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Explicar els beneficis de la legislació sobre l'aigua i les iniciatives 
nacionals per promoure l'economia circular en el consum d'aigua, 
especialment en el sector turístic. Orientat tant a l’estalvi com a la 
reutilització de l’aigua amb un enfocament al Mediterrani.

El projecte ajudarà a pal·liar el problema ambiental objectiu: 
escassetat d’aigua i sequera

Com?

1- Realització de campanyes de sensibilització informada 
dirigides a 4 grups objectius

2- Definint polítiques millors amb un impacte clar.

OBJECTIUS GLOBALS



ACTORS PRINCIPALS - STAKEHOLDERS

TURISTES MUNICIPIS AUTORITATS 
LOCALS

PROVEÏDORS
(hotels, càmpings, golfs…)

Entre les accions, es programen campanyes de sensibilització 
dirigides a:

4 PUBLICS OBJECTIUS



OBJECTIUS ESPECIFICS

1) Reduir el consum d’aigua dels turistes durant la seva estada a hotels, complexos turístics, etc. 
(10%)

2) Promoure i sensibilitzar les parts interessades de la indústria turística sobre la reutilització de 
l’aigua per tal d’explicar els beneficis de la implementació de la legislació. (costat de l'oferta i 
demanda)

3) Animar la indústria turística a implementar almenys 5 solucions de reutilització d’aigua

4) Reforçar la governança de l’aigua mitjançant la col·laboració entre administracions públiques 
i operadors de la cadena de valor.

5) Reduir el consum global d’aigua dolça un 30%



Promoure i sensibilitzar 
sobre la reutilització de

l’aigua entre els agents de
la indústria turística per tal 
d’explicar els beneficis de la 

implementació de la legislació 
sobre reutilització de l’aigua

Animar la indústria 
turística a 

implementar 
solucions de

reutilització d’aigua

Reforçar la governança de 
l’aigua mitjançant la 
col·laboració entre 

administracions públiques 
i operadors de la cadena 

de valor.

Reduir el consum
global d’aigua dolça

Reduir el consum 
global d’aigua dels 
turistes durant la 
seva estada en 
allotjaments i 

infraestructures 
turístiques

Permetre a la 
gent fer un 

canvi

Exemplificar el 
que fan els 

altres

Participar en la 
comunitat

Accions 
encoratjadores
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IMPLICACIONS DE LA POLÍTICA

WAT'SAVEREUSE tracta específicament un dels objectius clau del setè programa d'acció 
ambiental que té com a objectiu convertir la Unió en una economia baixa en carboni, eficient 
en recursos, verda i competitiva, així com el nou marc de prioritats 2021-2027, especialment 
per a la Estratègia de la UE per a un acord ecològic.

Les lleis en qüestió són: 
Directiva 98/83 / CE sobre aigua potable
Directiva 2006/7 / CE sobre aigües de bany 
Directiva d’estratègia marítima 2008/56 / CE

La comunicació també és rellevant : "Respondre al 
desafiament de l'escassetat i sequeres d'aigua a la UE" 
i "directrius sobre la integració de la reutilització 
d'aigua en la planificació i gestió de l'aigua a la UE. 
Context de la DMA"



IMPLICACIONS DE LA POLÍTICA (1.BIS)

Integrar les polítiques de 
planificació, regulació, 

finançament, comunicació i 
promoció del turisme i 

polítiques ambientals en una 
estratègia compartida.

Reforç del lideratge municipal 
per garantir una governança 
participativa àmplia de les 
polítiques turístiques i de 
l'aigua, garantint així una 

representació plural i diversa 
dels actors / partits

Generar informació 
oberta com a element 

clau en la presa de 
decisions

Reforçar els vincles entre les 
autoritats públiques per alinear 

les estratègies a diferents 
escales, en diferents àmbits i 

amb diferents autoritats

2 3

4

L’enfocament de la sostenibilitat inclourà 
reunions d’alt nivell, extracció de recursos 
financers, un enteniment comú sobre la política 
de reutilització de l’aigua, desenvolupament de 
legislació per a la reutilització de l’aigua en 
instal·lacions turístiques i recomanacions de 
polítiques per a les institucions europees.

