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• Aplicat va néixer el 2006 amb la voluntat de llençar al mercat tecnologies
mediambientals desenvolupades a la Universitat Rovira i Virgili

• La visió d’APLICAT és connectar el coneixement que es genera a la universitat
amb el món empresarial i les Administracions Públiques, i poder ficar al seu
servei l’experiència de més de vint anys de recerca en el món de la catàlisi i els
materials

• Oferim tecnologies mediambientals pròpies, innovadores i competitives, per
solucionar la presència de matèria orgànica, nitrats, nitrits, amoni, compostos
halogenats o contaminants recalcitrants i emergents

• Però la nostra missió no és només aquesta, també treballem amb els nostres
clients per optimitzar els seus processos industrials, revaloritzar subproductes
amb visió d’economia circular, obtenir nous productes d’interès mitjançant el
disseny i síntesi de nous materials i nanomaterials



ELIMINACIÓ DE NITRATS
Hidrogenació catalítica selectiva

HIDRONIT

H2 

Efluents amb Nitrats/Nitrits 
>50ppm

Aigua tractada
[NO3-]<20ppm

N2 

Simple i econòmica:
• Pressió atmosfèrica
• Temperatura ambient
• Espai reduït
• Baix cost d’instal·lació
• Cost d’operació 0,30 €/m3

Ecològica:
• Tecnologia neta, no genera 

residus
• L’únic reactiu és l’hidrògen
• Durabilitat del catalitzador > 

2 anys

Eficient:
• Conversió > 95%
• Baix consum energètic
• Polivalència a l’efluent

d’entrada: tipus i càrregues

Premi medi
ambient 2006  de
la Generalitat 
de Catalunya                    



PLANTA HIDRONIT 
EL MORELL (Tarragona)

• Planta inagurada l’any 2010 a la localitat del Morell, província de Tarragona
• Capacitat per tractar 500m3 / dia
• Dos reactors catalítics eliminen els nitrats de l’aigua en continu
• El catalitzador no va demostrar símptomes de desactivació passats els dos

anys d’activitat.
• Funcionament totalment automatitzat de la planta
• Sistema de detecció de nitrats en línia



PLANTA HIDRONIT 
VALLMOLL (Tarragona)

• Planta inagurada l’any 2012 a la localitat de Vallmoll, província de Tarragona
• Capacitat per tractar 200m3 / dia
• Un reactor catalític de 16m3 de volum elimina els nitrats de l’aigua en continu
• El catalitzador no ha demostrat símptomes de desactivació
• Funcionament totalment automatitzat de la planta



Gràcies per la seva atenció!

sandra.ramos@urv.cat  
+34 977 55 86 41  www.aplicat.cat
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