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Obxectivo  
 
O obxectivo deste traballo de campo é realizar unha auditoría sobre o consumo de auga no 
fogar, determinar as opcións e o potencial de redución do consumo, e elaborar un programa de 
uso eficiente e solidario. A auditoría seguirá as metodoloxías dunha auditoría dirixida á 
minimización, polo que terá como obxectivo coñecer as actividades e lugares onde se 
consume auga, e as causas (equipamentos e hábitos) dun posíbel gasto en exceso. O programa 
de uso eficiente da auga identificará opcións de aforro e avaliará a súa viabilidade práctica e 
económica.  
 
 
PROGRAMA DE TRABALLO 
 
O programa de traballo completo consta das seguintes actuacións: 

1. Acordo dos membros da familia ou persoas que habitan no fogar  
2. Xestión, recompilación e análise da información dispoñíbel 
3. Inventario de hábitos e equipamentos actuais 
4. Balance de usos e caudais actuais 
5. Opcións e potencial de redución do consumo 
6. Programa de uso eficiente da auga 
7. Resultados 

 
1. Acordo dos membros da familia ou persoas que habitan no fogar 
 
Cando a auditoría leva asociada un programa de uso eficiente da auga, é moi importante 
acadar o consenso e a implicación de todas as persoas que viven no fogar; incluso se non o 
leva, a participación é imprescindible para chegar á información necesaria. Aliás, nesta fase 
pódese realizar unha pequena enquisa a cada unha das persoas que viven no fogar, co 
obxectivo de coñecer a súa percepción do tema da auga, e a súa dispoñibilidade a adoptar 
cambios para acadar un uso máis eficiente.  
 
Elaborarase por tanto unha ficha na que se identifique a vivenda e as persoas que viven na 
mesma, así como a súa resposta á enquisa.  
 
 
Vivenda (enderezo: indicar concello e CP):    
Número de persoas   
   
Pregunta  Persoa 1 Persoa 2 Persoa 3 Persoa 4 
Idade (anos)      
Ten coidado en non gastar demasiada auga? Si/Non     
Ten preocupación pola degradación dos ríos e a 
natureza? 

Si/Non     

Considera que gasta demasiada ou só a xusta? Si/Non     
Estaría disposto/a a modificar algún hábito para aforrar 
auga? 

Si/Non     

Estaría disposto/a a adoptar algunha mellora de aforro 
de auga que lle custara diñeiro? 

Si/Non     



É se os custos das melloras os aforra no recibo da auga? Si/Non     
Está de acordo en participar na ecoauditoría? Si/Non     
 
 
2. Xestión, recompilación e análise da información dispoñíbel 
 
Trátase de xuntar toda a información dispoñíbel sobre o uso da auga na vivenda. A existencia 
dalgunha desta información (por exemplo, rexistros de consumo, factura, etc) permitiranos 
contrastar con maior fiabilidade os datos de distribución dos consumos. O seguinte listado 
pode empregarse como guión: 
- Plano xeral da vivenda (ou esquema aproximado) 
- Recibos de consumo da auga dos últimos anos que permitan coñecer os volumes 

consumidos 
- Número de persoas que habitaron na vivenda nos últimos anos, en particular nos períodos 

aos que se refiren os recibos.  
- Actuacións realizadas nas infraestruturas e equipamentos na vivenda nos últimos anos 

(ampliacións, cambio de billas, cisternas/retretes, duchas, electrodomésticos, ampliación 
de zonas de xardín, prácticas de rega...) 

- Hábitos relacionados cos residuos e a contaminación das augas (ver opcións no ADEGA-
Cadernos nº 11, artigo de Rodríguez e Pérez). 

- Outras informacións 
 
Esta información recadarase no momento de iniciar o traballo, pero calquera aspecto que 
fique sen coñecer, ou calquera dúbida que xurda ao longo do traballo, poderá ser investigado 
no seu momento e o resultado incorporado igualmente a este informe. 
 
 
3. Inventario de equipamentos e hábitos actuais 
 
O consumo de auga ten lugar como consecuencia dunha serie de necesidades ou servizos que 
se realizan facendo uso da auga, e que denominaremos "actividades consumidoras de auga" 
(ACA). 
 
O consumo de auga en cada actividade ACA é o resultado de dous factores principais: os 
equipamentos que facilitan o uso da auga, e os hábitos que determinan frecuencias, caudais e 
duracións de uso. Primeiramente describiranse os equipamentos, xa que algúns dos hábitos 
dependerán do equipamento dispoñíbel (por exemplo, bañeira ou ducha).  
 
Equipamentos 
 
Os elementos mínimos a ter en conta son os seguintes: 
- Plano xeral da vivenda, con localización dos diferentes equipamentos que usan auga 

(incluíndo no seu caso xardíns e outras dependencias nas que se consuma auga) 
- Presión xeral da rede á entrada e en puntos estratéxicos 
- Tipo de equipamentos (lavabos, billas, cisternas...), incluíndo electrodomésticos 

(lavalouza, máquina de lavar a roupa....), coa descrición do tipo ou características e 
caudais unitarios  

- Puntos de rega, mecanismos, áreas regadas 
 
Esta información permitirá relacionar o consumo coas características específicas da vivenda. 
Aspectos como a distancia entre a caldeira/depósito de auga quente e os lugares de uso de 
auga quente poden influír notabelmente no consumo de auga e de enerxía. Se non se ten 



acceso ao dato de presión, pode indicarase se é insuficiente, axeitada, ou excesiva, desde un 
punto de vista de uso práctico e cómodo.  
 
