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PRESENTACIÓ
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L’aigua és un recurs limitant a la mediterrània, fet que combinat amb la crisi climàtica farà augmentar l’escassedat d’aigua i
els episodis de sequera en els propers anys. El turisme és un sector molt important a la regió i, alhora, és un gran
consumidor d’aigua. A més, destaca la vinculació del turisme als serveis ecosistèmics, molts dels quals depenen de la bona
qualitat del medi aquàtic (e.g. valor paisatgístic dels espais naturals en una destinació turística). L’adopció de mesures
d’estalvi, reutilització i ús sostenible de l’aigua és fonamental per disposar d’aquest recurs en quantitat i qualitat suficients.

Actualment, el sector turístic es troba en un moment complex, arrel de la crisi de la pandèmia de la covid19, fet que
condiciona la disponibilitat de recursos per escometre inversions, però també, és un incentiu per tot allò que pugui
comportar optimitzar els costos i reduir els consums. El present document ofereix una visió holística del sector de l’aigua al
sector turístic, per tal de promoure un canvi de paradigma que afavoreixi l’estalvi, l’eficiència i l’ús sostenible d’aquest en
general. S’adreça principalment als agents públics, donant eines per gestionar millor aquest recurs sense perdre de vista de
l’interès general. Així, molts d’aquests elements han de permetre no només identificar les darreres tendències o conèixer les
vies d’estalvi i inversió més eficaces, sinó també conèixer aquells aspectes que més importen als usuaris i usuàries, així com
al conjunt de la ciutadania.

Totes aquestes eines i reflexions han de facilitar l’adopció de bones pràctiques al sector turístic per avançar cap al
desenvolupament sostenible i l’assoliment de l’Agenda 2030, en un context mediterrani.



2. L’AIGUA, UN RECURS 
ESTRATÈGIC PER AL 
TURISME A LA 
MEDITERRÀNIA 

PLA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS PÚBLICS 2



L’aigua és un bé públic i un element clau de múltiples aspectes de les societats
humanes i els ecosistemes, i està esdevenint un recurs cada vegada més escàs arreu.
La regió mediterrània es considera també una zona especialment susceptible al canvi
climàtic: entre d’altres conseqüències d’aquest fenomen, es preveu que abans de
finals de segle assistirem a una reducció de les precipitacions d’un 20%, la qual cosa
agreujarà encara més la situació de dèficit hídric que ja a dia d’avui afecta aquests
països [1].

A més, els fenòmens extrems (sequeres, inundacions, etc.) poden ser més freqüents,
intensos i complexos de predir en un context de canvi climàtic [2]. Per tot plegat,
s’estima que al 2050 més de la meitat de la població mundial (57%) viurà en zones
amb escassedat d’aigua almenys durant un mes a l'any, i alguns autors les consideren
estimacions encara massa optimistes [3]. Juntament amb la demanda d’aigua, els
recursos hídrics disponibles i la contaminació, són factors estretament relacionats amb
el creixement de la població i el creixement econòmic. Els poders públics són els que
han de vetllar per la seva conservació i la gestió del seu aprofitament, així que aquests
recurs vital pugui complir amb els serveis ambientals i econòmics que li pertoquen.

Un dels principals motors econòmics dels països mediterranis és el turisme, arribant a
cobrir un 10% del Producte Interior Brut (PIB) francès o un 15% de l’espanyol [4, 5]. Es
tracta d’una de les múltiples activitats socioeconòmiques vinculades a l’aigua: els
turistes demanen ecosistemes naturals amb una excel·lent qualitat del medi aquàtic, i
alhora poden suposar una amenaça directa per al mateix, a través de l’alt consum
d’aigua que es fa palesa a les zones més freqüentades pels visitants [1].
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L’AIGUA, UN BÉ PÚBLIC ESSENCIAL 
TAMBÉ PER AL TURISME



• ELS/LES TURISTES: De fet, el consum d’aigua per part dels turistes és
remarcable i pot ser directe, relacionat amb els allotjaments i les activitats
recreatives o també indirecte (derivat de la producció d’aliments,
construcció d’infraestructures, etc.). El consum directe mitjà d’un visitant a
Europa equival a 300 L/dia, però pot arribar a superar els 3000 L/dia,
mentre una persona resident gasta normalment uns 150 L/dia [6].

Atès que a moltes localitats turístiques mediterrànies, durant la temporada
alta, el nombre de visitants supera el de la població residents, i que l’estiu al
mediterrani és l’estació amb menys precipitacions, es fa evident que aquest
model d’explotació del recurs hídric no és sostenible. Aflora, doncs, la
necessitat d’adoptar models integrats i eficients de gestió de l’aigua, que
involucrin a tots els agents del sector turístic, tant públics com privats.

Tanmateix, hi ha un rellevant marge d’estalvi al sector turístic públic, tot i que
sovint, bona part de la recerca realitzada se centra en els establiments privats,
i en particular els hotels. No obstant això, moltes de les mesures d’estalvi i
reutilització d’aigua pensades per a aquests establiments privats representen
també una gran oportunitat per a les instal·lacions públiques: per exemple, les
solucions per als lavabos de les habitacions s’ajusten a qualsevol equipament
amb lavabos i dutxes; aquelles dirigides a jardins i camps de golf s’ajusten a
parcs públics i complexos esportius; les dirigides a les piscines privades es
poden adaptar a les piscines municipals, etc.

QUANTA AIGUA GASTEN…?
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Els plans de gestió de l’aigua són eines que permeten implementar mesures tècniques
per a reduir la petjada hídrica. Poden arribar a detectar pèrdues i identificar els punts
clau del cicle de l’aigua on es pot intervenir per a reduir els costos, tant ambientals
com econòmics, del consum d’aigua.

Les mesures d’estalvi a disposició són múltiples, i moltes d’elles es poden implementar
amb una inversió inicial mínima, recuperable a curt o mitjà termini [1]. Per una banda
es tracta de mecanismes bàsics a aplicar a les instal·lacions sanitàries d’albergs,
càmpings i qualsevol tipus d’equipament que inclogui lavabos i/o dutxes. També
podem estalviar aigua amb la millora de l’eficiència del regadiu de jardins i camps de
golf, reduint l’evaporació i millorant els sistemes de filtració de piscines i SPAs o
establint mesures de gestió com ara llindars de consum, i també invertint en
informació i sensibilització del personal i dels hostes o visitants.

Gràcies als estudis realitzats, s’han pogut fixar uns estàndards de referència sobre el
consum d’aigua en l’àmbit del turisme, basats en les bones pràctiques, que
proporcionen estimacions dels possibles marges en l’ús sostenible de l’aigua.

PER QUÈ UN PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA?



CÀMPINGS I ALBERGS PÚBLICS
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Imatge: decolonies

Els establiments més petits, a més de càmpings, camps de golf, parcs aquàtics i
temàtics, etc. també tenen un ampli marge de millora pel que fa a l’ús de l’aigua.

• En aquests establiments, tot i no consumir-se volums d’aigua comparables amb els
dels hotels privats de categoria més alta, es poden arribar a gastar uns 174 L
d’aigua per nit per persona (L/turista i dia) [7].

• Els establiments dotats de serveis com ara piscines (+60 L/ turista i dia) [7], espais
verds (+61 L/ turista i dia) [8] i bugaderia (fins a +100 L/ turista i dia en hotels) [9]
són que els que poden arribar a acumular uns majors consums.

