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Paràmetres d’estalvi d’aigua en  
la rehabilitació d’instal·lacions i en l’aixeteria

L’aigua és un element clau per al des-
envolupament sostenible del planeta, 
però encara és més important per a 
l’alimentació i la salut de qualsevol 
organisme viu.

Espanya i la resta de països desen-
volupats solen tenir instal·lacions 
que garanteixen la salubritat de l’ai-
gua potable i l’accés a aquesta aigua. 
No obstant això, aquestes instal-
lacions, l’últim punt de les quals és 
l’aixeteria, no sempre estan en les 
millors condicions possibles o han 
estat seleccionades amb criteris tèc-
nics o de qualitat, per la qual cosa 
la rehabilitació d’un edifici és una 
oportunitat molt bona de millorar les 
instal·lacions que hi ha, substituir les 
aixetes, actualitzar-les d’acord amb 
la normativa vigent i possibilitar es-
talvi d’aigua. 

Un dels aspectes oblidats i molt 
senzills d’aplicar és monitorar el con-

sum. Hi ha un estudi de la Universitat 
d’Oxford que afirma que pel simple 
fet de mesurar i conèixer gairebé per-
manentment un consum, s’activa un 
mecanisme intern de conducta que 
provoca canvis d’actitud de l’indivi-
du, de manera que s’estalvia entre un 
8 i un 14% (exemple: els mesuradors 
de gasolina dels vehicles moderns). 
Per tant, una de les primeres mesu-
res a tenir en compte és quantificar 
l’aigua que s’utilitza: en processos 
de l’edifici (evaporatius, refrigera-

PER MILLORAR 
UNA INSTAL·LACIÓ, 
L’AIXETERIA S’HA  
DE SELECCIONAR  
AMB CRITERIS TÈCNICS  
O DE QUALITAT 

ció, etc.), en determinats sectors 
(garatge, per plantes, etc.) o en de-
terminades aplicacions (cuines, pis-
cines, vestuaris, etc.). Hi ha diversos  
programes de gestió d’edificis que 
ajuden a monitorar aquest consum.
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Amb el mesurament i el monito-
ratge en si, no s’executa cap mesura 
d’estalvi encara que hi pugui infl uir. 
És important de mesurar el consum, 
però encara ho és més de mesurar 
les pressions. La legislació vigent, el 
Codi tècnic de l’edifi cació, en la part 
de subministrament d’aigua del do-
cument bàsic de salubritat, estableix 
que les pressions mínimes en els 
punts de consum han de ser d’1 bar 
per a les aixetes comunes i d’1,5 bar 
per a fl uxors i escalfadors, mentre 
que la pressió màxima no ha de su-
perar mai 5 bar. Si a aquestes dades 
hi sumem que la majoria de normes 
europees recomanen pressions de 
2,5-3 bar, aquestes pressions (di-
nàmiques) s’han de prendre com 
l’objectiu de les instal·lacions dels 
edifi cis, perquè, a més, els principals 
fabricants d’equips (bombes, comp-
tadors, aixetes, fl uxors, etc.), opti-
mitzen el rendiment per a aquestes 
pressions. 

Mesurar la pressió i instal·lar vàl-
vules reductores si és necessari per 
ajustar a aquests 2,5 bar pot portar a 
aconseguir un estalvi d’aigua de més 
d’un 30%, especialment en instal-
lacions antigues, on les aixetes i els 
fl uxors no tenen les últimes tendèn-
cies en estalvi d’aigua, i, per tant, 
com més gran sigui la pressió, molt 
més gran serà el cabal.

Així mateix, en el costat oposat, 
instal·lar bombes “intel·ligents” amb 
variadors de freqüència ajuda a es-
talviar energia elèctrica, però també 
pot suposar estalviar aigua, perquè 
una pressió defi cient pot provocar 
que alguns aparells no arribin a tan-

car i, a més, gestionar molt millor la 
simultaneïtat.