1



CONTINUACIÓ

REPLICATION 
TRANSFER

• Organitzarem les dades relatives a la implementació de programes, projectes, 
impactes ... utilitzables per a les regions de difusió. (banc de recursos)

• Les campanyes de comunicació i sensibilització estaran dissenyades per 
garantir una replicació eficient en altres regions.

THE 
BENEFICIARIES 

ENGAGES : 

• Amb els principals proveïdors d’aigua i agents turístics.
• En la replicabilitat de l’enfocament de WAT’SAVEREUSE, més compromís amb les 

comunitats locals, turistes, proveïdors d’aigua i responsables polítics.
• Lloc web. Els resultats d’aquest projecte s’incorporaran a les accions futures d’EPM.
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ESTALVI I REUTILITZACIÓ A CATALUNYA: 
CONTEXT ACTUAL I ACTUACIONS I 

LÍNIES DE TREBALL A FUTUR
JORDI MOLIST (ACA)



SITUACIÓ ACTUAL I ACCIONS IMMEDIATES

0 10 20 30 40 50

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Agrícola Ambiental Municipal Recreatiu Industrial

Evolució del volum d’aigua reutilitzada
Valors en hm3

ERA titularitat pública
ERA titularitat privada

ERAs actives a Catalunya
Dades 2021

• Al 2019 s’han produït 39 hm3 d’aigua regenerada, un 14% més que l’any anterior. 
• L’objectiu a curt termini és potenciar al màxim les Estacions de Regeneració (ERAs) existents.
• S’ha incorporat al cànon de l’aigua la capacitat de finançar O&M de les ERAs. 
• Ja s’han signat convenis de sosteniment econòmic amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
• Properament es faran propostes a altres ens supramunicipals.
• S’han obert subvencions municipals por 5 MEUR per potenciar l’ús de l’aigua regenerada (al 80%).

Objectiu 
60 hm3/any



PROPERS ANYS – A PARTIR DE 2022

Noves ERAs a Catalunya
Proper Pla de Gestió• Construcció de 25 noves ERAs amb uns 200 km de conduccions 

associades.
• La inclusió a la planificació comporta el finançament garantit per 

llei de l’O&M. 
• Permetrà oferir aigua regenerada d’excel·lent qualitat a preus 

competitius.
• Permetran incrementar la reutilització en uns 40 hm3/any 

addicionals.
• El repte a curt termini: la reutilització prepotable indirecta.
• Es mantenen les subvencions per xarxes de distribució municipals 

d’aigua regenerada i per redactar plans directors (5 MEUR)
• També es preveu una línia per experiències d’aprofitament de les

aigües grises, especialment en localitats turístiques (0,6 MEUR)

Objectiu global
100 hm3/any
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ACCIONS DEL PROJECTE 
WAT’SAVEREUSE A CATALUNYA

MONTSERRAT ALOMÀ (ACA)



ROL I TASQUES ENCOMANADES A L’ACA

ACA té la responsabilitat de planificar a Catalunya i coordinar amb la resta de regions implicades les estratègies per la creació 
i implantació d’accions que permetin aconseguir els objectius especificats als següents apartats. També participa en les 

tasques de divulgació del projecte.  

Tasca Títol Accions ACA

B2 Desenvolupament de 
comunicacions: component 
demanda (turistes)

Mapa d’actors; demandes per subsectors dins del turisme; relació amb la planificació i 
implementació de mesures; relació amb la tributació i costos; anàlisis de les campanyes 
(ACA) d’estalvi i reutilització; anàlisi de les polítiques del sector.

B3 Desenvolupament comunicacions: 
component subministradors/agents

Mapa de proveïdors; mapa de grans infraestructures d'oci; volums destinats al sector per 
municipi; origen de l'aigua i costos; infraestructures de reutilització existents i potencials; 
pla de gestió tipus per fomentar les mesures; llistat de mesures financeres i foment 
públic per afavorir l'estalvi i reutilització; monitoratge consums pre / post campanyes.

