
Joves titulats universitaris i professionals d'empreses públiques i 
privades del sector de l'aigua que vulguen adquirir, completar o 
actualitzar la formació en el complex camp interdisciplinari relacionat 
amb el cicle integral de l'aigua.

L'aigua, font de vida i salut i base de qualsevol activitat generadora 
d'ocupació i desenvolupament, és, de manera cada vegada més 
accentuada, un recurs escàs. La Directiva Marc Europea de l'Aigua, 
aprovada a la fi del 2000, estableix un marc comunitari per a la gestió i la 
protecció de les aigües. La progressiva implantació d'aquesta directiva, 
amb finalització el 2027, exigeix aplicar els criteris de sostenibilitat i 
tractament nous que tracta aquest curs de postgrau.

El programa formatiu pretén aportar la capacitació científica i tècnica 
suficient per a plantejar i resoldre els problemes relacionats amb el cicle 
integral i sostenible de l'aigua.

Complementàriament, els alumnes que vulguen poden continuar la 
formació científica i investigadora, amb la realització d'una tesi doctoral 
dins del programa de doctorat en Aigua i Desenvolupament Sostenible.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a 
setembre, en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua Una vegada admès/a s'indicaran els passos a seguir, per a  la 
matrícula on-line a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant 
a través d'UACloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES
Atés el pla d'estudis del Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de 
l'Aigua, i per a garantir la suficient formació prèvia per a adquirir les 
capacitats associades, poden accedir als estudis els següents titulats:

Titulats superiors o mitjans, espanyols o estrangers, amb estudis 
equivalents a grau (durada equivalent a 240 crèdits ECTS) en 
qualsevol branca de les ciències exactes, físiques o naturals, 
enginyeria i arquitectura, que vulguen adquirir una especialització en 
aspectes relacionats amb el tractament o la gestió de l'aigua, fer una 
tesi doctoral o orientar la seua formació cap a la R+D en línies de 
recerca relacionades amb l'aigua: captació, caracterització, 
tractament, impacte, estudis econòmics, legislatius, etc.

L'alumnat que acredite la formació necessària serà directament 
seleccionat.

Si el nombre d'alumnes seleccionats supera els 20, la Comissió 
Acadèmica del Màster els ordenarà d'acord amb l'expedient i el 
currículum. Només hi entraran els 20 primers. 

Per a titulats d'altres disciplines, la Comissió Acadèmica del Màster 
decidirà si escau, en cada cas i segons el currículum, l'admissió al 
programa i quina formació complementària ha d'adquirir l'alumne.

Gestió 
Sostenible i 
Tecnologies 
de l'Aigua

 
Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
iuaca@ua.es
965 90 39 48
965 90 94 18
web.ua.es/va/masters-oficials.html
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



El Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua consta de 60 crèdits 
ECTS, distribuïts en els mòduls següents:

El cicle de l'aigua. Recursos subterranis i superficials (6 crèdits)
Qualitat de les aigües (12 crèdits)
Tecnologies per al tractament (9 crèdits)
Estacions de tractament (7 crèdits)
Normativa (2 crèdits)
Recursos no convencionals (7 crèdits)
Avaluació de necessitats i recursos (3 crèdits)
Gestió econòmica (4 crèdits)
Treball fi de màster (10 crèdits)

El títol atorga una gran importància al treball de fi de màster. L'alumne, 
tutelat i dirigit per un professor, hi ha d'afrontar la resolució d'un problema 
concret, d'acord amb l'elecció pròpia entre una sèrie de propostes 
específiques en els diversos aspectes que comprèn aquesta titulació. Ha de 
planificar, resoldre i fer-ne la proposta de solució. Tots aquests treballs 

PLA D'ESTUDIS

Aquest curs pretén proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris 
per a desenvolupar la futura activitat, en el camp professional o 
investigador, en la gestió sostenible de l'aigua. Per aquest motiu, s'aporten 
els elements necessaris de diverses disciplines, perquè els alumnes siguen 
capaços d'interpretar el conjunt del coneixement, les tecnologies i els 
instruments de gestió.

La gestió sostenible de l'aigua en gran part d'Espanya, i fonamentalment a la 
conca mediterrània i les illes Balears i Canàries, exigeix una actuació 
apropiada en tot el cicle d'aprofitament. Tots els alumnes adquireixen la 
formació conceptual requerida sobre els elements que configuren aquest 
cicle de l'aigua (captació de recursos naturals, recursos no convencionals, 
regulació i transport, distribució a usuaris, tractament, reutilització i 
evacuació ambiental) i sobre la gestió òptima dels recursos (normativa legal, 
normes de gestió de qualitat, sistemes d'administració, recuperació de 
costos), en termes de qualitat, ús racional i eficient dels recursos i protecció 
del medi ambient, atenent al compliment de la Directiva Marc de l'aigua.

