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1-CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

Per poder ser eficients hem de conèixer i
diferenciar els usos de l’aigua de la instal·lació.

• Consums de Subministrament
• Consums en Màquines
• Consums d’Ús Manual
• Consum per Fuites d’Aigua
• Consum per Pèrdues d’Aigua



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

• Consums de Subministrament

•Alimentació directe de Xarxa
•Alimentació a través de grups de bombes



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

• Consums en Màquines:



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

Piscines
Consum per evaporació, 
per l’acció humana

Descalcificadors
Consum en la regeneració

Osmosis
Consums d’aigua depenent de la 
pressió de la xarxa.
Consum per no filtració.



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

Màquines de neteja

Funcionament rentavaixelles, 
rentadora, ...

Reg Automàtic



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

Climatització, Calefacció

Torres de Refrigeració



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

• Consums d’ús Humà:
Sanitaris: Inodors, Urinaris, Aigüeres, dutxes..
Reg manual
Neteja edifici
Cuina: Aixetes, ...



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

• Consum Fuites d’aigua

En tots els punts on hi ha aigua existeixen fuites



CONSUMS D’AIGUA EN EDIFICIS

• Consum per Pèrdues d’Aigua

Mal tancament o mal funcionament de 
tots els anteriors i ús incorrecte.



2-FACTURA DE L’AIGUA 

CONCEPTES:

•Tarifa Subministrament
•Cànon de l’aigua
•Clavegueram
•IVA
•Increment de Preus de l’Aigua



FACTURA DE L’AIGUA 

Tarifa Subministrament

El preu de subministrament s’obté d’aplicar
el consum de l’usuari a la tarifa que té
l’operador.

Les tarifes poden tenir estructures diverses, tot i
que normalment es basen en els següents
elements:
•Quota fixa de servei i/o mínim de consum o
facturació
•Part variable per blocs de consum.
•Quota fixa o per blocs per la conservació de
comptadors i connexions.
•Altres cànons i recàrrecs vinculats al servei.

El recapta directament l’entitat subministradora.



FACTURA DE L’AIGUA 

Cànon de l’Aigua

És un tribut la naturalesa
jurídica del qual és la
d’impost amb finalitat
ecològica; que grava l’ús de
l’aigua i la contaminació que
el seu abocament pot produir,
per tal de prevenir la
contaminació en origen,
cobrir les despeses d’inversió i
d’explotació de les
infraestructures, recuperar i
mantenir els cabals
ecològics...



FACTURA DE L’AIGUA 

Clavegueram
El preu pot anar lligat al consum d’aigua o no
(podem trobar tarifes on la base de càlcul
sigui,per exemple, el valor cadastral).
L’estructura de la tarifa té un component fix i/o
variable (igual que el subministrament), però sol
ser més senzilla i menys progressiva. En algun
cas també s’inclou en conceptes relatius a la
depuració i el sanejament

El tipus pel subministrament d’aigua i el cànon de l’aigua és del 10%. El tipus per
les quotes de conservació de comptadors i connexions és del 21%. L’aplicació de
l’IVA en el Clavegueram, depuració i/o sanejament depèn de la naturalesa
tributària de la tarifa i de la forma de gestió.

IVA
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Increment de preus de l’Aigua



3-ESTALVI DE CONSUMS i REUTILITZACIÓ
DE L’AIGUA



ESTALVI DE CONSUMS 

COM PODEM ESTALVIAR AIGUA?



ESTALVI DE CONSUMS 

•3.3 Inodors amb 
descàrregues dobles.

•3.4 Màquines eficients 
en el consum d’aigua.

Pot suposar un estalvi d’un 25% en 
l’aigua consumida pels inodors.



ESTALVI DE CONSUMS 

•3.1 Disminució de la 
pressió d’entrada d’aigua 

•3.2 Instal·lar airejadors a 
les aixetes.
Pot suposar un estalvi d’un 50% en 
l’aigua consumida per les aixetes.



ESTALVI DE CONSUMS 

•3.5 Formació als Usuaris 

•3.6 Dimensionar 
correctament
segons l’ús de tots els 
equips hidràulics.



ESTALVI DE CONSUMS 

3.7 Evitar fuites i pèrdues d’aigua 
Pot suposar un estalvi d’un 30% en l’aigua consumida  a 
l’edificació.
CLIP FLOW V2 dissenyat per ús domèstic

CLIP FLOW V2



ESTALVI DE CONSUMS 

Pot suposar un estalvi d’un 30% en l’aigua consumida  
a l’edificació.
CLIP FLOW V2 dissenyat per ús  industrial, sector 
terciari i edificis mitjans i grans

3.7 Evitar fuites i pèrdues d’aigua 



REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA 

3.8 Utilització Aigües pluvials

3.9 Reutilització de les 
Aigües grises



4-AUDITORIA ENERGÈTICA EN EL CONSUM  

D’AIGUA 



AUDITORIA ENERGÈTICA EN EL CONSUM  D’AIGUA 

5.1 Com es fa una auditoria energètica en el consum d’aigua

5.2 Quins equips s’utilitzen? 
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5.3  On es col·loca?

5.4 Com s’analitzen les dades? 
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Recull de Dades
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Fuites per Osmosis
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Fuites WC
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5.5 Quins estalvis es poden aconseguir? 

La nostra experiència ens diu que els estalvis aconseguits

després d’una auditoria energètica en el consum d’aigua

van del 25% fins al 97% d’estalvi.



AUDITORIA ENERGÈTICA EN EL CONSUM  D’AIGUA 

www.smartdam.net