B4 Desenvolupament comunicacions: 
comunitats locals

Seleccionar 5 municipis per a les campanyes; dissenyar i desenvolupar tallers i accions; 
compartir banc d'eines per a estalvi i reutilització; suport a la redacció de plans de 
compromís comunitari; generació de material base de les campanyes.

B5 Desenvolupament comunicacions: 
autoritats regionals/locals

Mapa d'actors públics i autoritats; dissenyar tallers i dinàmiques; preparar banc d'eines a 
compartir; recopilar i promocionar polítiques de tarifa, incentius i finançament en matèria 
d'estalvi i reutilització; detectar APP voltant de la reutilització; recopilar els KPI d'entitats 
implicades.



PROPOSTA COMUNICATIVA - EINES



PRIORITZACIÓ D’ACCIONS – ESCENARI COVID19

ESCENARI 1: EVOLUTIU ESCENARI 2: IMPACTANT ESCENARI 3: DISTÒPIC

• Demanda

 Turisme internacional

 Turisme nacional

 Turisme regional

 Turisme local
• Oferta

 Sector privat

 Hoteles: 4* i 5*

 Campins

 Camps de golf

 Spas

 Parcs temàtics

 Sector públic
• Autoritats públiques

• Població local

• Autoritats públiques

• Població local

• Oferta

 Sector públic

 Sector privat

 Hoteles: 4* i 5*

 Campins

 Camps de golf

 Spas

 Parcs temàtics
• Demanda

 Turisme regional

 Turisme nacional

 Turisme internacional

 Turisme local

• Autoritats públiques

• Població local

• Oferta

 Sector públic

 Sector privat

 Hoteles: 4* i 5*

 Campins

 Camps de golf

 Spas

 Parcs temàtics
• Demanda

 Turisme local

 Turisme regional

 Turisme nacional

 Turisme internacional



NOU CALENDARI DE DESENVOLUPAMENT DE TASQUES

Davant la problemàtica de el sector turístic, sembla lògic dedicar el 2021 a coordinar amb les autoritats i ens locals, 
organitzar l'estratègia de les diferents campanyes subsectorials, els plans tipus i les caixes d'eines tant comunicatives com 

tècniques, i destinar 2022 a implementar les campanyes amb el sector:  

Any 2021 Any 2022 Any 2023
Tasques a desenvolupar T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Llista KPIs i Estratègia comunicació

Enquestes 

Disseny continguts campanya

Presentació Stakeholders

Implementació web i caixa eines

Coordinació accions autoritats locals

Implementació 5 municipis

Implementació establiments/hotels

Implementació target turista 



WEBSITE ESPECÍFIC - MAPA

• Has de saber…
• Territori vulnerable
• Societat sensible a l’aigua

On has 
arribat?

• Polítiques d’eficiència
• Polítiques de reutilització
• Coordinació d’actors

Què estem 
fent?

• Informació
• Pràctiques solidàries
• Emportat la maleta d’aigua 

Com pots 
ajudar?



WEBSITE ESPECÍFIC - CONTEXT 

Com pots 
ajudar?

• Ciutadans i turistes, la nostra petjada hídrica. Vincle calculadora ACA.
• Dotacions del sector turístic a Catalunya, comparativa amb d’altres zones.
• Recomanacions:

• TURISTES: llista de “sabies què?” que permeti quantificar i comparar una bona pràctica, vincle a bones 
pràctiques i exemple missatge per “banner“ habitacions.

• SUBMINISTRADORS/EMPRESES: vincle amb bones pràctiques de disseny, operació i manteniment per a 
l’ús eficient de l’aigua i/o per la reutilització d’aigües. 