Realizarase unha descrición en detalle de cada equipamento, incluíndo características e 
volumes ou caudais unitarios.  
 
Hábitos 
 
Os hábitos de uso da auga estarán relacionados co equipamento do que se fai uso, e ademais o 
caudal virá determinado non só pola actividade ou servizo que realiza a auga, senón tamén 
polo propio equipamento. Determinaremos por tanto o hábito de uso para cada equipamento, 
de tal forma que finalmente determinaremos o volume ou caudal de auga para cada par 
equipamento-uso.  
 
Os hábitos de uso determinan en xeral as frecuencias e duración de cada uso. O caudal pode 
variar tamén en función do hábito, do equipamento ou de ambos. Para unha categoría de uso, 
como por exemplo “Aseo xeral”, tratarase de coñecer se se fai uso da ducha, do baño, ou de 
ambos?, cal é a frecuencia (nº de veces á semana, por exemplo), duración de cada uso, caudal 
ou volume, etc. 
 
Unha primeira aproximación aos usos que fai cada persoa que forma parte do fogar 
permitiranos elixir unha base temporal de cálculo, á que despois referiremos todos os 
consumos de auga. Tomar unha base =1 día pode non ser axeitado, xa que moitos usos teñen 
unha frecuencia inferior. Pódense considerar como bases de cálculo alternativas ben a semana 
ou o día, e finalmente converter todos os datos de consumo á mesma base (ou unidades, por 
exemplo, L/día) Por outra banda, pode que algún dos membros do fogar só o sexa a efectos 
prácticos durante algún día á semana, feito que deberiamos ter en conta para corrixir os 
resultados, cando se expresen en valores per cápita, contabilizando só unha fracción de 
habitante equivalente.   
 
Para este apartado faremos uso da seguinte táboa que relaciona os equipamentos e os usos, e 
que terá que ser cuberta para cada unha das persoas usuarias por separado (usos individuais) 
ou de forma colectiva para o caso dos usos colectivos. A táboa identifica algúns dos factores 
que determinan o consumo, tanto relacionados coas características do equipamento como cos 
hábitos. Porén, neste sentido non se ha de considerar pechada, debéndose engadir todos 
aqueles cuxa presenza no fogar se confirme. En todo caso, estes e outros factores de consumo 
servirán de base para o estudo do potencial de minimización que se acometerá posteriormente.  
 
 

Actividade 
ACA 

Equipamento 
(expresar os volumes en litros, 

L, e os caudais en L/min) 

Hábitos Litros/
día 

Observacións 

 Usos individuais 
(repetir para cada 
usuario/a) 

      

Aseo xeral Bañeira Volume 
(L) 

  Nº de usos 
á semana 

  

Aseo xeral Ducha Caudal 
máximo 

Caudal 
uso 

Duración 
uso 

Nº de usos 
á semana 

  

Aseo 
especial 

Bidé, 
Outros 

Caudal 
máximo 

Caudal 
uso 

Duración 
uso 

Nº de usos 
á semana 

  

Inodoro Cisterna  
(descarga total, 
ou parcial?) 

Volume 1 
Volume 2 
Volume 
1+2 

  Nº de usos 
á semana 

 Especificar segundo as 
características da cisterna 

Indicar* 
ACA L1 
ACA L2 

Lavabo 1 Caudal 
máximo 

Caudal 
uso 

Duración 
uso 

Nº de usos 
ao día 

 *Deberase especificar para 
cada actividade: lavar a cara, 
lavar as mans, lavar a boca, 



..... afeitarse...., detallando 
hábitos en cada caso 

“ Lavabo 2 “ “ “ “   
“ Lavabo 3 “ “ “ “   
 .....       
 Consumos 

colectivos 
(indicar o global 
da vivenda) 

      

L. roupa Máquina l. 
Roupa 

L/ciclo   Nº de usos 
á semana 

 Estimar diferentes 
programas, e carga 
completa/media carga, 
segundo características 
técnicas e hábitos 

Indicar* 
-Freg. Louz. 
-L. verdura 
- .... 

Fregadoiro 
cociña 

Caudal 
máximo 

Caudal 
uso 

Duración 
uso 

Nº de usos 
ao día 

 *Fregar e limpar alimentos, 
etc 

L. louza Lavalouzas L/ciclo   Nº de usos 
á semana 

  

Indicar* Outros consumos 
na cociña 
(cociñar, beber, 
etc) 

L/uso   Nº de usos 
á semana 

  

Lavado do 
solo 

Lavado do solo Litros/lava
do 

  Nº de usos 
á semana 
(ou 
fracción) 

  

Rega Punto 1 rega Caudal 
máximo 

Caudal 
uso 

Duración 
uso 

Nº de usos 
á semana 

 Estacional? Describir tipo de 
cultivo/cespede ou relva, etc 

Rega Punto 2 rega  “ “ “ “   
        
Coche Lavado coche  Litros/lav

ado 
 Nº de usos 

á semana 
(ou 
fracción) 

 Tipo de dispositivo 
(materiais) usado. (só se se 
realiza coa auga da vivenda) 

 OUTROS...       
 OUTROS...       
 
