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PROJECTES: regeneració i reutilització aigües EDAR urbanes
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AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE 
PRODUCCIÓ D’AIGUA 

REGENERADA

El projecte consisteix en l’ampliació de
les instal·lacions ERA (Estació de
regeneració d’aigua) cedides a Aitasa
per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua),
amb la finalitat d’incrementar la
capacitat de producció actual d’aigua
regenerada. Amb l’ampliació de la
capacitat actual, s’optarà per disposar
del subministrament elèctric
procedent de fonts sostenibles.

La capacitat actual és de 5,4 hm3/any i
s’ampliarà la capacitat a 8,7 hm3/any,
fet que comportarà augmentar la
reutilització fins a un 25% del consum
total d’aigua de la indústria.

Pressupost : 5 M€

PROJECTE 1

• Aitasa
• Repsol
• Dow
• Ercros
• Basf
• Covestro
• Lyondelbasell
• Iqoxe
• Asesa

• Port de 
Tarragona

ACTORS IMPLICATS

OBJECTIUS I MILLORES

• Ús eficient dels recursos en base a una economia circular de reutilització de recursos
naturals amb energia verda, restaurant la biodiversitat i reduint la contaminació d’acord
els reptes definits a l’European Green Deal i la transició energètica neta d’Europa

• Minimització de la petjada de CO2: utilització fonts renovables de subministrament
elèctric.

• Minimitzar l’impacte al medi: minimització abocament i reducció recurs origen
• Creació de nous llocs de treball
• Potenciar el subministrament de productes i serveis d’entitats locals: augment de

l’activitat



PROJECTES: nova planta EDARi conjunta indústria química
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NOVA EDARi CONJUNTA PER ALS 
POLÍGONS QUÍMICS DEL CAMP 

DE TARRAGONA

Construcció i explotació d’una EDARi
(Estació de Depuració d’Aigües
Residuals Industrials). La planta
tractarà les aigües de les empreses dels
polígons petroquímics del Camp de
Tarragona, millorant la qualitat abans
de ser abocada a medi (mar).

L’aigua resultant del tractament serà
susceptible de ser regenerada amb un
tractament terciari posterior. S’optarà
per disposar del subministrament
elèctric procedent de fonts
sostenibles.

El volum a tractar, per millorar la
qualitat, serà de 1.000 a 1.400 m3/h.

Pressupost : 30 M€

PROJECTE 2

• Aitasa
• Repsol
• Dow
• Ercros
• Basf
• Covestro
• Iqoxe
• Clariant

• Port de 
Tarragona

ACTORS IMPLICATS

OBJECTIUS I MILLORES

• Minimització de la petjada de CO2: utilització fonts renovables de
subministrament elèctric

• Minimitzar l’impacte al medi millorant la qualitat
• Minimitza el risc front a possibles incidents
• Unifica el control per part de l’administració
• Creació de nous llocs de treball
• Desenvolupament R+D+i
• Implementació de noves tecnologies de control (Indústria 4.0)
• Potenciar el subministrament de productes i serveis d’entitats locals: augment de

l’activitat



PROJECTES: nova planta aigua regenerada
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NOVA PLANTA DE TRACTAMENT 
TERCIARI

Aquestes instal·lacions tractaran l’aigua
depurada de la indústria petroquímica
de Tarragona, procedent de l’EDARi,
per poder ser regenerada i reutilitzada
tota ella, per la mateixa indústria
petroquímica. S’optarà per disposar del
subministrament elèctric procedent de
fonts sostenibles.

Es tracta d’assolir un grau superior en
l’autosuficiència en el recurs aigua
augmentant la reutilització en
4hm3/any.

Pressupost : 40 M€

PROJECTE 3

• Aitasa
• Repsol
• Dow
• Ercros
• Basf
• Covestro
• Lyondelbasell
• Iqoxe
• Asesa

• Port de 
Tarragona

ACTORS IMPLICATS

OBJECTIUS I MILLORES

• Minimització de la petjada de CO2: utilització fonts renovables de
subministrament elèctric

• Minimitzar l’impacte al medi millorant la qualitat
• Creació de nous llocs de treball
• Desenvolupament R+D+i
• Implementació de noves tecnologies de control (Indústria 4.0)
• Potenciar el subministrament de productes i serveis d’entitats locals: augment

de l’activitat



PROJECTES: nou parc fotovoltaic
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
SOSTENIBLE

Projecte d’energia renovable per a
producció d’energia verda per als
tractaments d’aigua.

El projecte consisteix en la construcció
de noves instal·lacions de generació
d’energia elèctrica a partir de plaques
fotovoltaiques que alimentin las noves
plantes de tractament d’aigües
esmentades anteriorment. Aquest
projecte es faria amb la col·laboració
del Port de Tarragona.

Pressupost : 10 M€

PROJECTE 4

• Aitasa
• Port de 

Tarragona

ACTORS IMPLICATS

OBJECTIUS I MILLORES

• Minimització de la petjada de CO2: utilització fonts renovables de
subministrament elèctric

• Desenvolupament R+D+i. Implementació de noves tecnologies de control
(Indústria 4.0)

• Potenciar el subministrament de productes i serveis d’entitats locals:
augment de l’activitat
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