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L’any hidrològic 2019-2020 registra un 30% més de 
pluja, recarregant els embassaments i les aigües 
subterrànies 
 
 

 L’octubre de 2019 i el mesos de gener i abril de 2020 han estat molt 
humits, alternant-se amb altres períodes de tendència seca 
 

 Aqüífers com el Carme Capellades, el del delta del Llobregat i la 
Tordera han registrat volums històrics 
 

 També en aquest període s’han registrat importants avingudes, que 
han provocat l’alliberament per seguretat de 780 hm3, un volum 
superior al que poden emmagatzemar els embassaments de les 
conques internes 
 
 

L’any hidrològic 2019-2020, que inclou l’efecte 
de les pluges i l’evolució dels recursos hídrics 
entre els mesos d’octubre, ha evidenciat un any 
molt humit, amb un registre mig de pluja a 
l’àmbit de les conques internes de 965 mm, que 
suposa un 30% més que el valor de referència 
segons l’atles climàtic (753 mm).  
 
Els mesos d’octubre de 2019 i gener i abril de 

2020 han estat especialment humits, amb la Dana registrada a l’octubre (amb 
una major incidència a les comarques de Tarragona i on el cabal del riu 
Francolí es va multiplicar per 1.000 en aquest episodi), i el temporal Gloria, que 
va tenir lloc a finals del mes de gener d’enguany.  
 
Aquesta concatenació d’episodis de pluges intenses, juntament amb altres 
llevantades com la viscuda al voltant de la diada de Sant Jordi (23 d’abril), ha 
provocat que els embassaments hagin tingut volums molt alts durant diversos 
mesos seguits i registrant volums molt superiors als que hi havia fa un any:  
 

Embassament 1 octubre 2019 1 octubre 2020 

Darnius Boadella 41% (25 hm3) 65% (40 hm3) 

Sau 53% (88 hm3) 76% (125 hm3) 

Embassament de la Llosa del Cavall, al 
Solsonès.           
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Susqueda 53% (124 hm3) 90% (211 hm3) 

La Baells 69% (75 hm3) 88% (96 hm3) 

La Llosa del Cavall 64% (51 hm3) 92% (73 hm3) 

Sant Ponç 89% (22 hm3) 92% (22 hm3) 

TER LLOBREGAT 59% (360 hm3) 86% (528 hm3) 

Foix 94% (3,5 hm3) 99% (3,7 hm3) 

Siurana 29% (3,6 hm3) 86% (10 hm3) 

Riudecanyes 19% (1 hm3) 32% (1,7 hm3) 

TOTAL CCII 57% (393 hm3) 84% (584 hm3) 

 
Recuperació de les aigües subterrànies 
 
Durant l’any hidrològic 2019-2020, diversos aqüífers han tingut creixements 
importants del seu nivell d’aigua. El Carme Capellades, que garanteix 
pràcticament totes les demandes de la comarca de l’Anoia, va assolir durant el 
mes de maig 340 metres en alguns piezòmetres, fet que no es registrava des 
de 2004. Hem de tenir en compte que durant gran part de 2019, aquesta massa 
d’aigua subterrània va estar en situació d’alerta per sequera, arran dels baixos 
nivells registrats per una absència de pluges durant la major part de l’any. 
 

L’aqüífer del Baix Llobregat, per la seva banda, ha assolit nivells propers als 12 
metres sobre el nivell del mar en punts de control a Sant Vicenç dels Horts, el 
millor registre en els darrers 50 anys. Els diferents episodis de pluges registrats 
en els darrers mesos han contribuït a l’increment de nivell d’aquesta massa 
d’aigua subterrània, tot i que constata una tendència creixent des de 2010 arran 
dels criteris d’explotació fixats per l’ACA.  

Pel que fa a l’aqüífer de la Tordera, aquest ha assolit registres històrics entre 
els mesos d’abril i juny, situant-se, de manera sostinguda i continuada, en un 
nivell superior a tres metres per damunt del nivell del mar.  

Gestió d’avingudes 

Durant l’any hidrològic 2019-2020, els embassaments han tingut una important 
funció per laminar avingudes i minimitzar el risc d’inundacions aigua avall. En 
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aquest període s'han alliberat, per seguretat, de manera conjunta dels 
embassaments de les conques internes més de 780 hm3. Aquesta xifra és molt 
superior a la capacitat total d’emmagatzematge dels embassaments de les 
conques internes (694 hm3).  
 
 
3 d’octubre de 2020 