• Als lavabos, una senzilla aixeta que degota pot perdre fins a 70 L d’aigua al dia, i un
dipòsit del vàter fins a 750 L. Les pèrdues, en conjunt, poden representar fins al 5%
del total del consum d’aigua d’un establiment o edifici públic [10, 11].

L’adopció de bones pràctiques, en 
l’escenari més favorable, podria permetre 
a càmpings i albergs públics reduir els 
consums fins a un 69% [9]



PARCS, JARDINS I CAMPS DE GOLF
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Els marges d’estalvi de recurs hídric en el regadiu dels espais verds són
amplis i afecten tant les estructures d’acollida, on pot constituir un
22,5% del consum [12], i d’altres instal·lacions com ara camps de golf i
complexos esportius.

En aquest sentit, algunes solucions d’estalvi per al regadiu inclouen, per
començar, l’ús de vegetació i varietats de gespa resistents a la sequera
(per exemple, plantes autòctones mediterrànies), l’abastament amb
aigües grises i de pluja, la modernització de les instal·lacions de regadiu,
l’adaptació a la vegetació existint i a les condicions meteorològiques, la
telegestió, les bones pràctiques en la gestió d’eventuals làmines
d’aigua, etc., tot instal·lant comptadors per al seguiment del consum
d’aigua.

Un exemple de bones pràctiques per al regadiu de parcs i jardins
públics és el conjunt de mesures adoptades per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, la qual va aconseguir reduir el consum d’aigua un 34%
del 2006 al 2018, passant d’un volum anual utilitzat de 238 a 157 L/m2.

Les millors pràctiques disponibles 
permeten, d’aquesta manera, arribar 
gairebé a anul·lar l’ús d’aigua potable
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Dissenyar les zones enjardinades amb criteris d’estalvi d’aigua i
protecció de la biodiversitat.

Promoure l’ús d’espècies autòctones i/o adaptades a l’estrès hídric
(com per exemple els prats secs o la vegetació ruderal enlloc de la
gespa), de manera localitzada o al conjunt de les instal·lacions, ajudarà
a reduir el consum d’aigua i la necessitat de manteniment.

En cas d’optar-se per la gespa, cal tenir present que algunes espècies
estan més ben adaptades a l’estrès hídiric, com les anomenades
“gespes càlides”, algunes de les quals pertànyen al gènere Zoysia i
poden requerir menys aportacions de fertilitzants.

Alhora, minimitzarà els possibles impactes de flora invasora als
ecosistemes adjacents (p.e. algunes espècies com el plomall de la
pampa (Cortaderia selloana) són molt apreciades en paisatgisme i
jardineria però poden dispersar-se fàcilment a través del vent fins a
diversos quilòmetres).

Considerar la distribució de la vegetació a l’espai seguint criteris com
l’orientació o l’exposició, comptant amb les tècniques de reg més
eficients possible i minimitzant l’ús de plaguicides i herbicides artificials
que puguin contaminar el medi.

Imatge: Expedia
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Una altra línia de millora de la gestió en parcs i jardins públics són les
basses, llacunes i estanys (làmines d’aigua), en les quals poden assolir-
se importants estalvis tant en el consum d’aigua com en l’ús de
productes químics. Per aconseguir-ho, l’enfocament pot centrar-se en
les Solucions Basades en la Natura (NBS) per tal d’implementar
mesurers més respectuoses i afavorir, alhora, el proveïment de serveis
per part d’aquests ecosistemes.

Una mesura rellevant en aquest sentit és deixar d’emprar clor i algicides
i reduir la freqüència de les operacions de buidatge dels estanys. Així,
d’una banda es redueix el volum d’aigua necessari per tornar-les a
omplir i, de l’altra, s’afavoreix el desenvolupament d’un ecosistema
amb més biodiversitat. Des d’aquesta perspectiva és important fer
controls periòdics de la qualitat de l’aigua i de la presència de fauna i
flora als estanys. Igualment, en cas de que hagin de fer-se operacions
de buidatge puntuals, caldrà reaprofitar l’aigua extreta per al reg de la
vegetació del parc (i així estalviar en el consum d’aigua).

També cal evitar la propagació d’espècies exòtiques als estanys o
basses artificials, ja que espècies d'amfibis, peixos, gasteròpodes, algues
o plantes aquàtiques poden envair ecosistemes aquàtics propers.



PISCINES, PARCS AQUÀTICS I SPAs
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El consum d’aigua anual de la majoria de piscines públiques es
desconeix, en tant que el monitoratge no és una pràctica habitual [9,
14]. En conseqüència, la instal·lació de comptadors és la primera
mesura necessària a adoptar per a poder quantificar el consum i els
possibles marges d’estalvi a les piscines i altres instal·lacions públiques
com ara parc aquàtics i SPAs.

Dades provinents de piscines d’hotels indiquen un consum mitjà de 52
L/g·n. El consum és degut sobretot al rentat dels filtres, la desinfecció
amb clor, la presència de dutxes, l’evaporació i altres pèrdues de
diversa naturalesa (Fig. 4) [14].

Un exemple de bona pràctica implementada pels ajuntaments és el
tractament de l’aigua basat en rajos ultraviolats en comptes de la
tradicional desinfecció amb clor, que requeria un canvi d’aigua diari del
5%.

Figura 1: Distribució dels consums
d’aigua a les piscines, a partir de
Styles et al. 2015 [12].
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L’AGENDA 2030 I ELS ODS, 
CLAU PER AL SECTOR TURÍSTIC

Entre els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) que formen part de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en destaca especialment el número 6. Aquest és
l’ODS dedicat a l’aigua neta i el sanejament, però és també un dels objectius amb
major abast i connexions amb d’altres ODS, per tot el que representa l’aigua per les
persones, les nostres societats i els ecosistemes.

Així doncs, l’objectiu fonamental és garantir l’accés a l’aigua potable i de bona qualitat,
així com al sanejament i d’altres serveis bàsics, especialment a nivell global. Però de
manera més concreta, l’Agenda 2030 també planteja fites més properes al sector
turístic a la mediterrània:

6.3. Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació,
l'eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i
productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals
sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització
en condicions de seguretat.

Un dels reptes del turisme per alinear-se amb l’Agenda 2030 és doncs internalitzar les
possibles afectacions i impactes de la seva activitat sobre el medi hídric, minimitzant-
ne les conseqüències negatives. També són importants totes aquelles mesures
destinades a reduir l’ús de recursos en general i de compostos químics perillosos en
particular, afavorint-se l’ús de sistemes de tractament alternatius. Igualment, evitar
que les aigües residuals sense tractar puguin arribar als ecosistemes, tant d’aigües
superficials, com subterrànies i costaneres, és també complir amb l’Agenda 2030.

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/
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6.4. Per a 2030, augmentar substancialment l’eficient utilització dels recursos hídrics a
tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i del subministrament d'aigua
potable per tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre de
persones que pateixen d'escassetat d'aigua.

En aquest context, cal reforçar les mesures d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua, fet
especialment important ja que esdevindrà cada vegada un recurs més escàs al
context mediterrani. Per tant, incorporar tecnologies i innovacions al sector que
permetin l’ús d’altres fonts d’aigua, com són l’aigua regenerada i les aigües pluvials,
també significa complir amb l’Agenda 2030.

6.5. Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells,
fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

A més, el sector turístic mediterrani haurà de fer front de manera especial a l’estrès
hídric i els episodis de sequera, que en un context de canvi climàtic poden augmentar
de freqüència i intensitat. Per fer front a aquests períodes es pot comptar amb
aportacions de fonts d’aigua no convencionals (aigua regenerada i dessalinitzada),
gestionant els recursos de manera integrada i des de la coresponsabilitat.

