
Amb la participació de:ELS PILOTS
Sistema de depuració i

reutilització de Tossa de Mar

Hotel Samba de Lloret de Mar

Estació Regeneradora d’Aigües
del Baix Llobregat

En una població que augmenta
més de 10 vegades el seu
nombre d’habitants durant
l’estiu, aquest sistema funciona
de manera discontínua a partir
de la mateixa depuradora per
tal d’aportar aigua per a usos de
reg de zones verdes públiques,
neteja de carrers i manteniment
del cabal ecològic a la riera de
Tossa de Mar.

És un gran complex hoteler amb
441 habitacions, zones verdes i
piscina exterior. Anteriorment,
ha participat en altres projectes
enfocats a la implementació de
tecnologies innovadores de
reutilització. És per tant, un
excel·lent cas d’estudi de com
fomentar la reutilització per fer
front a l’augment de demanda
en instal·lacions turístiques.

És una de les instal·lacions de
regeneració d’aigua més grans
d’Europa i produeix dues
qualitats d’aigua, per a ús
agrícola i recàrrega d’aqüífers.
Garantir la qualitat d’aquestes
aigües és un factor clau per tal
de satisfer la demanda d’aigua
de la zona metropolitana i
evitar la intrusió salina als
aqüífers.

Participants:

TROC: Contaminant orgànic traça
EDAR: Estació de depuració d'aigües residuals
SAD: Sistema d'ajuda a la decisió
ERA: Estació de regeneració d'aigua
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Aglutinar informació actualitzada
sobre l’estat de l’art de les normatives
i guies de reutilització.

Crear una base de dades de casos de
reutilització d’àmbit català i
internacional.

Identificar i desenvolupar estratègies
de priorització pel seguiment de
contaminants traça i microbiològics.

Adaptar les metodologies d’anàlisi dels
riscos de la presència de possibles
contaminants en aigües regenerades.

Determinar rendiment, impacte i
costos de les principals metodologies
per a la regeneració d’aigua.

Refinar, calibrar i validar les
metodologies utilitzades en tres casos
d’estudi a escala real.

Incorporar les metodologies
desenvolupades en un sistema d'ajuda
a la decisió per garantir el
funcionament òptim dels esquemes de
reutilització. 

Divulgar els resultats obtinguts per
mitjà d’una guia de reutilització i una
plataforma online.

Avaluació de
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L’AIGUA, UN RECURS
ESCÀS A CATALUNYA
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Evolució de la reutilització d'aigua a Catalunya
(2005-2019)
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Utilització de l'aigua regenerada per
ús ambiental, agrícola i recreatiu (2009-2019)
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