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Com a mesura d’estalvi energètic i reaprofitament de recursos, s’opta per l’aprofitament de les aiguües pluvials per alimentar la xarxa d’aigua grisa implementada que donarà servei 
bàsicament a les cadenes dels lavabos tant del viver d’empreses com de centre d’investigació.
També s’aprofitarà la sobrant per recolçar el rec de diferents parts dels voltants de les adoberies.

Aquestes aigües pluvials recollides, s’emmagatzemaràn en dipòsits que disposa cada element per ell mateix i abastirà a aquest mateix element.  Aquests dipòsits tindràn capacitat 
per emmagatzemar l’aigüa que segons els càlculs precipita, de mitjana, a la ciutat de Vic.

Vic te una mitjana pluviomètria anual de 700mm/m2, així doncs els volums d’aigua reutiltizats seràn:
 _ Volum 1: 846,21 m2 x 700 mm/m2 x 0,9= 533.106 mm
 _ Volum 2: 505,79 m2 x 700 mm/m2 x 0,9= 318.647 mm
 _ Volum 3: 194,79 m2 x 700 mm/m2 x 0,9= 122.171 mm
 _ Volum 4: 407,22 m2 x 700 mm/m2 x 0,9= 256.548 mm
 _ Volum 5: 237,09 m2 x 700 mm/m2 x 0,9= 149.366 mm
 _ Volum 6: 371,07 m2 x 700 mm/m2 x 0,9= 233.774 mm

Reaprofitament aigües grises

Prenent com a referència el consum diari d’una persona per ús docent:  
                                  60 litres/dia

   - 20l/dia cisternes
   - 4l/dia neteja
   - reg 36 l/dia

I per tant, multiplicant el valor per l’ocupació dels diferents volums:
 Volum 1: 131 x 60 = 7.860
 Volum 2: 117 x 60 = 7.030
 Volum 4: 91 x 60 = 6.460
 Volum 6: 281 x 60 = 16.860

  TOTAL = 38.210 litres

Per tant, haurem de preveure dipòsits que tinguin, en suma, la capacitat d’emagatzemar aquest volum d’aigua, 
optant sempre per volums arrodonits lleugerament superiors als calculats. En aquest cas, el volum de referèn-

cia seria 40.000litres, o 40m3 d’aigual.
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