L’AIGUA, CLAU PER ASSOLIR 
L’AGENDA 2030 I ELS ODS

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/
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6.6. Per a 2030, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos
boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

Protegir els ecosistemes és fonamental tant pel seu valor intrínsec com per garantir el
conjunt de serveis ecosistèmics dels quals gaudim quan es troben en bones
condicions. En el cas dels ecosistemes aquàtics, cal ser proactius per avançar cap al
bon estat ecològic de les masses d’aigua i assegurar el manteniment dels cabals
ecològic als rius. Això només serà possible si es planteja una visió integrada de la gestió
de l’aigua que inclogui els requeriments dels ecosistemes tant pel que fa a la seva
estructura com a les funcions i els processos que hi tenen lloc.

L’adopció de mesures per alinear-se amb totes aquestes fites entorn a l’ODS 6 no
només comportarà que els agents del sector turístic compleixin amb l’Agenda 2030,
sinó que garantirà una major sostenibilitat de l’aigua i els ecosistemes associats com a
recurs vital per al sector. Tot plegat pot tenir com a retorn un gran impacte positiu,
que s’estendrà a aspectes diversos relacionats amb el turisme, des d’una major
resiliència davant de períodes de sequera fins a la reducció dels costos d’operació o la
possibilitat de beneficiar-se dels serveis que generen els ecosistemes aquàtics del
nostre entorn, claus tant per als establiments turístics en concret com per l’atractiu, el
valor i la qualitat de les destinacions en general.

ELS ECOSISTEMES I ELS SEUS SERVEIS, 
CLAUS PER AL PRESENT I EL FUTUR
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REDUIR L’IMPACTE DE 
L’ACTIVITAT I ELS 

COSTOS D’OPERACIÓ

ASSEGURAR EL 
COMPLIMENT 

NORMATIU

SER MÉS RESILIENTS 
PER FER FRONT ALS 

EPISODIS DE SEQUERA I 
AL CANVI CLIMÀTIC

MANTENIR 
L’OPERATIVITAT EN 

MOMENTS DE 
RESTRICCIONS PER 

SEQUERA

SENSIBILITZAR A LA 
CIUTADANIA EN 

L’ESTALVI D’AIGUA

TENIR UNA MAJOR 
ACCEPTACIÓ ENTRE LA 

CIUTADANIA

MILLORAR LA 
REPUTACIÓ

ALINEAR-SE AMB 
L’ESTRATÈGIA PRÒPIA I 

L’AGENDA 2030

AVANÇAR EN ELS 
PROCESSOS DE 

MILLORA CONTÍNUA 
IMPLANTATS

CREAR MÉS VALOR 
COMPARTIT AL 

TERRITORI
(I A NIVELL GLOBAL)

ACONSEGUIR NOVES 
CERTIFICACIONS PER 

POSAR EN VALOR 
L’ESFORÇ REALITZAT

MILLORAR EL 
SENTIMENT DE 
PERTINENÇA AL 

MUNICIPI

El sector públic pot impulsar l’estalvi, la
reutilització i l’ús sostenible de l’aigua amb
accions molt diverses.

Moltes d’aquestes accions requereixen una
inversió mínima que es recupera a curt o
mitjà termini, a banda de poder generar un
impacte que va més enllà de les pròpies
instal·lacions i pot repercutir en el conjunt
de la societat.

Compartir les fites i objectius entre els
usuaris i usuàries, i entre la ciutadania en
general, afavorirà la seva implicació i
donarà a conèixer el nostre esforç, també
entre el personal que treballa en els
diversos equipaments. Cal destacar en
aquest sentit la importància de capacitar al
nostre equip per tal de poder entendre i
participar correctament en totes les
accions a implementar.

LA SOSTENIBILITAT DE 
L’AIGUA COM A BÉ COMÚ
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A continuació es presenten agrupades en tres
grans àmbits: informació, bons hàbits i millora
tècnica.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
PER ACONSEGUIR UN

ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA

MILLORA 
TÈCNICA

BONS HÀBITS

INFORMACIÓ

1

2

3
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INFORMACIÓ

1

La gestió adequada i sostenible de l’aigua ha de basar-se en un enfocament integrat i
holístic d’aquest recurs, que parteixi de la seva avaluació. Això ens permetrà disposar
d’informació real, el més actualitzada possible, com a base per a les decisions que
prenguem entorn a l’aigua, fent més fàcil la definició d’objectius concrets i facilitant-nos
traçar una estratègia pràctica que ens hi condueixi.

• ELS CONSUMS: El primer pas en el camí cap a l’ús sostenible de l’aigua és identificar
quanta aigua estem consumint. Des d’un punt de vista pràctic, el primer recurs de que
disposem per analitzar el consum és el rebut de l’aigua. No obstant, per tenir una
imatge més ajustada a la realitat i associada a diversos punts de la nostra instal·lació,
probablement serà necessari instal·lar comptadors. Una lectura periòdica d’aquests (o
bé en temps reals si optem per sistemes de telegestió) ens permetrà identificar
aquelles àrees en les quals estiguem consumint més aigua. Coneixent les tarifes i els
trams de facturació, aquestes dades de consums es podran traslladar als costos, de
manera que podrem contextualitzar els esforços que realitzem per a estalviar aigua en
clau d’inversions públiques (amb períodes de retorn concrets que podem definir).

• DEFINIR UN PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA DEL PROPI: Una vegada identificats els consums
i els costos associats, podrem definir objectius propis cap als quals poder avançar.
Aquests han de ser els més concrets i tangibles possible, i ser mesurables de manera
estandarditzada a través d’un seguit a calcular amb una freqüència determinada, tot
tenint identificats els actors responsables de fer-ne el seguiment i aplicar les mesures
necessàries. Cal definir objectius i fulls de ruta concrets per a les diverses àrees
d’activitat o equipaments dins de l’establiment, i així poder controlar de manera
detallada els consums i l’èxit de les mesures implementades.

PUNT DE PARTIDA I OBJECTIUS

https://aca.gencat.cat/ca/laca/observatori-del-preu-de-laigua/factura-de-laigua-i-estructura-de-la-tarifa/
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• HOSTES I USUARIS/ES: La interacció propera que es produeix amb les persones durant la
seva experiència a les instal·lacions turístiques fa que siguin un entorn òptim per a la
sensibilització ciutadana. A més, les accions de sensibilització tenen molts efectes positius:

o Poden ajudar a assolir els propis objectius d’estalvi de l’establiment i també a
difondre’ls entre els usuaris i usuàries. Per exemple, a través de la instal·lació de
sistemes d'automatització de la mesura dels cabals i l’ús d’eines digitals que
conscienciïn els clients sobre els seus consums en temps real.

o Poden ajudar a canviar els hàbits durant la seva estada, fet que pot reduir els seus
consums d’aigua i recursos en general i, de retruc, reduir els costos d’explotació de
l’establiment.

o Incorporar innovacions per a l’ús sostenible de l’aigua també permet posar en
valor les inversions realitzades i donar una imatge de transparència i
professionalitat.

o Les accions de sensibilització en si mateixes reforcen la bona percepció dels clients
i hostes envers l’establiment, mostrant el compromís de l’establiment amb la
sostenibilitat i el bé comú, fets que poden millorar-ne la reputació.

o En alguns casos, si les mesures d’estalvi, reutilització i ús sostenible de l’aigua
poden generar petites incomoditats als usuaris, la sensibilització també els
permetrà que tinguin una millor acceptació en pro d’uns objectius que poden
interpel·lar-los (p.e. utilitzar reguladors de flux en les aixetes pot suposar una
certa incomoditat en alguns usuaris però si incloem cartells explicatius poden
entendre la finalitat d’aquesta mesura i ponderar-les).

o Finalment, sensibilitzar pot acabar suposant un cert canvi d’hàbits dels hostes i
usuaris en el seu dia a dia posterior a l’estada a l’establiment. En un estudi
realitzat en el marc del projecte LIFE-WAT’SAVEREUSE [15], s'ha identificat que
aproximadament la meitat dels turistes enquestats (56%) diuen estar
sensibilitzats, però reconeixen que per raons diverses no adopten de manera
habitual hàbits sostenibles.