• MUNICIPIS: resum mesures a la seva disposició (abastament, sequera i reutilització) en el pla de GRH de 
2022-27, obligacions de sequera (vigència pla d’emergència)

• Turisme ambientalment responsable i acreditacions

COLOFÓ:
¿Quanta aigua t’emportes 
a la teva maleta?



QUÈ VOL L’ACA?

• Validar cronograma d’accions
• Casos locals que siguin exemplificadors
• Detectar altres actors clau no contactats
• 5 Municipis disponibles a implementar mesures
• Establiments hotelers i/o turístics disponibles a implementar mesures
• Recomanacions pel projecte 
• Dades de contacte dels actors



LLISTAT STAKEHOLDERS INICIALS

Àmbit Institució Persona Càrrec email

Operadors Consorci d’Aigües Costa Brava 
Girona

Operadors Aigües del Prat del Llobregat

Operadors AITASA (Vila-seca)

Operadors CAT (Consorci Aigües
Tarragona)

Municipis Port de la Selva
Municipis Tossa de Mar
Municipis Lloret de Mar
Municipis Llançà
Municipis Salou o Vila-seca
Municipis Pineda
Municipis L’Ametlla

Usuari Portaventura
Usuari PGA-Catalunya

Acadèmia ICRA
Autoritats DG Turisme i ATC
Autoritats Agència Salut Pública

Autoritats Dept. Territori Sostenibilitat

Autoritats Àrea Metropolitana BCN

Autoritats Diputacions
(BCN/Girona/Tarragona)
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LA PARTICIPACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC 
AL PROJECTE WAT’SAVEREUSE

XAVIER AMORES (CWP)
xavier.amores@cwp.cat



CWP - PRESENTACIÓ

OBJECTIUS COMPETITIVITAT 
INNOVACIÓ I R+D
COOPERACIÓ SECTORS 
DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI
INTERNACIONALITZACIÓ
CANVI ESTRATÈGIC
TRANSFORMACIÓ DIGITAL   

CLÚSTER ÚS SOSTENIBLE DE 
L’AIGUA DE CATALUNYA
110 socis
+25 Projectes anuals
8 Projectes europeus 
5,2M€ financiació per als socis



GESTIÓ DE L’AIGUA AL SECTOR TURÍSTIC

Water efficiency audits in thehotel industry have shown
it is possible to reducewater consumption by an average
of 20 per cent without compromising guest comfort.
WaterWiseHotels Toolkit

Llocs turístics i preu aigua

SPAs creixement de dos dígits

COST DE L’AIGUA POTABLE PER 
COMUNITATS AUTÒNOMES

La cadena d’ hotels 
Hilton redueix el consum 
d’ energia i aigua. 
Programa de responsabilitat 
mediambiental “Light Stay”. 
Amb aquest programa va 
aconseguir reduir en un 2,4% 
el consum d’aigua. 

VINCCI HOTELES PRESENTA SU PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
AGUA
Con motivo del Día Mundial del Agua, la cadena hotelera presenta su
nuevo Plan de Gestión Sostenible del Agua 2021-2030 que se plantea
como uno de sus principales retos el ahorro total de 33.300.000 litros de
agua en este período, lo que sería equivalente a 13 piscinas olímpicas.



OBJECTIUS DEL SECTOR A LA GESTIÓ DE L’AIGUA

• Garantir ABASTAMENT a futur

• Reduir el consum d’AIGUA i COSTOS ASSOCIATS

• Millorar l’EFICIÈNCIA dels processos de gestió, 
control i tractament d’aigua

• Potenciar la imatge de SOSTENIBILITAT

• Donar una EXPERIÈNCIA DE L’USUARI millor



OBJECTIUS DEL SECTOR A LA GESTIÓ DE L’AIGUA

Objectiu
visió holística de la 
gestió de l’aigua a 

l’establiment turístic



EXEMPLES DE COOPERACIÓ: AIGUA-TURISME

PROJECTE demEAUmed: Closing the water cycle in Mediterranean tourist facilities (5,9M€)
demEAUmed integrava tecnologies innovadores de tractament d'aigua, TIC i reutilització

Reducció de consums d’aigua en les instal·lacions, àrees verdes i 
recreatives. Cas d’èxit en sostenibilitat.

