
GUIA DE L’ECOAUDITORIA 
DE CONSUM D’AIGUA ALS  
CENTRES EDUCATIUS

Descripció de l’espai i caracterització del consum
Escoles i instituts sempre es troben entre els grans consumidors municipals, i sovint n’en·
capçalen el rànquing, acompanyats dels centres esportius. Centenars de persones els 
utilitzen cada dia, i acostumen a tenir extenses instal·lacions i desenes de punts d’aigua 
que s’utilitzen de forma intensiva. A vegades inclouen zones verdes i horts, així com instal·
lacions esportives, cuines i dutxes.

Possibles millores
Durabilitat: L’ús intensiu a què estan sotmeses les instal·lacions multiplica les reparaci·
ons i les pèrdues. Cal seguir de prop possibles avaries, i escollir tecnologies estalviado·
res... però també durables. 

Estalvi: Prioritzar aixetes temporitzades als lavabos (10 segons de polsada, 8 litres per 
minut de cabal) i vàters amb doble descàrrega. 

Instal·lació de dipòsits pluvials: Ideal per vincular el seu ús al rec d’horts o jardins. 

Jardins: Cal fer èmfasi en l’ús d’espècies mediterrànies, evitant la gespa i el rec automà·
tic quan sigui possible. 

Adhesius recordatoris: La realització d’adhesius recordatoris sobre l’estalvi d’aigua o 
l’ús d’alguns mecanismes es pot renovar anualment i realitzar·se pels propis alumnes.

Gasta molt o gasta poc? És recomanable prendre la referència del nombre d’alumnes 
del centre i intentar valorar la despesa diària que suposen activitats com el rec, la 
neteja o la cuina. 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.
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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 in·
forme amb propostes de gestió, tant a escala tècnica com organitzativa. Les responsa·
bilitats 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) 

Caracterització del consum
En aquests espais, el consum mitjà diari per alumne es situa al voltant dels 15 – 20 li·
tres d’aigua. Sovint aquests valors varien en funció de l’existència de determinats usos 
que no podem calcular segregats del consum total, com són la neteja, el rec de zones 
verdes o horts i l’ús més o menys important de cuines i dutxes. Aquesta variabilitat fa 
que la despesa d’un d’aquests edificis es pugui situar fàcilment entre els 2.000 i 10.000 
litres diaris. Amb l’aplicació de tecnologies d’estalvi podem reduir el consum mitjà diari 
per alumne fins als 5 – 10 litres d’aigua.

Ull amb els estius!
Si el centre educatiu tanca durant l’estiu, a què es deuen aquests estranys valors que 
registra el seu consum d’aigua? O en l’extrem oposat, com pot ser que el consum sigui 

zero? Quan estudiem la despesa anual de l’espai, els estius acos·
tumen a tenir una importància cabdal. Les misteriós lectures 

nul·les poden tenir explicacions poc interessants: no po·
ques vegades la companyia d’aigües no passa a 

registrar el consum. Cal exigir que sí que ho faci. 
D’altra banda, algunes centres realitzen activi·

tats d’estius que inclouen festes de l’aigua o 
piscines temporals i que poden generar una 
despesa molt elevada.

Eina d’educació ambiental
Les lectures trimestrals fan difícil un estudi 

acurat de les tendències en la despesa de 
l’aigua. Malgrat que seria desitjable conèixer 

els consums mensuals, setmanals o diaris, no 
sempre està a les nostres mans que s’estableixi un 

control d’aquest tipus. Els centres educatius, però, 
són espais ideals per introduir protocols que regulin el 

registre de la despesa d’aigua, mitjançant la consulta del comptador de l’escola. Aquest 
es pot identificar amb l’ajuda de la companyia d’aigües, i establir així un seguiment 
paral·lel de la despesa. A més, el seu estudi es pot integrar en l’aritmètica bàsica d’al·
guns cursos, i fer·se públic cada mes a l’entrada de les instal·lacions. Finalment, servirà 
per detectar molt més fàcilment pèrdues o patrons de consum estranys.  


