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@suggereix SUGGEREIX

ANTECEDENTS
Eurecat aplica els conceptes de sostenibilitat i economia circular al desenvolupament de noves
tecnologies per a la millora del cicle integral de l’aigua, contribuint a augmentar la competitivitat
del teixit empresarial, al mateix temps que aporta beneficis al conjunt de la societat. Disposa de
laboratoris i plantes pilot, equipament científic i centres de processament de dades que permeten
afrontar els reptes presents i de futur de la gestió de l’aigua, els que configuren les principals
línies d’R+D+i.

Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, representa un model pioner de col·laboració entre
l'administració, la universitat i l'empresa. Aquest model s'ha consolidat com un referent europeu
en l'aplicació del coneixement científic a l'aigua i al medi ambient. La nostra missió és anticipar
les necessitats de la societat per proposar noves solucions de R + D + I per tal d'assegurar la
sostenibilitat i eficiència del cicle de l'aigua, tenint en compte les necessitats locals.

Recreatiu Agrícola
Industrial MunicipalAmbientalRecreatiuAgrícola

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 i 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.

DISSENY

D'ÈXIT

METODOLOGIA
Identificació de casos
d'èxit de referència
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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 pròpia 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 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.

Priorització i
monitoratge de
contaminants

Quantificació de
riscos i

determinació de
valors protectors

Institut d’investigació especialitzat en el cicle integral de l'aigua, en matèria de recursos hídrics,
qualitat de l'aigua, en el sentit més ampli de la paraula (química, microbiologia, ecològica, etc.) i
tecnologies del tractament i d’avaluació  i la transferència d’aquest coneixement a la societat i al
teixit empresarial i industrial.

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i
d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és
una de les universitats politècniques líders d'Europa. Titula cada any més de 6.000 estudiants de
grau i màster, i més de 500 doctores i doctors. És una de les universitats amb alt índex d'inserció
laboral dels seus titulats: un 93% treballa i un 76% troba feina en menys de tres mesos. La UPC
està ben posicionada en els principals rànquings internacionals.

El Catalan Water Partnership és una associació sense ànim de lucre, formada per més de 100
empreses i centres de coneixement que operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua, que té la
missió de millorar la competitivitat global dels seus associats. El clúster promou projectes i
col·laboracions multinivell, orientades a aconseguir solucions innovadores a les necessitats
globals d’aigua de qualitat en qualsevol lloc del món i aplicables en múltiples sectors.

Taula de referència ràpida de normatives de
reutilització.

Fitxes informatives sobre els casos d’èxit de
regeneració més rellevants.

Guia d’avaluació del risc de contaminants, la
seva priorització i les millors estratègies de
tractament.

Sistema d'ajuda a la decisió (SAD) validat en
demosites reals.

Guia pràctica de casos de reutilització.
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Grups de treball i activitats de seguiment amb Stakeholders

Estudi de normatives
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Episodis d'estrès hídric

EVOLUCIÓ DE LA REUTILITZACIÓ D'AIGUA A
CATALUNYA  (2005-2020)
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UTILITZACIÓ DE L'AIGUA REGENERADA PER
ÚS AMBIENTAL, AGRÍCOLA I RECREATIU

(2009-2020)
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20%

www.aiguaregenerada.cat

Amb la participació de:

CASOS


