
    
Nota de premsa  

Servei Meteorològic de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa@meteo.cat 

http://www.meteo.cat 
93 567 60 90 Pàg. 1 de 4 

 

 
Balanç de la precipitació acumulada en 7 dies 

 
 

 Al llarg d’una setmana la precipitació acumulada ha superat els 100 mm 
a molts sectors del Pirineu i Prepirineu i en alguns punts del prelitoral 

 

 La nevada ha afectat novament tot el Pirineu i Prepirineu, amb gruixos 
de neu nova de més de 50 cm a les parts més elevades 
 

 
 
Entre el dimarts 14 de maig i el dilluns dia  20 una àrea de baixes pressions 
acompanyada d’aire molt fred en alçada s’ha situat sobre la vertical de la Península 
ibèrica, provocant un llarg episodi de precipitació a Catalunya.  
 
Al llarg d’aquests 7 dies, els ruixats i les tempestes irregulars han afectat totes les 
comarques, acumulant quantitats superiors als 100 mm a molts sectors del Pirineu i 
del Prepirineu, així com en alguns punts del prelitoral. Fora d’aquests sectors on 
s’han enregistrat els màxims de precipitació, cal remarcar que s’han acumulat més 
de 50 mm a bona part del prelitoral i de la Catalunya Central. 
 
D’altra banda, la precipitació menys abundant ha correspost a alguns sectors del pla 
de Lleida i sobretot al litoral de l’Alt i el Baix Empordà, així com alguns punts del 
delta de l’Ebre, on la precipitació acumulada ha estat inferior als 10 mm. 
 
A banda de la nuvolositat molt abundant i la precipitació freqüent, un aspecte 
destacat de l’episodi ha estat la temperatura, que s’ha situat en valors clarament 
inferiors als normals per l’època. Això ha provocat que la cota de neu fos 
relativament baixa i se situés al voltant dels 1.500 metres durant bona part de 
l’episodi, de manera que ha arribat a nevar a molts sectors del Pirineu i Prepirineu, 
així com als cims del massís del Montseny. 
 
La taula següent mostra la precipitació acumulada entre el dimarts 14 i el dilluns 20 
de maig a les estacions de la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques 
Automàtiques) i de la XOM (Xarxa d'Observadors Meteorològics) que han superat 
els 90 mm al llarg d’aquests 7 dies: 
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Estació Comarca 
PPT acumulada 

14-20 de maig de 2013 
(mm) 

El Port del Comte -  
Estació d'esquí (XOM) 

Solsonès 141,0 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 140,9 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 130,9 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 128,0 

Cadí Nord (2.143 m) -  
Prat d'Aguiló 

Cerdanya 115,1 

Sant Joan de l'Erm (XOM) Alt Urgell 112,5 

Gisclareny Berguedà 110,7 

Planoles (XOM) Ripollès 106,4 

Vacarisses Vallès Occidental 103,1 

Núria (1.971 m) Ripollès 102,8 

Setcases - Hostal Pastuira  
(XOM) 

Ripollès 101,9 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 101,8 

la Granada Alt Penedès 98,4 

Lladurs Solsonès 96,9 

els Hostalets de Pierola Anoia 96,8 

Busa - Guilanyà (XOM) Solsonès 96,1 

Campdevànol (XOM) Ripollès 94,4 

Sant Pau de Segúries Ripollès 93,3 

Ulldeter (2.410 m) Ripollès 93,1 

Rellinars Vallès Occidental 92,6 

la Llacuna Anoia 90,3 

 
 
El següent mapa mostra la distribució de la precipitació acumulada a Catalunya 
entre el dimarts 14 i el dilluns 20 de maig. S'ha obtingut a partir de 275 punts de 
mesura corresponents als pluviòmetres de les estacions de la XEMA i als 
observadors de la XOM: 
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La taula següent mostra el gruix de neu nova acumulat al llarg de tot l’episodi a les 
estacions de la XEMA situades en zones d’alta muntanya. 
 

Estació Comarca 
Gruix de neu nova  

15-20 de maig de 2013 
(cm) 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 75 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 69 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 53 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 51 

Ulldeter (2.410 m) Ripollès 41 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 36 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 37 

Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló Cerdanya 36 

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 34 

Núria (1.971 m) Ripollès 29 

el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 28 

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 25 
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Al principi de l’episodi la cota de neu estava situada clarament per sobre dels 2.000 
metres, però va baixar ràpidament fins a situar-se al voltant dels 1.500 metres i 
puntualment s’ha situat al voltant dels 1.000 m. Concretament, el dimecres 15 al 
vespre va arribar a nevar a Vielha (la Val d’Aran), on es va acumular 1 cm de neu. 
D’altra banda, la matinada de dissabte la neu va arribar a fer acte de presència a les 
parts més baixes de la Cerdanya, acumulant un gruix de 3 cm a Puigcerdà. Al llarg 
de l’episodi també s’ha vist nevar a les parts més altes del massís del Montseny. 
 
Tot i que es tracta d’una nevada poc habitual en un mes de maig, tant per l’extensió 
com pel gruix de neu acumulada, els últims anys hi ha precedents d’episodis 
comparables en aquesta època de l’any. Alguns dels més recents són els següents: 
 

- Entre el 19 i el 22 de maig de 2012 la neu va afectar molts sectors del Pirineu 
i del Prepirineu, acumulant fins a 62 cm de neu nova a Certascan (2.400 m), 
al Pallars Sobirà 
 

-  Entre l’1 i el 4 del maig del 2010 es van superar els 50 cm de neu nova a 
diversos sectors del Pirineu occidental i a Núria (el Ripollès). 
 

 
 
Més informació a www.meteo.cat a les xarxes socials facebook.com/meteocat i 
@meteocat 
 
21 de maig de 2013 


