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La recollida 

d’aigües 

pluvials de les 

teulades es 

remunta a més 

de 3.000 anys. 

Avui dia, en 

molt països, 

sobretot en 

àmbits rurals, 

es practica la 

recollida 

d’aigües 

pluvials com a 

font d’aigua 

potable i d’ús 

domèstic, com a 

mesura 

d’estalvi davant 

la creixent 

demanda i 

escassetat 

d’aquest recurs, 

i com a 

conseqüència 

d’una major 

consciència 

ambiental. 

Des dels anys 80 que l’aprofitament 
d’aigües pluvials experimenta un 
desenvolupament tecnològic considerable. 
Els principals motius d’interès per part dels 
consumidors  i les administracions 
públiques són econòmics i de gestió dels 
sistemes de sanejament de l’aigua. 
 
De fet, hi ha molts països a nivell mundial i 
europeu que tenen normatives i legislació 
pròpia sobre la recollida i aprofitament 
d’aigües pluvials: Portugal, França, 
Anglaterra, Alemanya, EUA (Estat de 
Texas), Brasil o Austràlia. 
 

L’a L’aprofitament de l’aigua de la pluja  
p té els següents avantatges: 

 És neta en comparació amb altres 
fonts d’aigua dolça disponibles. 

 És un recurs gratuït i independent de 
les companyies subministradores. 

 Per captar-la, emmagatzemar-la i 
distribuir-la es necessita una 
infraestructura relativament senzilla. 
 

 A més, per molts usos domèstics, la 
qualitat de l’aigua no ha de ser apta per al  
consum humà – és el cas de l’aigua que 
s’utilitza en rentadores, rentavaixelles, reg, 
neteja de la casa, banys, etc. En aquests 
casos, la pluja pot substituir l’aigua 
potable. Cada persona consumeix al dia 
164 litres d’aigua; i la mitjana anual de 
pluja a Espanya supera els 600 litres per 
m

2
. Un edifici amb una teulada de 100m

2
 i 

un aprofitament del 80% de l’aigua de 
pluja, podria acumular 48.000 litres d’aigua 
gratuïts cada any. 
 
Arran de l’aprovació de nombroses  
ordenances d’estalvi d’aigua, en els 
darrers anys s’està estenent l’ús de les  
 

aigües pluvials. L’any 2002 es va aprovar 
la primera ordenança per a l’aprofitament 
de les aigües pluvials a Sant Cugat, un 
municipi pioner a tota Espanya. 

Actualment, Catalunya lidera aquest 
àmbit i té 51 municipis amb 
ordenança d’estalvi d’aigua. 
1.272.732 habitants ja gaudeixen 
d’aquests sistemes de recollida i 
aprofitament de l’aigua. 
 
Malgrat això, no existeix actualment un 
criteri únic per al dimensionament de 
dipòsits d’emmagatzematge d’aquestes 
aigües. Sovint cada ordenança municipal 
d’estalvi d’aigua estableix la seva pròpia 
formulació. La gran diversitat de criteris 
que hi ha a les ordenances, sumada a les 
diferents maneres de calcular els dipòsits 
d’aprofitament per part dels fabricants 
(sovint procedents de països del nord 
d’Europa), fa que actualment existeixi una 
gran heterogeneïtat de formulacions i 
criteris per al dimensionament de dipòsits
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Les ordenances d’estalvi d’aigua 
són una eina clau i essencial per al 
desenvolupament de polítiques 
locals d’estalvi d’aigua. L’Agència 

Catalana de l’Aigua treballa en xarxa amb 
la Diputació de Barcelona i les comissions 
tècniques de l’Associació Espanyola 
d’Empreses de Tractament i Control 
d’Aigües (AQUAEspaña) per tal d’assolir 
un consens i unificar criteris tècnics 
relacionats amb l’aprofitament de recursos 
no potables. 
 
 
1
 Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya. 

Dimensionament de dipòsits 
d’emmagatzematge. Agència Catalana de 
l’Aigua. Juny 2011. 
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És previsible que 

en el futur 

augmenti la 

demanda 

d’instal·lació de 

sistemes 

alternatius de 

recollida d’aigua, 

en l’interior i en 

l’exterior de les 

llars,però també 

per a usos 

industrials o 

agrícoles. 