SENSIBILITZAR A LES PERSONES

BONS HÀBITS

2
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BONS HÀBITS

2

ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

• HOSTES I CLIENTS/ES: Alguns exemples de sensibilització per als hostes d’albergs o
càmpings, molts d’ells força implantats ja al sector hoteler, serien:

o Tancar les aixetes quan no estiguin en ús (en cas de no ser automàtiques)
o Utilitzar els mecanismes de doble descàrrega de les cisternes dels vàters
o La importància de no llençar residus al vàter, com ara productes per la cura

personal o medicaments. A més, és especialment necessari recordar els
problemes que poden ocasionar a les canonades dels establiments i la
xarxa de clavegueram si es llencen al vàter les tovalloletes humides, el
paper higiènic humit, els preservatius, els productes d’higiene femenina o
els cartrons interiors dels rotlles de paper higiènic. Igualment, també és
fonamental disposar de papereres (convencionals o higièniques) a tots els
banys públics i les habitacions.

o Reutilitzar les tovalloles durant més d’un dia si es troben en bones
condicions, podent-se situar en llocs diversos del bany de l’establiment per
indicar si se’n requereix el canvi.

o Recomanar de prioritzar la dutxa enlloc del bany i/o informar del consum
d’aigua associat a les diverses opcions.

o Oferir la possibilitat de beure aigua de l’aixeta disposant gots als bungalows
o zones de cafeteria preparats per aquesta finalitat.

Imatge: campingqualite
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ADAPTAR EL DISSENY 
A LA SOSTENIBILITAT 

MILLORA 
TÈCNICA

3

D’acord als objectius interns fixats, l’establiment pot haver identificat necessitats de
millora que requereixin l’adquisició de solucions per a la reutilització, l’estalvi i l’ús
sostenible de l’aigua. A continuació es presenten els principals eixos d’intervenció en
millores tècniques al sector turístic públic. De manera complementaria, pot consultar-
se el Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització i ús sostenible de l’aigua per al
sector turístic, elaborat també dins del projecte LIFE WAT’SAVEREUSE.

• ALS ALBERGS I CÀMPINGS: La selecció de solucions tecnològiques pot tenir un
impacte molt important en els consums d’aigua, sent les més habituals:

o Mecanismes de doble descàrrega (normalment entre 3 i 6 L) o de reducció
del volum a les cisternes dels vàters (fins al 35-40% d’estalvi).

o Airejadors a les aixetes, que poden aconseguir entorn al 30-50% d’estalvi.
o Reductors de flux d’aigua a la xarxa principal, per tal de reduir el cabal de

sortida. En aquests casos cal considerar la pressió de sortida inicial de
l’aigua per tal de dimensionar adequadament la reducció sense afectar a la
qualitat del servei per als usuaris i usuàries. També poden instal·lar-se
dispositius similars per limitar el flux de sortida a les aixetes.

o Aixetes amb temporitzador o mecanismes electrònics que ajustin el temps
d’operació, podent-se regular de manera automàtica en el cas dels
dispositius més avançats.

o Aixetes termostàtiques (fins al 50% d’estalvi) i dispositius de regulació
intel·ligents per a dutxes, adaptant el temps i cabal d’operació fins i tot a les
diverses etapes d’ús.

o Selecció dels electrodomèstics més eficients, especialment a les cuines,
bugaderies i sistemes de climatització.
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ADAPTAR EL DISSENY 
A LA SOSTENIBILITAT 

MILLORA 
TÈCNICA

3

• ACTIVITATS DE MANTENIMENT:
o Optimitzar el disseny de tot el sistema per tal d’evitar l’excés de pressió de

l’aigua (i també les pèrdues de calor).
o Dur a terme inspeccions periòdiques per identificar possibles incidències i

pèrdues en el sistema.
• NETEJA EFICIENT:

o Posar en pràctica sistemes de reutilització de la roba de llit i les tovalloles,
animant als hostes a sumar-s’hi, per tal de reduir els volums de roba a rentar a
la bugaderia.

o Des d’un punt de vista de sostenibilitat en general es recomana optar per tèxtils
ecològics amb menor petjada ecològica.

o Formar al personal de neteja perquè redueixin l’ús d’aigua i productes químics.
o Evitar sistemes de neteja en els que s'utilitza la làmina d'aigua per a

l'arrossegament de la brutícia. Utilitzar sistemes que minimitzin l'ús d'aigua.
o Optar sempre que sigui possible per productes de neteja ecològics i/o

biodegradables.
• BUGADERIA:

o Programar les rentadores de la manera més òptima per reduir l’ús d’aigua,
energia i productes químics.

o Optar per programes que permetin reutilitzar l’aigua de rentat.
o Optimitzar la classificació de la roba a rentar i ajustar la càrrega de les

rentadores.
o CUINES:

o Optimitzar les operacions de pre-rentat de la vaixella.
o Utilitzar equips que permetin la reutilització de l’aigua (i també la recuperació

de calor).
o Implantar tècniques de cocció eficients.

Imatge: campingqualite
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ADAPTAR EL DISSENY 
A LA SOSTENIBILITAT 

MILLORA 
TÈCNICA

3

• A LES PISCINES I ZONES ENJARDINADES: A banda de les solucions tecnològiques
concretes que poden aplicar-se en aquests espais hi ha d’altres accions que poden
implementar-se per aconseguir una major eficiència en l’ús dels recursos:

• Ajustar la temperatura de les piscines i minimitzar l’ús de productes de
neteja i desinfecció.

• Dissenyar les piscines amb la menor profunditat necessària (p.e. 1’50-
1’80m), sempre que no tinguin trampolins, o comptar amb zones de
diverses fondàries, per tal de minimitzar el volum d’aigua total a emprar.

• En cas de piscines exteriors, una pèrdua important de l’aigua es produeix
per evaporació. Durant els períodes en que no s’utilitza la piscina aquesta
pot cobrir-se per tal de prevenir la pèrdua d’aigua.

• Evitar l'ús d'elements ornamentals en els que s'utilitza l'aigua com un
element estètic (fonts, llacs artificials, etc.)

• Adoptar sistemes d’optimització del reg, com ara garantir el reg durant
l’horari de menys insolació, evitar regar durant moments de pluja
mitjançant sensorització, fomentar pautes d'alternança entre diferents
zones de reg de la instal·lació hotelera.

• Dissenyar les zones enjardinades amb criteris d’estalvi d’aigua i protecció de
la biodiversitat. Promoure l’ús d’espècies autòctones i/o adaptades a
l’estrès hídric, de manera localitzada o al conjunt de les instal·lacions,
ajudarà a reduir el consum d’aigua.

• També cal evitar la propagació d’espècies exòtiques als estanys o basses
artificials.

