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La Costa brava, en xifres

� 27 municipis
� Població de dret 2007: 240.000 habitants
� Població punta*: 500.000 habitants
� Població ETCA**: 380.000 habitants.
� Factor punta: 1,55

*Font IDESCAT. Altres fonts arriben fins a 1.000.000
** equivalent a temps complet anual



El consum d’aigua

� 38 Hm3/any (280 l/habETCA.dia)
� El 2007 19 Hm3 van procedir de recursos 

locals i 19 de les instal·lacions del 
Consorci de la Costa Brava

� Les poblacions mes dependents de 
recursos externs son Lloret, Tossa, Sant 
Feliu, Platja d’Aro, Castelló, Roses i 
Cadaquès



L’abastament en alta

Està dividit en tres zones:
� Nord: capacitat de disseny de 700 l/seg i un grau 

de saturació que a l’estiu pot arribar al 50%.
� Centre, vinculat a Girona i en curs d’ampliació del 

subministrament a Gironès i Selva. Capacitat 
conjunta, 1.000 l/seg en ampliació fins a 1.300 
l/seg. Saturat a l’estiu.

� Sud, capacitat de disseny 465 l/seg amb signes 
de saturació als estius secs. L’ITAM de Tordera 
serà la garantia de futur.



Altres usos

� L’agricultura de les planes del Fluvià -
Muga, Baix Ter i Tordera depenen de 
recursos locals en conflicte amb els 
urbans i en general amb poca garantia

� Els cabals ambientals no estan garantits
� Les aigües regenerades són un important 

recurs de substitució i/o de garantia per a 
aquests usos



El sanejament

� El Consorci de la Costa Brava té el sistema de 
sanejament mes antic i mes madur de 
Catalunya

� Es tracten 34 Hm3/any dels que 6 es reutilitzen, 
en especial en recàrrega d'aqüífers (50%)

� El sanejament a la Costa Brava suposà la 
comprensió de la vinculació entre el progrés 
econòmic i el respecte ambiental: d’aquí va 
néixer el Consorci



El futur: com afrontar-lo?

� El concepte decimonònic d’obra pública es 
limitava a embassaments (garantia) i 
canalització (disponibilitat en el lloc de consum).

� El segle XX ha afegit millores en el transport 
(materials, bombes) i la qualitat (tractaments)

� La gran novetat són els nous tractaments, 
regeneració i desalació, que es fan mes 
eficients alhora que els costos d’abastament 
augmenten i els comencen a fer competitius



Les prioritats, avui

� Probablement la propera Llei d’Aigües haurà de 
revisar les prioritats, que en una societat 
moderna són:
� Garantir el mínim vital accessible a tothom (100 l/seg)
� Reconèixer el valor de l’aigua en la generació de 

valor de l’activitat econòmica.
� Reconèixer que la prosperitat indueix uns estàndards 

de confort que suposen un consum addicional 
raonable d’aigua

� Establir estàndards de qualitat diferents en funció de 
l’ús al que es destini l’aigua



El turisme com a activitat

� A Catalunya el turisme representa el 12% del 
PIB i consumeix menys d’un 1%  de l’aigua 
assignada a usos concessionals.

� El consum de la Costa Brava és de 38 Hm3. 
D’aquests, 
� 9 corresponen al mínim vital de la població de dret, 
� 9 al consum urbà ordinari de les poblacions
� 18 es poden assignar específicament a l’activitat 

turística.



Quin futur?

� El retorn del Ter és imprescindible per al propi riu 
i la Costa Brava Centre

� Caldrà incorporar l’aigua a la Planificació 
Territorial i urbanística amb mes intensitat que 
avui:
� La protecció d’àrees estratègiques per a l’abastament: 

analogia amb la Llei de mines
� Els regadius eficients: un mecanisme d’estalvi d’aigua i 

de limitació de les afeccions al subsòl
� L’intercanvi de drets d’aigua
� La recàrrega controlada d’aqüífers



Quin futur?

� La disponibilitat d’aigua ha de respondre a la 
necessària garantia de qualitat i quantitat 
requerida per una societat desenvolupada.

� La garantia d’abastament d’aigua és condició 
necessària però no suficient per al futur de la 
Costa Brava

� El conjunt de serveis vinculats a l’aigua –
abastament, sanejament, reutilització, 
recàrrega, protecció dels sistemes hídrics 
naturals - és un gran actiu de dinamització 
social i desenvolupament econòmic del territori.



Moltes gràcies per 
l’atenció