Amb la superació del curs s'adquireixen aquestes competències 
específiques:

Problemàtica de l'aigua i avaluació.
Elements que integren el balanç hídric. 
Composició i propietats de les aigües, d'acord a la qualitat natural i els 
fenòmens químics i físics induïts artificialment o per la presència de 
contaminants.
Components biològics relacionats amb la vida en l'aigua i rellevància 
sobre la qualitat i depuració de l'aigua.
Paràmetres indicadors de contaminació física, química i biològica de 
les aigües i tècniques determinar-les.
Sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris analítics. 
Tecnologies convencionals i avançades, i de les noves tecnologies de 
membranes, per al tractament de l'aigua i capacitat per a la selecció en 
funció de la qualitat de l'aigua bruta i tractada i dels possibles 
escenaris de gestió.
Operació i coneixement dels riscos potencials associats a les plantes de 
tractament d'aigües i capacitat per a aplicar plans de prevenció i 
seguretat.
Procediments d'estabilització, reutilització i evacuació de llots. 
Normativa més significativa relacionada amb la gestió del recurs, amb 
èmfasi en la Directiva Marc de l'aigua.
Models d'administració pública de l'aigua.

Els continguts proporcionen capacitats per a triar la metodologia més 
adequada per a explorar, captar i aprofitar el recurs hídric, avaluar des del 
punt de vista social, tècnic i econòmic la viabilitat del tractament, valorar-
ne els costos i la recuperació, entre altres aspectes. D'aquesta manera 

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES l'alumnat desenvolupa aptituds per avaluar diverses alternatives de gestió, 
des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més 
eficient en un marc de desenvolupament sostenible.

Igualment, s'hi adquireixen els coneixements idonis per a fer la tesi doctoral 
en múltiples camps relacionats amb la gestió integral de l'aigua. La tesi pot 
ser dirigida per investigadors membres de l'Institut de l'Aigua i de les 
Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant, en el marc de les línies 
d'investigació de cada grup.

inclouen una part pràctica, que es pot realitzar als laboratoris del IUACA, 
als departaments de la Universitat d'Alacant o en empreses 
col·laboradores. 

Complementàriament cal indicar que, encara que no es plantegen 
obligatòriament pràctiques d'empresa dins del programa, sí que és 
possible fer-ne a través de la Fundació General de la Universitat 
d'Alacant, amb un nombre de crèdits ECTS equivalent al del treball de fi 
de màster.

HORARI DE CLASSE

Les classes teòriques i pràctiques i els seminaris s'imparteixen de dilluns a 
divendres, a partir de les 16.00 h. Les eixides de camp i visites a 
instal·lacions i empreses es concretaran en cada cas.

EQUIP DIRECTIU I PROFESSORAT

Directora: Nuria Boluda Botella, professora titular d'Enginyeria Química.

Secretari: Andrés Molina Giménez, professor titular de Dret 
Administratiu.

Membres docents de la Comissió Acadèmica:
- Daniel Prats Rico, catedràtic d'Enginyeria Química.
- Joaquín Melgarejo Moreno, catedràtic d'Història i Institucions 
Econòmiques.
- Arturo Trapote Jaume, professor titular d'Enginyeria Hidràulica.
- Javier Irazábal Beltrán, representant de l'empresa Hidraqua
- Domingo Zarzo Martínez, representant de l'empresa Valoriza Agua

Professorat: Participen un total de 45 professors amb perfil docent i 
investigador, pluridisciplinari, procedents de 12 àrees de coneixement 
diferents:

Professors de la Universitat d'Alacant: 5 catedràtics, 12 titulars, 4 
doctors contractats, 3 associats, 1 emèrit i 2 tècnics superiors. 
Professors d'altres universitats: 5 catedràtics, 1 titular i 1 investigador 
Ramón y Cajal. 
Professionals d'empreses privades i organismes públics (11) de: 
Hidraqua, Valoriza Agua, Proaguas Costablanca Aigües d'Alacant, Dow 
Chemical, Olax 22, Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de 
la Comunitat Valenciana (EPSAR), Diputació Provincial d'Alacant, 
Mancomunitat dels Canals del Taibilla i Associació Espanyola de 
Dessalinització i Reutilització (AEDyR). 

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

El Màster s'imparteix en modalitat presencial i en castellà.

EIXIDES PROFESSIONALS

Consultories i enginyeries d'estudi i disseny d'infraestructures de 
captació i distribució, estacions de potabilització, tractament d'aigües 
residuals i dessalinització.
Empreses constructores de plantes de tractament.
Empreses de gestió de cicle hídric i d'explotació i manteniment 
d'instal·lacions.
Consultories en aigua i medi ambient.
Administració local, regional, estatal o comunitària relacionada amb 
l'aigua.
Sanitat pública i privada.