• Considerar la distribució de la vegetació a l’espai seguint criteris com
l’orientació o l’exposició, comptant amb les tècniques de reg més eficients
possible i minimitzant l’ús de plaguicides i herbicides artificials que puguin
contaminar el medi.

Imatge: campingqualiteImatge: campingqualite
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ENCAIX D’ALGUNES ACCIONS AMB 
ELS USOS ALS ESTABLIMENTS

Es presenten alguns exemples de mesures a implementar segons la seva complexitat des del punt de vista tecnològic. En blau, s’indiquen
les solucions més senzilles, que requereixen una inversió mínima recuperable en menor temps i, alhora, que poden aconseguir un ús
sostenible mantenint la qualitat en el servei i la satisfacció dels usuaris i usuàries (modificat de Gössling, et al. 2012 [6]).

JARDINS, PARCS I CAMPS DE GOLF
Selecció de plantes resistents a la sequera
Encoixinar els jardins per a reduir l'evaporació (mulching)
Instal·lació de comptadors
Instal·lació de sistemes de regadiu de degoteig
Regadiu controlat electrònicament
Ús d'aigües de pluja o residuals per al regadiu

PISCINES, SPAS I PARCS AQUÀTICS
Ajustar l’ús de la calefacció, ventilació i aire condicionat
Minimitzar l'ús de torres de refrigeració i del servei de
bugaderia
Desinfectar amb raigs UV enlloc d’utilitzar químics
Evitar brolladors, cascades, etc.
Utilitzar aigua de mar a les piscines i zones recreatives
costaneres
Reducció de les dimensions (en fase de projecte)

BANYS (edificis, càmpings, vestuaris, etc.)

Airejadors d'aixeta
Aixetes accionades amb infraroigs
Vàters amb doble descàrrega
Capçals de dutxa de baix flux
Reutilització de llençols i tovalloles pel mateix hoste
Reducció de la pressió de l’aigua
CUINES I BUGADERIA
Tria d’electrodomèstics eficients (p.e. rentadores,
rentavaixelles, cafeteres, etc.)
Reguladors de control de flux de les aixetes



5. TENDÈNCIES I 
OPORTUNITATS EN UN 
CONTEXT DE CANVI 

PLA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS PÚBLICS 25



5. TENDÈNCIES I OPORTUNITATS EN UN CONTEXT DE CANVI 

PLA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS PÚBLICS 26

De nou, l’Agenda 2030 i el canvi de paradigma que suposa el Nou Pacte Verd Europeu,
poden oferir oportunitats per avançar cap a l’ús sostenible de l’aigua al sector.
Les Nacions Unides han definit un marc a nivell global per estimular el suport
internacional al desplegament de l’ODS 6, amb un seguit de factors d’acceleració a escala
governamental i també dels principals stakeholders internacionals. No obstant això, en el
present projecte, aquests factors s’han adaptat al context del sector turístic públic ja que
poden facilitar l’assoliment de l’ODS 6:

• MILLORAR L’ACCÉS A LES DADES I A LA INFORMACIÓ: Comptar amb dades sòlides,
validades i estandarditzades, que puguin intercanviar-se, generarà confiança perquè
els establiments puguin prendre decisions informades i augmentar la rendició de
comptes entorn a l’aigua. Exemple: Que l’establiment disposi d’informació de qualitat
relacionada amb els indicadors associats a l’aigua i a l’ODS 6. A més, habilitar eines
digitals per compartir la informació, tant amb les persones que hagin de prendre
decisions, com amb als usuaris de les instal·lacions, per fer-los partícips de les
polítiques d'estalvi de consums.

• FINANÇAMENT OPTIMITZAT: Millorar l’orientació i l’aprofitament dels recursos
existents, mobilitzant recursos addicionals (tant propis com procedents d’altres fonts)
per tal d’avançar cap a una millor implementació. Exemple: Els plans interns que
recullen objectius i accions per l’assoliment de l’ODS 6 han de comptar també amb
una definició dels costos associats i preveiessin les fonts de finançament necessàries
per implementar-los.

ACCELERADORS PER AL CANVI

CAPACITACIÓ

INNOVACIÓ

FINANÇAMENT

GOVERNANÇA

DADES I 
INFORMACIÓ

https://www.unwater.org/sdg6-action-space/
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ACCELERADORS PER AL CANVI

INNOVACIÓ

GOVERNANÇA

DADES I 
INFORMACIÓ

• INCORPORAR LA INNOVACIÓ: Ser capaços i capaces d’aprofitar la innovació procedent
del sector de l’aigua, tant pel que fa a les tecnologies com a les pràctiques que poden
implementar-se a molts àmbits diferents continguts en el cicle de l’aigua d’una
instal·lació hotelera. Exemple: si una experiència pilot és exitosa, aquesta ha de poder
integrar-se i replicar-se a la major escala possible, per aconseguir optimitzar la gestió
dels recursos hídrics i el sanejament a l’establiment.

• MILLORAR LA CAPACITACIÓ: Desenvolupar les capacitats de les persones a tots els
nivells, per tal de millorar la prestació de serveis, ús de tecnologies i millora del
manteniment, connectant amb la retenció de talent i la creació de llocs de treball
especialitzats relacionats amb l’aigua i la sostenibilitat. Exemple: Comptar amb més
personal qualificat impulsa el desplegament de l’ODS a l’establiment.

• CORRESPONSABILITAT I GOVERNANÇA: Impulsar la col·laboració a l’equip de
l’equipament, identificant les diverses funcions en relació a l’ODS 6. Alhora, promoure
la cooperació a nivell més global, entre els diversos sectors i territoris, cercant
sinergies amb diversos agents del territori i institucions per abordar conjuntament els
reptes i oportunitats entorn a l’aigua. Exemple: Definir objectius concrets en relació a
diversos sectors per avançar conjuntament cap a l’ODS 6, millorant la coordinació a
l’equipament. També establir contactes i sinèrgies amb d’altres agents del territori
amb qui es comparteixin reptes i oportunitats entorn a l’aigua.

FINANÇAMENT

CAPACITACIÓ
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UNA VISIÓ DEL SECTOR CONNECTADA 
AMB ELS AGENTS DEL TERRITORI

Totes les administracions públiques tenen 
rellevància per a promoure l’estalvi, la 

reutilització i l’ús sostenible de l’aigua, tant des 
de l’àmbit europeu fins a les agències de 
l’aigua o el món local. Els ajuntaments i 

entitats locals hi tenen un paper rellevant 
també des del punt de vista de l’oferta turística 
pública i la gestió pública dels recursos hídrics.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Destaquen especialment els/les turistes, 
pel que fa a l’ús sostenible de l’aigua en el 
context Mediterrani. Cal també incidir en 
el nivell de consciència i l‘empoderament

de la ciutadania en general. 

COMUNITAT

L’economia i els sectors productius tenen 
un paper cabdal en el nou model de 

desenvolupament sostenible. En aquest 
cas destaquen d’una banda les empreses 

del sector turístic i, de l’altra, les del 
sector de l’aigua, proveïdores de serveis i 

solucions, operadores del cicle integral 
de l’aigua i associacions empresarials, 

com el mateix CWP, CLIQiB o Aqua Valley.

EMPRESES I ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS

Els mitjans de comunicació tenen un rol destacat 
entorn a temàtiques diverses claus per a la 
sensibilització i la difusió de les accions a la 

ciutadania, turistes, empreses o administracions, 
així com en el relat del territori.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

La societat civil organitzada i algunes 
ONG juguen un paper molt rellevant 

en la cohesió social, la conservació de 
la natura, el patrimoni o la cultura, 

aspectes fonamentals en el context 
del desenvolupament sostenible.

