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1. El repte/l’amenaça. Disponibilitat de recurs per usos i pel 
medi. Diverses sequeres han afectat Catalunya durant les 
darreres dècades, i aquest fenomen augmentarà en el futur 
a causa del canvi climàtic i canvi global.

2. La planificació hidrològica i les masses d’aigua subterrànies: 
• La valoració de les masses d’aigua subterrànies (els 

ecosistemes terrestres dependents i els ecosistemes 
aquàtics associats)

• L’estat de la massa d’aigua Gaià-Anoia (aqüífer Carme-
Capellades).

3. Com procedir en la protecció i millora de la massa d’aigua 
Gaià-Anoia. Protecció zones de recàrrega, gestió coordinada, 
governança...
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Elevada variabilitat en la pluviometria:

La precipitació disminueix de nord a sud. A la zona 
nord, els valors anuals mitjans superen els 1.000 
mm i fins i tot els 1.200 mm. Al sud de Catalunya, la 
pluja anual és de 460 mm. A més, això pot variar 
molt d’any a any.

L’amenaça: períodes de sequera

Sequera (2008)
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5 sequeres significatives 
en una dècada ...

Les actuals demandes a Catalunya estan molt ajustades a la disponibilitat. Hi 
ha poc marge de maniobra per a la gestió interanual.

Caracterització de la demanda
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Canvis en la disponibilitat d’aigua

Evidències (indicadors hidrològics anuals 1950-2017):
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Canvis en la disponibilitat d’aigua

Evidències (indicadors hidrològics anuals 1950-2017):
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1950-2014:  64 years
Average annual discharge: 482 hm3

Slope regression: -3.662 hm3/any
Flow reduction in the whole period: 7 % per decade

Trends in precipitation in a 
period of 65 years (1950-2015)

Trend water discharge measured in Ter river over the last 10 years:Rain trend over the last 65 years:

Rainfall is decreasing 3% per decade 
(significantly) in the upper Ter river.

From 1907 to 2015

Camprodon

L’amenaça: tendència negativa
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Climate change:

• 2030: water reduction is expected to meet 5-10% (it will probably increase up to 
15% in summer).

• 2050: water reduction is expected to meet 15-20% ( it will probably increase up to 
30% in summer).

L’amenaça: menys disponibilitat d’aigua a futur
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Les masses d’aigua subterrànies

7%     alluvial
6%     detritic non alluvial
34%   fissured
33%   local aquifers
7%     granitic
13 %  metamorphic

Mapa d’aqüífers de Catalunya

199 aqüífers a Catalunya
(191 no confinats + 8 
confinats)

Més de 150.000 pous 
d’aigua subterrània censats 

a Catalunya

Extracció d’aigua subterrània

hm3/a Urbà Agricultura Industrial TOTAL
Conques internes 176 226 72 474
Conca catalana de 
l’Ebre

27 93 8 128

Total 203 (34 %) 319 (53 %) 80 (13 %) 602
% sobre el total de la 
demanda d’aigua

40 % 15% 30% 21%

Ús d’aigua subterrània:
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Les masses d’aigua subterrànies

Mapa d’aqüífers de Catalunya

199 aqüífers 37 masses d’aigua

Mapa de masses d’aigua al Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya



11

Valoració de les aigües subterrànies (2000/60/EC)
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Bo Dolent
Dades 

parcials
29 8 0

78% 22% 0%

Bo Dolent
Dades 

parcials
12 25 0

32% 68% 0%

Estat quantitatiu (2018) Estat químic (2018)

Valoració de les aigües subterrànies (2000/60/EC)
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Les masses d’aigua subterrànies
Massa d’aigua GAIÀ-ANOIA. Està formada per 2 aqüífers (aqüífers amb 
materials iguals, però drenen conques diferents). Hi ha la proposta de dividir 
la massa d’aigua en dues.

• En blau: formacions calcàries 
alta permeabilitat (blau fort 
Paleògenes, tramat Triàssiques).

• En taronja: formacions menys 
permeables (margues i guixos 
del Triàssic)

• En groc: formacions 
sedimentàries paleògenes 
(gresos, conglomerats, margues)
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La massa d’aigua Gaià-Anoia

XARXA CONTROL NIVELLS (estrelles) i QUIMISME (punts).
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Tendència amb descens significatiu: mitjana de 20 m en 40 anys (Calcàries 
Triàsiques)

Tendència amb descens significatiu: mitjana de 2 m en 40 anys (Calcàries Eocè)

La massa d’aigua Gaià-Anoia
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La massa d’aigua Gaià-Anoia
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Explotació coordinada. reducció de captacions en funció de consignes 
(nivells embassaments i piezòmetres):

SITUACIÓ DE L'AQÜÍFER (Subterrània) 
Nivell piezomètric del piezòmetre 

Carme-Cementiri (m.s.n.m.) 

> 329 329-323 <323

TER 
LLOBREGAT 
(superficial; 
hm3 volum 
embassat)

> 240 3,2 2,8 1,7

240 - 145 4,5 3,2 2,8

145-100 5,5 4,5 3,2

< 100 5,5 5,5 4,5

Aqüífer

Carme - Capellades

▪ Aq. Carme-Capellades
▪ Aq. al·luvial i delta del Baix Ter – Daró 
▪ Aq. de la Vall Baixa i delta de la Tordera
▪ Aq. de la Cubeta d'Abrera

Programa de mesures - actuacions
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Pagament per serveis ? (LIFE CLIMARK):  

Protecció de les zones de recàrrega, i gestió forestal:

Programa de mesures - actuacions
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Governança i ciència ciutadana. Ús d’aplicacions de participació 
ciutadana per millorar el coneixement i sensibilització per a la millora 
i protecció dels sistemes fontinals:  

Programa de mesures - actuacions



Web: www.gencat.cat/aca
E-mail: aca@gencat.cat

Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data 
d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Moltes gràcies per 
la seva atenció