 
Sen prexuízo de facer uso da táboa anterior, tanto as características técnicas como os hábitos 
deberanse describir co máximo detalle. As fichas elaboradas pola Fundación Ecología y 
Desarrollo para o seu manual de “La Ecoauditoría del Agua en la Oficina (Ecodes, 2001) 
poden ser de grande axuda. 
 
 
4. Balance de usos e caudais actuais 
 
Nun primeiro lugar, agruparemos os diversos usos desagregados en categorías de usos, co 
obxectivo de calcular o caudal total en cada categoría de uso. Este caudal referirase en 
primeiro lugar ao período base de cálculo, e despois tamén o calcularemos en L/hab.día, se xa 
non fose este. Estas unidades facilitarannos a comparación con datos de consumo obtidos por 
outrxs compañeirxs, ou procedentes da bibliografía. 
 
As categorías de uso poden establecerse de diferente maneira, pero aquí imos considerar as 
seguintes: 
- Aseo (ducha/baño, lavabos) 
- Cisterna (retrete, urinarios, etc) 
- Cociña (preparación de alimentos e lavado da louza) 
- Lavado da roupa 
- Limpeza da casa (en xeral) 
- Xardín (rega do xardín, e horta, no seu caso) 



- Outros: lavado de coche, etc (especificar). 
 
Os resultados permitirannos calcular o consumo de auga no período de tempo que tomamos 
como base, e por último obter o consumo nas seguintes unidades:  
- m3/mes, para toda a vivenda 
- L/hab.día 
 
O primeiro dato compararémolo co dato derivado do medidor de caudal, ou co indicado na 
factura da auga (balance de auga da auditoría). Se ambos os valores se distancian moito, será 
conveniente repasar o consumo de auga estimado en cada unha das actividades que teñen 
lugar na vivenda. A táboa de consumos por categorías pode orientarnos co obxectivo de 
detectar desviacións importantes. Para a distribución de consumos por categorías de datos 
tamén hai información bibliográfica, coa que poderemos compara a obtida por nos e 
analizarmos as diferenzas. 
 
Unha vez revisado o balance, e cando xa non atopemos posibilidades de axustalo ou corrixilo 
de novo, daremos por válido o seu resultado, especialmente a distribución de consumos que 
resulte. 
 
 
5. Opcións e potencial de redución do consumo 
 
Este apartado e o seguinte constitúen os elementos principais da elaboración do plan de 
minimización do consumo de auga no fogar.  
 
A partir de toda a información recollida e dos coñecementos xerais sobre o tema (manuais de 
Ecodes, guías para a eficiencia, tecnoloxías aforradoras, hábitos aforradores, etc), procederase 
á identificación de medidas de prevención do consumo. Para isto, actuarase da seguinte 
forma: 
 
- Primeiro, identificaranse todas as opcións posíbeis de redución do consumo de auga no 

centro, ordenándoas polo seu potencial de redución do consumo, que terá que ser valorado 
de forma cuantitativa. Estas opcións estableceranse para cada combinación equipamento-
hábito de uso que foron identificadas no apartado 3. 

 
- Segundo, avaliarase a viabilidade técnica, económica e práctica de implantar cada unha 

destas medidas. Segundo a súa viabilidade, podemos agrupar as opcións de minimización 
do consumo en diferentes escenarios, co obxectivo de estimar o potencial de cada un dos 
escenarios identificados. 

 
Unha primeira posibilidade de clasificar as opcións é polo seu tipo (equipamento, hábitos) e 
custo. Así, podería ser:  
 
 

Escenario Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Tipoloxía Tipo 1 tipo 2 Tipo 3  
 Modificación de 

hábitos (Boas 
prácticas) 

Medidas de custo 
baixo ou medio 
(<factura anual da 
auga) 

Medidas de custo 
medio-alto 

Potencial de redución 
(en L/hab.día) 

   

Potencial de redución 
(en % consumo actual) 

   

Custo global    



 
 
 
 
6. Programa de uso eficiente da auga 
 
O programa de uso eficiente da auga corresponderase cun dos escenarios anteriores, con 
varios deles, ou cunha selección de opcións de varios dos escenarios. Para a súa concreción 
xustificarase o conxunto de medidas a adoptar, de acordo coa súa viabilidade técnica e 
económica, ou de factibilidade. 
 
Se non se incluíu en apartados anteriores, deberase incluír aquí a descrición do uso que se fai  
das augas de chuvia (ao sumidoiro, infiltración no terreo, almacenamento e posterior uso, etc), 
incluíndo o seu posíbel aproveitamento.  
 
 
7. Resultados 
 
Elaborar unha breve memoria cos resultados obtidos e as conclusións ás que se chegue. 
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