L’àmbit acadèmic i formatiu juga un paper 
rellevant en la sensibilització. A més, els 
centres de recerca i el món universitari 

desenvolupen projectes d’R+D+i, que una 
vegada transferits, alimenten al sector 

empresarial i turístic de noves solucions per 
l’estalvi, la reutilització i l’ús sostenible de 

l’aigua.

CENTRES EDUCATIUS I FORMATIUS, 
UNIVERSITATS I RECERCA 

ONGs I TERCER SECTOR
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CASOS 
D’ÈXIT

Es presenten a continuació un seguit de casos d’èxit d’aplicació de
mesures d’estalvi, reutilització i ús de l’aigua en establiments
turístics públics. Per a tenir més detalls de les tecnologies
utilitzades en les diverses experiències pot consultar-se el
Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització i ús sostenible de
l’aigua per al sector turístic, elaborat també dins del projecte LIFE
WAT’SAVEREUSE



CAS 
D’ÈXIT

1. Reutilització d’aigües residuals per a la neteja urbana i el reg a Tossa de Mar, 30

2. Prova pilot per a la reutilització d’aigües residuals per a la neteja urbana a Canes, 31

3. Reutilització d’aigües d’EDAR per a regar un camp de golf a Bonifacio, 32

4. Reg del camp de golf d’Agde amb aigües d’EDAR ultrafiltrades, 33

5. Tractament de desinfecció d’aigües d’EDAR al club de golf a Mallorca, 34

6. Instal·lació d’un sistema de telelectura de la xarxa hídrica a l’ajuntament d’Artà (Mallorca), 35

7. Instal·lació de revestiments impermeables en piscines i llacs ornamentals, 36 

8. Instal·lació d’un sistema de reg subterrani als parcs urbans de Valdebebas, 37

9. Instal·lació de WC públics autònoms amb aigües regenerades a França, 38
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Aquesta actuació està relacionada amb les fitxes 
SISTEMES D’ULTRAFILTRACIÓ i 

DEPURACIÓ D’AIGUA RESIDUAL DOMÈSTICA: UV
del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 

i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 
projecte WAT’SAVEREUSE

UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

EINES I RECURSOS

CAS 
D’ÈXIT REUTILITZACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS PER A LA 

NETEJA URBANA I EL REG A TOSSA DE MAR

ESTALVI D’AIGUA

Tossa de Mar, Catalunya

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
Des de l’any 2007 a Tossa de Mar es fa servir aigua
regenerada per al reg de camps de golf i jardins
municipals i per usos urbans no potables i
aportacions per infiltració a la Riera de Tossa.

Els beneficis ambientals d'aquesta pràctica inclouen
l’estalvi d’aigua potable i energia, la reducció dels
abocaments a mar, i també la restauració de
l’ecosistema fluvial.

 L’EDAR de Tossa disposa de sistemes
de tractaments basats en
membranes d’ultrafiltració i
làmpades de desinfecció UV.

 El reg es duu a terme amb varis
mètodes, entre els quals el reg per
degoteig subterrani.
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

 L’EDAR de Canes (Aquaviva) disposa
de sistemes de tractaments basats en
membranes d’ultrafiltració.

CAS 
D’ÈXIT PROVA PILOT PER A LA REUTILITZACIÓ D’AIGÜES 

RESIDUALS PER A LA NETEJA URBANA A CANES

ESTALVI D’AIGUA

Canes (França)

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
A la ciutat de Canes l’ajuntament està utilitzant
aigües d’EDAR per a la neteja urbana (carrers i
contenidors d’escombraries) en l’àmbit del projecte
“The Urban Reuse project led by the city of
Cannes“.

A banda, s’està fent el seguiment dels possibles
impactes de l’actuació sobre el medi, a fi de
quantificar possibles riscos per a la salut pública.
En cas d’èxit, aquest sistema comportaria un gran
estalvi d’aigües potables per a l’ajuntament.

Aquesta actuació està relacionada amb les fitxes 
SISTEMES D’ULTRAFILTRACIÓ i 

DEPURACIÓ D’AIGUA RESIDUAL DOMÈSTICA: UV
del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 

i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 
projecte WAT’SAVEREUSE

EINES I RECURSOS
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

 L’EDAR de Bonifacio disposa de
sistemes de tractaments basats en
membranes d’ultrafiltració.

 Per a transportar l’aigua de l’EDAR al
camp de golf, s’ha construït un
aqüeducte de 6,5 km i s’ha instal·lat
un sistema de tractament UV per a la
desinfecció.

CAS 
D’ÈXIT REUTILITZACIÓ D’AIGÜES D’EDAR PER A REGAR 

UN CAMP DE GOLF A BONIFACIO

ESTALVI D’AIGUA

Bonifacio, Còrcega (França)

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
El camp de golf de Sperone porta anys reutilitzant
aigües provinents de l’EDAR municipal de Bonifacio
per regar la gespa, a una zona costera de Còrcega
en què l’aigua mai no ha estat un recurs abundant.

Aquesta solució evita tant l’extracció d’aigua dolça
del medi, com els costos energètics i econòmic de la
dessalinització d’aigua de mar.

Aquesta actuació està relacionada amb les fitxes 
SISTEMES D’ULTRAFILTRACIÓ i 

DEPURACIÓ D’AIGUA RESIDUAL DOMÈSTICA: UV
del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 

i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 
projecte WAT’SAVEREUSE

EINES I RECURSOS
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

CAS 
D’ÈXIT REG DEL CAMP DE GOLF D’AGDE AMB AIGÜES 

D’EDAR ULTRAFILTRADES

ESTALVI D’AIGUA

Agde (França)

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
A partir del 2020, el camp de golf internacional
d’Agde ha començat a utilitzar un 75% d’aigües
residuals ultrafiltrades per al reg.

Aquesta pràctica permet alleugerir la pressió sobre
els recursos hídric de la zona durant l’estiu. Donat
que les aigües provinents de l’EDAR són prou riques
en nutrients, això comporta també un estalvi de
fertilitzants i alhora l’eliminació dels mateixos de
forma totalment sostenible.

Aquesta actuació està relacionada amb les fitxes 
SISTEMES D’ULTRAFILTRACIÓ i 

DEPURACIÓ D’AIGUA RESIDUAL DOMÈSTICA: UV
del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 

i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 
projecte WAT’SAVEREUSE

EINES I RECURSOS

 L’EDAR d’Agde disposa de sistemes
de tractaments basats en
membranes d’ultrafiltració.
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

CAS 
D’ÈXIT

ESTALVI D’AIGUA

Girona, Catalunya

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ

Durant l’estiu 2020 l’ajuntament de Girona i
l’empresa Aonchip van implementar una solució de
reg intel·ligent basada en la tecnologia Watersens,
certificada pel protocol LoRaWAN per al control del
consum d’aigua en remot, amb l’objectiu
d’optimitzar els consums i reduir els costos de
manteniment.

Gràcies a la plataforma de control en temps real amb
sensors d’humitat, durant els 6 mesos de durada del
pilot es va estalviar un 30% d’aigua.

PROVA PILOT D’UN SISTEMA DE REG INTEL·LIGENT EN ESPAIS 
VERDS MUNICIPALS A GIRONA

 S’ha aplicat la tecnologia Watersens,
que fa servir la xarxa LoRa per a la
comunicació entre dispositius IoT.