Si es fa una rehabilitació, val la pena 
d’apostar per la instal·lació d’aixetes 
i fl uxors efi cients, perquè per un cost 
lleument superior, es pot aconseguir 
un estalvi d’aigua del 70%. 

Des de fa alguns anys, és coneguda 
la tendència a instal·lar airejadors en 
l’aixeteria, però això no sempre com-
pleix el criteri d’estalvi d’aigua. És 
molt important d’indicar les diferèn-
cies entre “airejadors reductors” i “re-
guladors de cabal”: els primers redu-
eixen el cabal de les aixetes barrejant 
l’aigua amb l’aire i reduint el cabal 
respecte a uns altres sistemes com-
parables, però si la pressió augmenta 
o disminueix, el cabal també ho farà 
en funció de la corba de pressió (cabal 
d’aquest airejador). En canvi, els re-
guladors de cabal no han de barrejar 
pas aire amb aigua, i a més, no tenen 
corba de cabal-pressió, perquè passa 
a ser una “recta”: a partir d’1 bar el 
cabal és el mateix, independentment 
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LA UTILITZACIÓ D’AIXETES I FLUXORS 
EFICIENTS PERMET UN ESTALVI D’AIGUA 
DEL 70% I, PER TANT, DE DINERS

que aquesta pressió sigui 3 bar o 6 bar, 
per exemple. Prest Ibèrica únicament 
porta aquesta classe de producte en 
les seves aixetes, com en la nova sèrie 
XT ECO.

L’ús d’aixetes efi cients contribu-
eix molt a estalviar aigua i, per tant, 
diners, però a més, quan es reha-
bilita, es busca millorar “la nota” 
energètica, perquè es vol obtenir 
alguna puntuació especial en certi-
fi cacions LLEGIU o BREEAM o bé 
per la mateixa legislació espanyola, 
que des de dates recents obliga a ob-
tenir una qualifi cació per a l’edifi ci.

AIXETES D’ÚS COL·LECTIU
En funció de la tipologia d’edifi ci, si 
és per a ús col·lectiu o per a ús resi-
dencial, podem distingir entre aixe-
tes efi cients diferents. 
1. Fluxors amb regulador de cabal 
incorporat i/o polsador de doble des-
càrrega.
2. Aixetes temporitzades efi cients: 
porten menys temporització i un ca-
bal més reduït.
3. Aixetes electròniques: únicament 
funcionen quan detecten l’ús.
4. Aixetes domòtiques: optimitzen i 
parametritzen l’ús de la instal·lació 
i són un sistema de gestió de l’aigua.

AIXETES D’ÚS  RESIDENCIAL 
A més de les aixetes domòtiques, ex-
plicades abans:
● Aixetes de monocomandament amb 
obertura progressiva: tenen un to-
pall a mig recorregut d’obertura per 
estalviar aigua.
● Aixetes de monocomandament amb 
“obertura en fred”: l’aixeta únicament 

Aixetes de 
monocomandament amb 
”obertura en fred”.
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barreja aigua des de la posició central 
cap a la posició d’aigua calenta.
● Aixetes termostàtiques: ús de sen-
sors de mescla per mantenir cons-
tant la temperatura.
● Vàters efi cients: amb sistema d’in-
terrupció de descàrrega; dissenyats 
per a baix consum, o amb sistema de 
pulsació de doble descàrrega. 

Quan es fa la rehabilitació d’instal-
lacions, de vegades es passa per alt la 
inversió en aixeteria efi cient, que, no 
obstant això, sense tenir un cost gai-
re més elevat que la convencional, 
contribueix de manera molt signifi -
cativa a estalviar aigua sense pèrdua 
de confort de l’usuari. A més, és molt 
important de controlar els paràme-

tres d’utilització i, si és possible tam-
bé, monitorar-los. Amb aquest docu-
ment s’ha pretès donar a conèixer les 
diferents tecnologies a tenir en 
compte a l’hora de seleccionar l’aixe-
teria, així com algunes propostes a 
l’abast per reduir consum quan es 
pretengui rehabilitar les instal-
lacions d’un edifi ci. ●
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