 

 

 

 

Un estudi de 

satisfacció 

realitzat als veïns 

de Sant Cugat, 

pioners en aquest 

tipus de mesures, 

indica un interès 

majoritari en 

altres aplicacions 

de l’aigua de pluja, 

a més del reg de 

jardí i el rentat de 

cotxe o roba. 

han de ser capaces de dissenyar 
els sistemes de captació, filtració 
emmagatzematge i distribució, i 
dur a terme la seva instal·lació 
tenint en compte la capacitat del 
sistema, la independència i la 
senyalització.  
 
En el context de la tramitació de la 
directiva marc de l’aigua, es preveu un 
increment de les mesures anti-DSU 
(Descàrrega dels Sistemes Unitaris) per 
reduir la contaminació dels rius i 
conques. Aquest fet, combinat amb un 
increment del preu de l’aigua i tenint en 
compte les previsions de sequera a les 
zones mediterrànies, farà que l’ús de 
fonts alternatives de recollida d’aigua 
augmenti. 
 

Així, es preveu un increment de la 
importància de la gestió d’aigües 
pluvials. Ara bé, actualment manquen 

criteris tècnics, normatives i legislació, 
relacionats amb la seva gestió i 
reutilització. L’elaboració d’aquestes 

normatives requereix la coordinació i 
cooperació de les 
administracions competents i 
dels expertes i expertes en la 
gestió pluvial en l’àmbit del 
Mediterrani4.  
 
L’increment de l’ús de fonts alternatives 
d’aprofitament de l’aigua pot suposar la 

generació i/o consolidació de tres 
tipologies d’empresa: 
consultores o enginyeries 
especialitzades en el disseny i 
càlcul de sistemes d’aprofitament 

d’aigua, empreses fabricants de peces 
necessàries per a la seva instal·lació 

(bombes, filtres, etc.), i empreses 
depuradores d’aigua que controlin 

la seva qualitat quan es vulgui utilitzar 
per al consum humà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Aprofitament d’aigües pluvials. Document 

guia. Diputació de Barcelona. 2011 

L’ús de l’aigua a les llars es distribueix de la 
següent manera: 37% per la dutxa, 31% pel 
lavabo, 13% per la rentadora, 6% pel 
rentaplats, 4% per neteja, 4% per reg de 
plantes i 5% per beure i cuinar. Això vol dir 
que pràcticament tota l’aigua que es 
consumeix en una llar no cal que sigui 
potable o apta per al consum humà. 
Existeixen multitud d’aplicacions que no 
requereixen aigua potable, que en podrien 
reduir el consum en un 40%. 
 

Les aplicacions i usos provinents de 

l’aigua de pluja més habituals
2
 són: 

 

 Interior dels edificis: Cisternes 

d’inodors, rentat de terres i 
rentadores. 

 Exterior d’edificis: reg de 

zones de jardí, rentat de terres i 
rentat de vehicles. 

 Usos industrials: neteja de 

superfícies i vehicles industrials, 
depòsit d’emmagatzematge 
d’aigua contra incendis i reg. 
 

Per exemple, la instal·lació d’un sistema de 
recollida d’aigües pluvials als jardins de 
César Martinell situats a l’interior d’una illa 
de l’Eixample de Barcelona  amb 2.100m

2
 

de superfície, dels quals 820m
2
 són jardins, 

tindrien un cost de 33.323,94 €, amb una 
amortització de 684,36 €/any. Requeriria un 
dipòsit de 62,55m

3 3
.   

 
Val a dir que la captació de l’aigua es 
realitza en uns mesos concrets, els més 
plujosos. En aquest sentit, les  empreses 
d’instal·lació de sistemes de recollida 
experimentaran pics de feina abans o 
després de l’arribada d’aquests mesos, i 
una reducció d’aquesta durant les èpoques 
plujoses. 
 