Ús de fonts alternatives d’aigua: aigua subterrània tractada, aigua de pluja 
tractada, reutilització d’aigües grises i/o aigües residuals del complex.

Tecnologies:
• ELECTROCHEMICAL OZONATION
• UV 172 nm
• ELECTROCOAGULATION-FLOTATION
• PLIMMER ®
• SMART AIR MBR ®
• SOLAR PHOTOELECTRO-FENTON
• UVOX
• VERTICAL ECOSYSTEM (green wall)

Participants

Hotel SAMBA (Lloret de Mar). 
Font: demEAUmed.



EXEMPLES DE COOPERACIÓ: AIGUA-TURISME



EXEMPLES DE COOPERACIÓ: AIGUA-TURISME

Recerca en tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en 
instal·lacions turístiques (WATERTUR) Convocatòria: COMRDI16-1-0064
• Validar sistemes de tractament avançat d’aigües d’instal·lacions hoteleres que permetin la reutilització dels efluents

de forma segura i sostenible.
• Implementar tecnologies digitals per al control de l’ús de l’aigua en zones recreatives per tal de reduir els

consums d’aigua i reactius i permetre un major control als gestors de l’hotel.
• Dissenyar una eina d’avaluació de l’impacte ambiental (petjada hídrica i de carboni) en temps reals en hotels. Permetrà

millorar el posicionament de l’establiment i quantificar les millores ambientals.

WATERTUR ha sido cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional de la 
Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 
2014-2020

Pressupost: 1,6M€
Durada: 36 mesos
2018-2021
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QUÈ ESPEREM DELS STAKEHOLDERS? 
SINÈRGIES I BENEFICIS

JOSÉ JORGE ESPÍ (EURECAT)



QUÈ ESPEREM DELS STAKEHOLDERS?

• Respondre a 2 consultes participatives.

• Participació a 1 WORKSHOP regional el 2021 per avaluar la sostenibilitat de les regions.

• Col·laborar per definir l'estratègia per implementar una estratègia de comunicació eficaç.

• Garantir el lliurament eficient de campanyes de comunicació.

• Implementar una campanya de comunicació dins de 5 municipis de cada Regió.

• Implementar un mínim de 5 solucions de reutilització d’aigua.

• Per a activitats de rèplica i capitalització a altres regions de la UE.



WORKSHOPS

OBJECTIUS

• Destacar, detectar i proposar nous enfocaments d'Economia Circular sobre la demanda / oferta 
d'aigua i més concretament, en el sector turístic.

• Definir la problemàtica que ens ocupa (Ambiental i Social) i identificar els beneficis associats per 
mitigar-la.

• Establir les bases de les futures campanyes de comunicació i disseminació a desenvolupar.

• Sobre las bases del model consensuat/ratificat, començar amb la implementació a la regió de les 
illes balears.



WORKSHOPS

Brainstorming sobre els conceptes principals: barreres i beneficis potencials, 
emmarcats en el context de la problemàtica que aborda el projecte: la sequera 

i l’escassetat d’aigua al sector turístic…I el COVID.



QUINS BENEFICIS ES REBRAN?

• Fer vostres les campanyes de comunicació i sensibilització.

• Obtenir un diagnòstic acurat oferint solucions “sostenibles per a la sostenibilitat”.

• Consolidar la xarxa de contactes amb els principals proveïdors d’aigua i agents turístics 
conjuntament amb les comunitats locals, de turistes, proveïdors d'aigua i responsables 
polítics.

• Co-participar en la intervenció i decidir sobre els resultats del projecte que s’incorporaran 
a les accions futures de les diferents agencies regionals.

• Millorar la imatge de les vostres empreses envers el seu compromís amb el 
desenvolupament sostenible.



HTTPS://LIFEWATSAVEREUSE.EU/

@WATSAVEREUSE

@LIFEWATSAVEREUSE
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