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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/economia/5830-el-cat-registra-un-increment-del-consum-durant-els-mesos-d-estiu-per-la-

major-demanda-industrial 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha registrat un increment als mesos d’estiu, juliol i agost, del 2.38 % i 
3.60% respectivament, en relació a l’any 2016 (si s’analitzen els darrers deu anys l’increment és del 2,99 % i 3,31%). 
La principal causa d’aquest creixement és l’augment de consum per part dels consorciats, especialment les 
indústries. 

D’altra banda, la manca de precipitacions, juntament al dinamisme econòmic i l’increment de l’ocupació turística del 
conjunt de la demarcació, especialment a la costa, justifiquen aquest augment notable del consum durant aquesta 
època de l’any. 

Pel que fa a les xifres concretes, són similars a les del consum de l’any 2007, abans de la crisi econòmica. El 
Consorci ha distribuït aquest mes d’agost, el de màxim consum, 8.367.770 m3 als 62 ajuntaments consorciats i les 26 
indústries (aquestes, a més, han consumit també 462.808 m3 d’aigua regenerada del terciari ubicat a l’EDAR de Vila-
seca/Salou), la qual cosa representa una mitjana diària de 269.928 m3, amb una producció punta el dia 3 d’agost, de 
292.400 m3. 

El consum des de gener fins a l’inici de setembre ha estat de 50.914.521 m3, amb un increment del 6,24% en relació 
a 2016, i l’increment mitjà de la darrera dècada se situa en el 5% 

La gestió eficient d’un recurs escàs com és l’aigua, és una de les premisses del CAT com també promoure el consum 
responsable entre els consorciats, d’acord amb la seva política de Responsabilitat Social. Aquesta sensibilització 
sobre el consum queda reflectida en aquestes xifres, ja que tot i recuperar els consums de l’any 2007, la població ha 
augmentat en 60.000 persones. Mentre que la població a finals de l’any 2006 era de 730.466 habitants, aquesta xifra 
a finals de 2016 se situava a 790.185 persones. 
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http://www.imaginaradio.cat/2017/09/20/el-consorci-daigues-de-tarragona-registra-un-increment-durant-els-mesos-destiu/ 

 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha registrat un increment als mesos d’estiu, juliol i agost, del 2.38 % i 
3.60% respectivament, en relació a l’any 2016 (si s’analitzen els darrers deu anys l’increment és del 2,99 % i 3,31%). 
La principal causa d’aquest creixement és l’augment de consum per part dels consorciats, especialment les 
indústries. D’altra banda, la manca de precipitacions, juntament al dinamisme econòmic i l’increment de l’ocupació 
turística del conjunt de la demarcació, especialment a la costa, justifiquen aquest augment notable del consum durant 
aquesta època de l’any. 

Pel que fa a les xifres concretes, són similars a les del consum de l’any 2007, abans de la crisi econòmica. El 
Consorci ha distribuït aquest mes d’agost, el de màxim consum, 8.367.770 m3 als 62 ajuntaments consorciats i les 26 
indústries (aquestes, a més, han consumit també 462.808 m3 d’aigua regenerada del terciari ubicat a l’EDAR de Vila-
seca/Salou), la qual cosa representa una mitjana diària de 269.928 m3, amb una producció punta el dia 3 d’agost, de 
292.400 m3. 

El consum des de gener fins a l’inici de setembre ha estat de 50.914.521 m3, amb un increment del 6,24% en relació 
a 2016, i l’increment mitjà de la darrera dècada se situa en el 5% 

La gestió eficient d’un recurs escàs com és l’aigua, és una de les premisses del CAT com també promoure el consum 
responsable entre els consorciats, d’acord amb la seva política de Responsabilitat Social. Aquesta sensibilització 
sobre el consum queda reflectida en aquestes xifres, ja que tot i recuperar els consums de l’any 2007, la població ha 
augmentat en 60.000 persones. Mentre que la població a finals de l’any 2006 era de 730.466 habitants, aquesta xifra 

a finals de 2016 se situava a 790.185 persones. 
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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha registrat un increment als mesos d’estiu, juliol i agost, del 2.38 % i 
3.60% respectivament, en relació a l’any 2016 (si s’analitzen els darrers deu anys l’increment és del 2,99 % i 3,31%). 
La principal causa d’aquest creixement és l’augment de consum per part dels consorciats, especialment les 
indústries. D’altra banda, la manca de precipitacions, juntament al dinamisme econòmic i l’increment de l’ocupació 
turística del conjunt de la demarcació, especialment a la costa, justifiquen aquest augment notable del consum durant 
aquesta època de l’any. 

Pel que fa a les xifres concretes, són similars a les del consum de l’any 2007, abans de la crisi econòmica. El 
Consorci ha distribuït aquest mes d’agost, el de màxim consum, 8.367.770 m3 als 62 ajuntaments consorciats i les 26 
indústries (aquestes, a més, han consumit també 462.808 m3 d’aigua regenerada del terciari ubicat a l’EDAR de Vila-
seca/Salou), la qual cosa representa una mitjana diària de 269.928 m3, amb una producció punta el dia 3 d’agost, de 
292.400 m3. 

El consum des de gener fins a l’inici de setembre ha estat de 50.914.521 m3, amb un increment del 6,24% en relació 
a 2016, i l’increment mitjà de la darrera dècada se situa en el 5% 

La gestió eficient d’un recurs escàs com és l’aigua, és una de les premisses del CAT com també promoure el consum 
responsable entre els consorciats, d’acord amb la seva política de Responsabilitat Social. Aquesta sensibilització 
sobre el consum queda reflectida en aquestes xifres, ja que tot i recuperar els consums de l’any 2007, la població ha 
augmentat en 60.000 persones. Mentre que la població a finals de l’any 2006 era de 730.466 habitants, aquesta xifra 
a finals de 2016 se situava a 790.185 persones. 
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