L’ús de l’aigua de pluja es combina amb 
altres fonts de subministres d’aigua, 
principalment, la xarxa convencional. La 
duplicitat de qualitats de l’aigua (pluja i 
xarxa) necessita un sistema de gestió 
eficient. Les empreses instal·ladores de 

sistemes d’aprofitament d’aigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 Guía tècnica d’aprofitament de l’aigua pluvial en 

edificis. AQUAEspaña. 2011 
. 
3
Tesina sobre l’Aprofitament d’aigües pluvials. 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
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El creixement 

del sector 

comportarà una 

major demanda 

de serveis 

diversos: 

d’assessoria, 

consultoria, 

disseny, execució, 

manteniment i 

explotació de 

sistemes 

d’abastiment 

d’aigües pluvials. 

 

 

 

 Caldrà que 

perfils 

professionals 

vinculats a 

l’arquitectura i la  

construcció 

contemplin, per 

exemple, 

l’especialització 

en l’aprofitament 

d’aigües pluvials.   

 

 

 

 

 

 

 

La manca de normativa legisladora i 

la multitud d’ordenances d’estalvi d’aigua 
municipals que formen part de les 

polítiques locals no facilita la feina 
dels professionals del sector, com 

ara els dissenyadors  de projectes 
d’aprofitament, els instal·ladors o els  
tècnics  municipals. Tanmateix, aquest 
context  afecta el cost d’aquests 
sistemes.  
 
De fet, un estudi sobre satisfacció, 
realitzat als veïns de Sant Cugat, pioners 
en la implementació d’aquests sistemes, 
indica que en el procés d’instal·lació 
varen identificar manca d’informació, de 
suport tècnic i assessorament, i 
problemes en la instal·lació a causa, 
principalment, de la manca d’experiència 
d’instal·ladors i constructors. 
 
A més, la instal·lació de sistemes 
d’estalvi d’aigua encara no es contempla 
de manera específica en el CET (Codi 

Tècnic d’Edificació). Malgrat això, els  
professionals de la construcció, 
projectistes, arquitectes, 
enginyers, tècnics de 
l’administració, consultors, 
instal·ladors i distribuïdors hauran 
d’actualitzar els seus 
coneixements en els procediments 
d’estalvi d’aigua (reductors de l’ús 
d’aigua a dutxes o cisternes, 
sistemes per la disminució de la 
temperatura de l’agua calenta, o 
implementació de sistemes de 
gestió mediambiental tipus ISO 
14.100 o EMAS) per instal·lar 
aquests procediments o per 
valorar-ne l’eficiència.  
 
Per exemple, els  arquitectes hauran de 
tenir en compte en els seus dissenys la 
possibilitat d’instal·lar dipòsits. Els 
enginyers, projectistes o consultors 
hauran de conèixer les tècniques per 
realitzar els càlculs per 

dimensionar adequadament el sistema de 
cada llar. Els tècnics de l’administració 
hauran de conèixer les ordenances 
municipals i directives que s’aprovin. I els 
instal·ladors hauran utilitzar els diferents 
mecanismes que formen part del sistema 
d’acord amb els sistemes de gestió 
mediambiental (canonades, filtres, 
bombes, sistemes de drenatge, etc.). 
 
A més, el control de la qualitat de l’aigua 
provinent de la pluja per certs usos 

requerirà de biòlegs, químics i 
enginyers especialistes en salut i 
medi, capacitats per dur a terme 
anàlisis i controls d’aigua que 
garanteixin la seva salubritat.  
 
AQUAEspanya (Associació Espanyola 
d’Empreses de Tractament i Control de 
l’Aigua) va elaborar el 2011 una guia 
tècnica que pretén: 
 
 Proporcionar documentació sobre la 

gestió i la reutilització d’aigües 
pluvials als professionals del sector. 

 Facilitar informació i criteris sobre els 
components, el disseny i dimensionat, 
i la instal·lació i ús dels sistemes de 
reutilització per qualsevol tipus 
d’edificació nova o ja construïda. 
 

Amplia la informació del sector 
al Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >   

Aigua 

En aquest apartat web trobaràs un informe 
del sector en clau d’ocupació, podràs 
consultar les fitxes ocupacionals amb els 
diversos perfils professionals, i conèixer 
els principals recursos per trobar-hi feina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/subsector/pagina7861/aigua.do