Aquesta actuació està relacionada amb la fitxa 
SISTEMES DE REG INTEL·LIGENT

del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 
i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 

projecte WAT’SAVEREUSE

EINES I RECURSOS
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

CAS 
D’ÈXIT

ESTALVI D’AIGUA

Artà, Illes Balears

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
Artà és un municipi turístic de Mallorca, que compta
amb una població de 8.000 habitants i a l’estiu pot
arribar a duplicar aquesta xifra. Les Illes Balears
tenen un clima semiàrid i les administracions
necessiten aprofitar el recurs hídric amb parsimònia i
sostenibilitat.

Amb la implementació del sistema de gestió Bitaqua,
els tècnics i les tècniques de l’ajuntament disposen
d’un panell de control totalment gràfic que permet
interactuar directament amb la xarxa de distribució.
A més, disposen de les lectures horàries en remot
dels comptadors per a comprovar l’efectivitat de les
campanyes de reducció de consum i alhora controlar
en qualsevol moment possibles fuites d’aigua.
Els ciutadans, per la seva banda, disposen d’un
aplicatiu amb què poden controlar els consums en
temps real i possibles incidències.

INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE TELELECTURA DE LA XARXA 
HÍDRICA A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ (MALLORCA)

 S’ha aplicat la tecnologia Bitaqua,
que fa servir la xarxa LoRa per a la
comunicació entre dispositius IoT
(comptadors, etc.).

 El sistema està centralitzat a la
plataforma tecnològica Bitaqua.

Aquesta actuació està relacionada amb la fitxa 
SISTEMES DE CONTROL DE XARXES D’AIGUA

del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 
i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 

projecte WAT’SAVEREUSE

EINES I RECURSOS
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

Minimitzen els tancaments
temporanis degut a manteniment
extraordinari

Eviten pèrdues d’aigua no obstant el
seu ús intensiu

 Sistemes aptes per obres noves o
renovacions

Productes emprats: RENOLIT
ALKORPLAN en diferents acabats

CAS 
D’ÈXIT INSTAL·LACIÓ DE REVESTIMENTS IMPERMEABLES EN 

PISCINES I LLACS ORNAMENTALS

ESTALVI D’AIGUA

Campo de golf 
La Manga (Murcia)

-
Aquavelis

Torre del Mar (Málaga)

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
 Instal·lació de geomembranes per la

impermeabilització del llac ornamental del camp de
golf La Manga (Murcia). Aquestes solucions eviten les
pèrdues d’aigua per infiltració, permetent així estalviar
aigua i fer un ús més sostenible del recurs:

• Aplicables en camps de golf, estanys de
jardins, etc.

• Flexibilitat i resistència química
• Aptes per a qualsevol tipus de substrat
• Impermeabilitzen i protegeixen enfront de la

contaminació de la subestructura

 Renovació del Parc Aquàtic Axarquia-Costa del Sol
amb membranes armades per a piscines. En les
piscines d'ús públic (Hotels, càmpings, centres de
wellness, etc), a diferència de les privades, s'exigeix
una major fiabilitat en els seus elements constructius a
causa del seu ús intensiu
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Aquesta actuació està relacionada amb la fitxa 
DEPURACIÓ D’AIGUA RESIDUAL DOMÈSTICA: UV

del Repositori de tecnologies d’estalvi, 
reutilització i ús sostenible de l’aigua per al sector 

turístic del projecte WAT’SAVEREUSE

UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

 Aplicació de la tecnologia TrojanTM

de desinfecció UV d’aigües residuals
per a la reutilització com a aigües de
reg

 S’hi tracten cabals de 90 m3/h

EINES I RECURSOS

CAS 
D’ÈXIT

Club de golf, Mallorca, Illes 
balears

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
Des del 2022 s’ha implantat un sistema de
desinfecció i reutilització d’aigües residuals
provinents de l’EDAR del municipi veí a fi de regar
els camps del Club de Golf de Mallorca.

Aquesta solució permet evitar l’ús d’aigua potable o
provinent del medi natural per al reg del camp de
golf en una illa mediterrània susceptible a
l’escassetat de recursos hídrics, tot mantenint un
entorn saludable sense l’ús de productes químics.

TRACTAMENT DE DESINFECCIÓ D’AIGÜES 
D’EDAR AL CLUB DE GOLF A MALLORCA

REUTILITZACIÓ D’AIGUA
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Aquesta actuació està relacionada amb la fitxa 
REG PER DEGOTEIG SUBTERRANI (UNIBIOLINE)

del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 
i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 

projecte WAT’SAVEREUSE

UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

 S’ha utilitzat un total de 40.000
metres de canonades BioLine® AS
16/120

 Cabal de 1 L/h
 Separació entre línies de 30 cm.
 Separació entre “goteros” de 33 cm

EINES I RECURSOS

CAS 
D’ÈXIT INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REG SUBTERRANI 

ALS PARCS URBANS DE VALDEBEBAS

ESTALVI D’AIGUA

Urbanització de Valdebebas
(Madrid)

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
El 2021 es va implementar un sistema de reg de
degoteig subterrani als espais verds urbans de
Valdebebas (Madrid), on es van plantar gespa i
plantes arbustives que es reguen amb aigües
residuals regenerades.

Aquest sistema permet un enorme estalvi de recurs
hídric i de fertilitzants, gràcies a l’evaporació
mínima i a l’increment de producció, i és
especialment indicat per a aprofitar aigües
reutilitzades, ates que no és afectat per la presencia
de partícules en suspensió.

REUTILITZACIÓ D’AIGUA
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UBICACIÓ

DETALL DE LES SOLUCIONS

 La tecnologia utilitzada en aquestes
instal·lacions es basen en un sistema
innovador de sedimentació i
degradació d’efluents, seguit per un
procés d’electròlisi i filtratge.

CAS 
D’ÈXIT INSTAL·LACIÓ DE WC PÚBLICS AUTÒNOMS AMB 

AIGÜES REGENERADES A FRANÇA

França

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ
En l’àmbit del projecte WeCol’eau, promogut per
una empresa privada, s’han instal·lat a varies ciutats
turístiques de França uns lavabos públics capaços
de regenerar autònomament i reutilitzar les aigües
residuals generades.

Aquest sistema permet estalviar aigua potable i fins
i tot genera un excés d’aigua que es pot reutilitzar
per al reg d’espais verds públics.

Aquesta actuació està relacionada amb la fitxa 
TOILETTES PÚBLIQUES AUTÒNOMES 

del Repositori de tecnologies d’estalvi, reutilització 
i ús sostenible de l’aigua per al sector turístic del 

projecte WAT’SAVEREUSE

EINES I RECURSOS
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7. EINES I RECURSOS 
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7. EINES I RECURSOS 

