una família de tres membres de 37,10 € mensuals, front els 43,44 € pel mateix 

concepte, sense la instal·lació d’aquest sistema d’estalvi. Es a dir, amb aquesta instal·lació 

funcionant, obtindrem els següent estalvi: 

 

Estalvi mensual per hab. = ((C. sense estalvi – C. amb estalvi)/3) = ((43,44-37,10 ) / 3) = 2,11 € 

per tant,  E = E. Mensual per hab. × nº hab. × 12 mesos =  2,11 × 47 × 12 = 1.192 € 

 



 
 
 

  L’ÚS I LA TECNOLOGIA DELS RECURSOS HÍDRICS: 
EUETIT                                                                                                          
Reciclatge d’aigües grises en un edifici plurifamiliar 

 

  79

Una vegada calculat l’estalvi pel primer any, determinarem el valor de la inflació de l’aigua. Hem 

de comentar que aquest índex es bastant incert de determinar, degut a les possibles fluctuacions 

que el preu de l’aigua pot patir en els pròxims anys. Aquest factor, dependrà del tipus de gestió del 

recurs que es faci per part dels governs, l’estat de conscienciació de la necessitat d’estalvi de la 

ciutadania i de les condicions climatològiques futures en el país.  

 

Segons l’IDESCAT, el preu de l’energia elèctrica, gas i aigua, varen pujar un 7,1% a l’any 2005, 

en canvi a l’any anterior el preu de l’aigua, no va tenir modificacions. Per tant, com a índex més 

estable, triarem coma referència, l’índex de preus del consum (IPC), que en els últims 3 anys, s’ha  

situat a una mitja del 3,5%. 

 

Com interès bancari agafem un valor moderat del 2%. Farem una estimació inicial de vida útil per 

la instal·lació, de 20 anys, encara que els elements del sistema tenen una durabilitat superior. Per 

tant, amb els valors anteriors, i fent servir la equació 8.1, determinarem l’estalvi total de la 

instal·lació al cap de 20 anys: 

 

Et = 1192 Σ (1,t) ((1 + 0,035 ) / (1 + 0,02))t  = 27.882 € 

 

Per determinar els costos de manteniment al llarg d’aquest període, estimem uns costos pel primer 

any de 300 € amb una inflació anual del 3%. Amb aquest valors, la Mt de la equació 8.2 quedarà 

de la següent manera: 

 

Mt = 300 Σ (1,t) ((1 + 0,03 ) / (1 + 0,02))t  = 6.599 € 

 

Amb les dades obtingudes de Et i Mt, per a cadascun dels anys, a partir de la data de instal·lació, 

s’ha pogut desenvolupat el període d’amortització de la instal·lació, les dades es mostres en el 

gràfic a la Figura 8.1 . 
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Fig. 8.1 Gràfic període amortització.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Com podem observar doncs, el període de retorn de la inversió  inicial, no serà fins passats 17 anys 

de la posada en marxa de la instal·lació. Això vol dir,  que a partir d’aquesta data, serà quan les 

famílies del edifici començaran, gracies a l’estalvi d’aigua del sistema, a tenir beneficis econòmics 

nets en les factures de l’aigua. 
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CONCLUSIONS 

 
En els darrers anys la disponibilitat d’aigua potable a Catalunya ha patit uns canvis importants. 

Degut al canvi climatològic que s’està produint al planeta, cada vegada s’està posant més de 

manifest, la importància de gestionar l’aigua potable disponible, d’una manera més eficient. Les 

pluges son irregulars i amb intervals discontinus, els embassaments arriben a mínims en èpoques 

on normalment estaven al 100% i la continua pujada del nombre d’habitants està derivant en una 

major demanda  d’aigua.   

 

Amb la necessitat doncs, d’un canvi de mentalitat respecte la gestió del recurs, s’ha comprovat que 

des de les administracions públiques s’estan produint canvis cap a models de gestió de l’aigua més 

sostenibles, amb l’aparició per exemple d’ordenances d’estalvi d’aigua a diferents municipis de 

l’estat Espanyol, i en especial a Catalunya, on per primera vegada en determinats casos s’obliga a 

la instal·lació en edificis de sistemes d’estalvi d’aigua. 

 

Les noves ordenances d’estalvi d’aigua de Sant Cugat de Vallès i Sant Joan Despí ja han propiciat 

un lleuger augment de les instal·lacions d’aprofitament d’aigües grises, d’aigua de pluja i piscines 

en els últims anys, a complexos esportius, hotels i habitatges. Encara que hem d’afegir, que el fet 

que les instal·lacions d’estalvi d’aigua per a edificis plurifamiliars, requereixin d’un sistema 

independent d’evacuació d’aigües grises i d’unes necessitats d’espai considerables, ha dificultat la 

seva implementació en vivendes antigues. Sent en canvi, una solució eficaç, per a l’estalvi d’aigua 

en edificis de nova construcció, o els sotmesos a rehabilitació. El nou Codi Tècnic de l’Edificació 

ha introduït per primera vegada a la normativa estatal, mesures pel dimensionat d’aparells 

dosificadors de desinfectant i equips descalcificants, però encara queda lluny de ser una norma de 

referència per a instal·lacions d’estalvi d’aigua. 

 

L’obligatorietat d’aquest tipus d’instal·lacions repercuteix en benefici de tots. No solsament s’està 

parlant  que els usuaris, tot i la seva inversió inicial, acaben obtenint beneficis econòmics després 

de la seva implantació, sinó que a més, es repercuteix en un estalvi entre el 30% i el 40% del 

consum d’aigua potable comparat amb un edifici sense la instal·lació del sistema.  
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Si tenim en compte que a les  zones urbanes  es concentra el 70% de la població de Catalunya, 

l’estalvi global d’aigua que s’obté amb la instal·lació del sistema de reciclatge d’aigua de bany i 

dutxes, conjuntament amb la de pluja, aconsella la seva instal·lació a zones urbanes. Per 

aconseguir la acceleració de la seva implantació, es necessari entre d’altres, la creació d’uns 

estàndards a nivell estatal i municipal, dels paràmetres de qualitat de l’aigua reciclada, que ara per 

ara no existeixen. 

