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Els embassaments de les conques internes se situen a 
prop del 86% a finals de l’estiu, garantint les demandes 
per a un període d’un any 
 

 Fa un any, les reserves estaven al voltant del 60%, amb 416 hm3 
emmagatzemats 

 Les quantioses pluges registrades durant el primer semestre de 
l’any i el descens del consum a causa de les restriccions de la 
Covid-19 són les principals causes que expliquen aquest alt volum 
d’aigua 

 Les dessalinitzadores del Llobregat i la Tordera han produït durant 
l’estiu prop de 7 hm3 

 

Els embassaments de les conques 
internes se situen al voltant del 86% de 
reserves (prop de 596 hm3) a principis 
del mes de setembre, 26 punts més que 
fa un any, que aquests reservoris 
disposaven de 416 hm3. Amb aquest 
volum de reserves, es poden garantir 
totes les demandes per al període d’un 
any.  

Tot i que l’estiu és l’època de l’any en 
què hi ha un major consum d’aigua, els 
diferents episodis de pluges registrats 
durant el primer semestre de l’any, les 

precipitacions entre agost i setembre i el descens del consum a causa de la 
Covid-19 són les principals causes d’aquest descens en el consum. A principis 
de l’estiu (22 de juny), els embassaments estaven al 94% (655 hm3) i, per tant, 
el seu descens en prop de tres mesos ha estat de 8 punts i 59 hm3. 

A continuació es detalla l’evolució individualitzada dels embassaments de les 
conques internes (ara, fa tres mesos i fa un any):  

Embassament de la Baells (Berguedà), al 87,6%, 

15 punts més que fa un any.      
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Embassament 9/09/2020 Fa tres mesos 
(22/06/2020) 

Fa un any 
(9/9/2019) 

Darnius Boadella 65,7% (40 hm3) 96% (59 hm3) 42% (26 hm3) 

Sau 84% (139 hm3) 92% (151 hm3) 59% (98 hm3) 

Susqueda 88,7% (207 hm3) 95% (222 hm3) 54% (127 hm3) 

La Baells 87,6% (96 hm3) 92% (101 hm3) 72% (79 hm3) 

La Llosa del Cavall 95% (75 hm3) 98% (79 hm3) 69% (55 hm3) 

Sant Ponç 90% (22 hm3) 93% (23 hm3) 92% (22 hm3) 

TER LLOBREGAT 88,3% (540 hm3) 94% (576 hm3) 62% (380 hm3) 

Foix 97% (3,6 hm3) 100% (3,7 hm3) 95% (3,6 hm3) 

Siurana 91% (11,1hm3) 95% (11,6 hm3) 30% (3,7 hm3) 

Riudecanyes 32% (1,7 hm3) 98% (5,2 hm3) 24% (1,2 hm3) 

TOTAL CCII 86% (597 hm3) 94% (655 hm3) 60% (416 hm3) 

 

Pel que fa a les dessalinitzadores catalanes, aquestes han produït prop de 7 
hm3 en els darrers tres mesos.  

 

9 de setembre de 2020 


