GUIA DE L’ECOAUDITORIA
DE CONSUM D’AIGUA A
OFICINES MUNICIPALS

Possibles millores
Noves tecnologies: Aixetes electròniques, urinaris sense aigua, etc.
Estalvi: Prioritzar aixetes temporitzades als lavabos (10 segons de polsada, 8 litres per
minut de cabal) i vàters amb doble descàrrega.
Adhesius recordatoris a tots els punts d’aigua
Jardins: Quan n’hi hagi, cal fer èmfasi en l’ús d’espècies mediterrànies, evitant la gespa
i el rec automàtic quan sigui possible.
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Gasta molt o gasta poc? És recomanable prendre la referència del nombre de treballadors i usuaris del centre i intentar valorar la despesa diària que suposen activitats com
el rec o la neteja. A l’hora de comparar, podem utilitzar el consum mitjà per habitant i
dia del municipi i l’ocupació mitjana de les llars per convertir la despesa de l’edifici en
llars equivalents.

Descripció de l’espai
Com a tipologia d’oficines podem incloure una gran varietat d’espais on el consum d’aigua
acostuma a estar limitat a l’ús de lavabos pel conjunt de treballadors i usuaris de l’edifici. Biblioteques, ajuntaments i determinades instal·lacions municipals s’adeqüen bé a
aquesta categoria. Destaca també el fet que són zones de contacte directe amb la població municipal, motiu pel qual es multipliquen les possibilitats de difusió i sensibilització.

Caracterització del consum
En aquests espais, el consum mitjà diari per treballador es pot situar al voltant dels 15
- 20 litres d’aigua. La gran variació ve donada pel volum d’usuaris flotants de l’espai: visitants de la biblioteca, ciutadans que vénen a fer una gestió a l’ajuntament, etc. Aquest
valor pot variar de forma significativa durant alguns trimestres, normalment als estius i
a municipis de segona residència. D’altra banda, aquests valors també poden variar si
hi ha altres usos importants no segregats (a les oficines, normalment la neteja i potser
el rec d’una zona verda externa).

Espais per la sensibilització

Ecoauditoria
Una ecoauditoria de l’aigua consisteix en un estudi del consum de l’edifici durant els
darrers anys, tot un seguit d’entrevistes amb les persones relacionades amb la gestió de
l’aigua (encarregats de manteniment, de neteja, del rec, etc.) i una anàlisi de cadascun
dels punts d’aigua de l’edifici i del seu ús. A partir d’aquesta informació s’elabora un informe amb propostes de gestió, tant a escala tècnica com organitzativa. Les responsabilitats es reparteixen entre els gestors de l’espai i els departaments dels Ajuntaments
encarregats d’endegar alguns dels canvis proposats i, quan és possible, amb els usuaris
de la dependència municipal. L’auditoria inclou els següents indicadors:
1. Consum mitjà de l’edifici en litres/dia
2. Consum mitjà de l’edifici en litres/usuari i dia
3. Consum mitjà de l’edifici en litres/m2
4. Percentatge sobre el total del consum municipal
5. Percentatge de la neteja sobre el total de consum de l’edifici
6. Equivalència en consum domèstic del municipi (nombre de llars)

L’elevat nombre d’usuaris de la població en aquest tipus d’espais els fan ideals per a
tasques de sensibilització. En aquests edificis es pot mostrar una síntesi del control realitzat a altres espais, així com realitzar un seguiment del comptador més rigorós que
el realitzat per l’empresa. Algunes tecnologies d’estalvi innovadores es poden donar a
conèixer en aquests edificis, amb un seguiment proper per part del personal treballador,
abans d’estendre-les a altres espais.