 

Com s’ha analitzat a les diferents propostes de tractament de l’aigua, els sistemes de reciclatge 

d’aigües residuals que millor s’adapten a vivendes urbanes, son aquells que capten les aigües amb 

més baixos nivells de contaminants i que per tant, no requereixen complexos sistemes de 

desinfecció. En el nostre cas d’estudi, hem optat per captar les aigües de bany i dutxes 

conjuntament amb la de pluja, ja que contenen baixos nivells de contaminats. Aquest fet propicia 

que l’aigua regenerada obtinguda, estigui per sota dels VMA requerits. Amb un filtre físic 

d’impureses i la desinfecció mitjançant clor, és suficient per evitar la necessitat d’instal·lar  

tractaments primaris o secundaris, reduint els costos finals del sistema i facilitant el seu 

manteniment. Si parem atenció a aquest punt, veiem que aquesta instal·lació és tècnica i 

mediambientalment viable, gràcies a que s’ha enfocat amb criteris de simplicitat i sostenibilitat, 

sense el detriment en cap cas, dels paràmetres de qualitat de l’aigua reciclada obtinguda.  

 

Al llarg de l’explicació del tractament d’aigua a aplicar, s’han introduït diferents tècniques de 

desinfecció disponibles al mercat. Observem que existeix una amplia gama de procediments, des 

de la potabilització de l’aigua de manera  natural, fins a les modernes tecnologies com l’osmosi 

inversa i aplicació d’ozó. En la recerca de l’equilibri entre les tècniques naturals i els processos 

químics moderns, s’ha triat la desinfecció de l’aigua amb clor per la seva simplicitat, reduïts costos 

i baixos requeriments de manteniment, propiciant d’aquesta manera la creació d’un sistema de 

depuració d’aigües robust  amb sobrada experiència de la seva eficàcia. 

 

Una de les dificultats alhora de realitzar aquest treball ha estat la poca informació tècnica 

disponible sobre instal·lacions similars. L’anàlisi i disseny minuciós que s’ha fet de la instal·lació, 

concreta dades sobre el volum d’aigua reciclada, el cabal que hi circula, la pèrdua de càrrega, 
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tractaments de l’aigua, etc. Aquest fet permet fer-se una idea precisa de les característiques del 

sistema i contribueix a crear una base de documentació de sistemes de reciclatge d’aigües grises.  

 

En aquest sentit podem dir, que és recomanable la distribució d’aigua reciclada en edificis 

plurifamiliars, per gravetat, aconseguint menors cicles de treball de la bomba i per tant allargant la 

seva estimació de vida. D’aquesta manera també ens estalviem la instal·lació d’un sistema de 

pressió que incrementaria els costos i la complexitat del sistema. A més, es garanteix el servei 

d’aigua als inodors, regadiu i neteja en cas d’algun problema a la instal·lació ( bomba espatllada, 

canonades taponades...), ja que tenim una entrada d’aigua potable als dipòsits de servei, que 

s’obre, si detecta que el nivell d’aigua reciclada està al nivell mínim. 

 

A l’estudi de rendibilitat, s’ha pogut comprovar, que si sumem durant un any el import de les 

factures de l’aigua de les famílies de l’edifici, obtenim un estalvi de 1.200 € anual. Si acumulem 

aquest estalvi al llarg del temps, s’obté que la inversió inicial s’amortitza als 17 anys després de la 

posada en marxa de la instal·lació.  

 

Aquestes dades són molt positives, ja que la estimació de vida dels equips que formen el sistema, 

és preveu sigui superior als 17 anys del període d’amortització,  i per tant, a partir d’aquesta data, 

podrem dir que la instal·lació donarà beneficis nets. Hem d’afegir, que a falta de l’existència d’un 

índex més fiable, per a la previsió de la pujada del preu de l’aigua, s’ha agafat la referència de 

l’IPC. Com a mesura d’estalvi d’aigua directe sobre la població, en els últims anys, les 

administracions catalanes n’estan augmentant el preu amb valors superiors a el increment anual de 

l’IPC. Aquest fet vaticina que amb el temps, el preu de l’aigua serà bastant superior al calculat a 

aquest estudi i per tant, l’estalvi econòmic d’aigua al complex, serà superior.  

 

Tot i que s’ha comprovat la viabilitat econòmica i tècnica de la instal·lació, aquest sistema no es 

justifica solsament des de aquests punts de vista; la seva implantació respon també a motius 

mediambientals i de sostenibilitat. L’aigua potable és un recurs escàs i com a tal hem de fer una 

utilització racional del mateix.  

 



 
 
 

  L’ÚS I LA TECNOLOGIA DELS RECURSOS HÍDRICS: 
EUETIT                                                                                                          
Reciclatge d’aigües grises en un edifici plurifamiliar 

 

  84

Per garantir el futur de les generacions pròximes, la nostra societat a d’encaminar-se cap a models 

de consum d’aigua més conscients, on activitats quotidianes com rentar el cotxe o donar-se una 

dutxa, estiguin realitzades sota la reflexió, de la vital importància que l’estalvi d’aigua de cada 

individu,  representa al nostre planeta. La incorporació d’un sistema de reciclatge d’aigües grises a 

un edifici, no generarà per tant, un estalvi d’aigua significant si aquesta mesura no va 

acompanyada d’un ús racional de l’aigua per part de la ciutadania.      
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