GLOSSARI

Aigües d’esbarjo. Són les aigües utilitzades per a usos recreatius com ara piscines, SPAs, parcs aquàtics i
temàtics, etc.
Aigües grises. Aigües residuals domèstiques provinents del rentat d’utensilis, roba, així com de l’ús per a
la higiene personal. Presenten nivells d’impureses inferiors a les aigües negres, provinents aquestes
últimes de les descarregues del vàter i, per tant, amb contaminació fecal.
Aigües residuals. Aigües contaminades per activitats antròpiques com ara els usos domèstics, urbans i
industrials. Necessiten un tractament adequat abans de ser reutilitzades o retornades al medi natural.
DBO (Demanda Biològica d’Oxigen). És un índex que quantifica la càrrega de contaminants orgànics
biodegradables a les aigües. Correspon a la quantitat d’oxigen que els microorganismes al medi
necessitarien per descompondre la matèria orgànica biodegradable present a l’aigua.
Dèficit hídric. És una condició d’escassetat d’aigua que es dóna quan la demanda supera la disponibilitat
efectiva del recurs hídric.
Demanda d’aigua. És el volum d’aigua que la ciutadania i els usuaris o usuàries estan disposats a adquirir
o desitgen rebre, d’una entitat subministradora, per a satisfer un objectiu de producció o consum. La
quantificació d’aquest volum es fa en funció de factors com ara el preu dels serveis, el nivell de renda, el
tipus d’activitat, etc.
Dessalinització. Procés d’obtenció d’aigua dolça a partir d’aigua de mar, per exemple fent servir
tècniques de destil·lació o d’osmosi inversa. És una solució costosa, tant des del punt de vista econòmic
com energètic, però que pot ser una alternativa per tenir accés a l'aigua en determinades localitats.
DQO (Demanda Química d’Oxigen). Quantifica la càrrega de contaminants orgànics totals presents a les
aigües (tant els biodegradables com els que no ho són). És una mesura que inclou la DBO i correspon a la
quantitat d’oxigen total necessària per a degradar tota la matèria orgànica present a l’aigua.
EDAR. És l’acrònim de Estació de Depuració d’Aigües Residuals.
IoT (Internet of Things). És un concepte que representa una evolució en l’ús d’internet aplicat als objectes
o les coses, com ara electrodomèstics, rellotges, comptadors d’aigua, entre d’altres. Aquests objectes
poden adquirir un rol actiu i proporcionar informacions sobre si mateixos a través d’una connexió en
xarxa, i fins i tot aprendre amb l’experiència gràcies a la intel·ligència artificial.
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GLOSSARI

Membranes filtrants. Es tracta de barreres poroses selectives emprades en sistemes de filtració i
purificació de les aigües. Mitjançant l’aplicació de pressió hidrostàtica, l’aigua travessa la membrana, de
manera que hi queden atrapades les partícules suspeses i/o substancies dissoltes, de dimensions
variables segons el tipus de membrana (microfiltració, ultrafiltració, nanofiltració, osmosi inversa, etc.).
D’aquesta manera, es generen dos corrents: el permeat, és a dir l’aigua depurada, i el concentrat, o sigui
el fluid que recull les partícules que no han travessat la membrana
Nutrients. Substàncies químiques útils per al metabolisme orgànic dels éssers vius, presents tant a l’aigua
com a l’aire o als sòls. Es tracta de sals minerals, especialment de nitrogen i fòsfor, necessàries per a la
vida i el creixement de plantes i les algues, que poden ser d’origen sintètic o natural (p.e. dejeccions
d’animals i persones). Es fan servir en agricultura i jardineria com a fertilitzants. La seva presència
excessiva en l’aigua potable pot resultar tòxica, mentre que en el medi aquàtic poden generar problemes
d’eutrofització (creixement massiu d'algues que comporta una disminució de la concentració d'oxigen).
Osmosi inversa. Sistema de purificació de l’aigua basat en membranes semipermeables, per tal d’eliminar
substàncies dissoltes i suspeses. Es fa servir, entre d’altres, per a la dessalinització d’aigua marina.
Oxidació biològica. És un conjunt de reaccions químiques a través de les quals diversos tipus de
microorganismes duen a terme la degradació de la matèria orgànica en presència d’oxigen. Es fa servir
aquest procés durant el tractament secundari d’aigües residuals, mitjançant fangs activats (que contenen
aquests microorganismes) o llits bacterians.
Petjada hídrica. És un indicador de l’ús d’aigua dolça, definit com el volum consumit per una persona, una
empresa, una població, etc. al cap d’un any. Inclou tant els usos directes (usos domèstics, reg, etc.) com
els indirectes (aigua gastada per la producció de bens i serveis utilitzats).
Radiació UV. És una radiació electromagnètica de longitud d’ona inferior a la llum visible. La radiació UV-
C, de longitud d’ona curta, és una radiació ionitzant que pot provocar reaccions químiques per acció
fotolítica i té la propietat d’alterar l’ADN i l’ARN dels organismes. Per aquests motius, s’empra la radiació
UV com a germicida i per a l’eliminació de certes substàncies contaminants en diverses tècniques de
tractament d’aigües.
Reg intel·ligent. Es tracta de sistemes de regadiu basats en sensors, sistemes IoT i intel·ligència artificial
que permeten optimitzar l’ús d’aigua i fertilitzants segons les necessitats concretes, estalviant recursos i
maximitzant la producció.

7. EINES I RECURSOS 
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GLOSSARI

Regeneració d’aigües. Conjunt de mètodes de tractament d’aigües provinents d’un tractament secundari,
que a través de mecanismes de filtració i desinfecció proporcionen aigua de qualitat “pre-potable”, és a
dir no potable, però reutilitzable per a una varietat d’aplicacions en l’àmbit agrícola, industrial, de la
neteja urbana, i també domèstic (descàrrega del WC). La normativa comunitària actual no permet enviar
directament l’aigua regenerada a plantes potabilitzadores, per tant, si no es pot reutilitzar per als usos
previstos, s’ha de reintroduir al medi natural (riu, mar, aqüífers).
Resiliència. És la capacitat d’un sistema (ja sigui una persona, empresa, ecosistema, etc.) de respondre a
una situació desfavorable amb èxit, i per a recuperar-se, ser capaç d’adaptar-s’hi positivament.
SDI (Silt Density Index). Es pot traduir com “índex de densitat de sediments”. Serveix per quantificar
l’abundància de material argilós i altres substàncies que podrien embrutar les membranes filtrants. Es
calcula abans de sotmetre l’aigua a un tractament de nanofiltració o osmosi inversa.
Grups d’interès (Stakeholders). Són els actors o parts interessades en un determinat sector. Inclouen
empreses, administracions públiques, comunitats locals, associacions del tercer sector, centres de
recerca, i potencialment qualsevol tipus d’entitat que s’hagi de tenir en compte en la presa de decisions.
Tractament d’aigües. Conjunt de processos de depuració d’aigua que estigui contaminada per la
presència de varies substancies nocives per a la salut humana o el medi ambient. Diverses tècniques de
tractament s’apliquen a les aigües d’esbarjo per garantir la seva salubritat per als usuaris. En canvi, les
aigües residuals d’origen domèstic necessiten ser tractades abans de ser reutilitzades o de ser retornades
al medi natural: hi ha una fase de tractament primari, que serveix per a eliminar les partícules sòlides en
suspensió; un tractament secundari per eliminar o reduir la carrega de matèria orgànica, i finalment un
tractament terciari (regeneració), per a esterilitzar l’aigua i reduir-ne la càrrega de nutrients i altres
substàncies dissoltes.
TSD (Sòlids Totals Dissolts). Indica la quantitat de sals o ions dissolts en l’aigua. És una mesura
estrictament correlacionada amb la conductivitat. En l’àmbit de l’aplicació de tractaments amb osmosi
inversa, quant més alt al valor de TSD, més pressió serà necessària per purificar l’aigua a través de les
membranes.
Ultrafiltració. Sistema de separació dels sòlids suspesos continguts en l’aigua. Es un sistema de
pretractament basat en membranes, que s’empra abans de sotmetre l’aigua a processos de
desmineralització com ara nanofiltració i osmosi inversa.
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Més informació a https://lifewatsavereuse.eu/ca/benvinguts/
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