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Índex:
1. L’aigua a Catalunya: Caracterització dels recursos i la 

demanda. L’aigua al medi. On som.

2. Canvis en la disponibilitat d’aigua: Canvi climàtic i canvi 
global. Evidencies i previsions. Què hem d’esperar.

3. Efectes sobre els ecosistemes aquàtics i l’estat de les 
masses d’aigua: Compatibilitzar l’ús d’aigua i la protecció 
dels ecosistemes aquàtics. Una relació ja molt tensa.

4. Accions a futur (Què hem de fer): 
• El Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya 

(revisió cada 6 anys)

• Ajustar la gestió – gestió adaptativa i coordinada (Pla de 
sequera)

• Reutilització (molt camí a fer...)
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Agenda Urbana de Catalunya (19 d’abril de 2017)

Tota l’aigua de la Terra en una esfera
La bombolla més gran (1380 km de diàmetre) representa la totalitat de l’aigua en el subsòl, sobre la terra , als oceans i a l'atmosfera.
La bombolla mitjana (273 km de diàmetre) seria el volum de tota l’aigua dolça del planeta, tots els rius, llacs i mantells aqüífers,
alguns fora del nostre abast.
L’esfera més petita, pràcticament un punt (56,2 km de diàmetre), és l’aigua potable de llacs i rius, la principal font de l’aigua que tots
prenem arreu del món.

Caracterització dels recursos
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Agenda Urbana de Catalunya (19 d’abril del 2017)

Precipitació anual mitjana a Catalunya: 
22.330 hm3 (3,5 km diam.)

Recàrrega i escorrentiu superficial mitjà a 
Catalunya: 6.150 hm3 (24%) (2,2 km diam.)

Caracterització dels recursos



CALENDARIO DMA

Variabilitat temporal i geogràfica:
Existeix una elevada variabilitat espacial i temporal de 
les pluges a Catalunya (de 450 a 1.200 mm/a).
Alhora, podríem dir que només plou (de manera 
apreciable) un 15% dels dies, i entorn a un 2% d’aquests, 
les pluges són tempestes fortes (> 50 mm/dia). En 
aquestes ocasions, en un sòl dia, pot concentrar-se bona 
part de tota la pluja anual (10 a 20% i en ocasions més).

Caracterització dels recursos
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Conques internes de Catalunya Conca catalana de l’Ebre

Muga Fluvià 
Ter-

Llobre
gat 

Sud Total Garona Segre Baix 
Ebre Total Total 

Abastament 13,7 5,3 483,3 69,3 571,6 1,7 37,9 17 56,6 628,2

Reg 62 16,6 192,2 88,7 359,5 0,7 1084,9 593,5 1679,1 2038,6

Ramaderia 1,8 1,4 14,4 1,7 19,3 0,1 20,3 2,8 23,2 42,5

Industrials 1,2 3,1 54,4 37,3 96 0,4 12,8 11,9 25,1 121,1

1.046,4 hm³ 1.784 hm³

Total 2.830,4 hm³

Caracterització de la demanda
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Demandes concentrades territorialment, però estabilitzades en el temps:

Caracterització de la demanda
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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



Permanent (55%)

Seasonal or temporary (45%)

L’aigua al medi
Model Sacramento 
(1940-2000):

62 %

26 %

10 %

2 %



Ter 

Llobregat

Muga
Regulada per embassament Boadella. Recurs escàs per  
abastament de zones urbanes i regadiu. S’alliberaven uns cabals 
mínims molt baixos.

25 Centrals hidroelèctriques derivant cabals sense mínims 
establerts, deixant trams amb poc cabal

Fluvià

85 Centrals hidroelèctr. 
derivant cabals sense 
mínims establerts, 
deixant trams de poc 
cabal

Superior
Regulació Sau - Susqueda. Derivació 
abastament Girona, costa Brava i 
Barcelona. Qmínims llei de 1959 (Ara 
Taula del Ter). 23 centrals 
hidroelèctriques.

Baix

96 Centrals hidroelèctr. Moltes 
derivant cabals sense mínims fixats. 
Regulació Llosa, St Ponc, Baells

Alt i mig
Regulat per abastament a 
Barcelona. Cabals mínims molt 
baixos. 17 centrals hidroelèctriques

Baix

Foix
Embassament de regadiu. Deixava el riu sec

Gaià
Embassament Catllar propietat de REPSOL que deixava el riu 
sec. El 2010 es va signar un conveni per alliberar cabals 
ambientals

L’aigua al medi i usos

CIC
Molt bo 48%
Bo 2%
Mediocre 4%
Deficient 7%
Dolent 5%
Sense valoració 34%

Qualitat segons l’alteració del règim de 
cabals 



Noguera Pallaresa, N. Ribagorçana
Embassaments per a ús hidroelèctric (Borén, Torrassa, Baserca, 
Escales, Sopeira, Llesp, Sallente, St. Llorenç Montgai...), regadiu 
(Tremp, Talarn, Camarasa, Canelles) i abastament (Sta. Anna)

Segre sota Rialp
Regulació per a regadiu del Canal d’Urgell + futur Segarra -
Garrigues. 

Segre a Lleida i aigua avall
Derivació per la central hidroelèctrica de Seròs  que no retorna 
fins passats 40 km deixant cabals molt mínims. 

Tram baix de l’Ebre

Detraccions d’aigua de tota la conca. Regulació del sistema 
Mequinença – Ribarroja – Flix i derivació des de l’assud de xerta
pels canals de regadiu del Delta. Problemes d’intrusió salina i de 
protecció ambiental del Delta i l’estuari. Amenaces de nous 
regadius (1.050 Hm3), i reserves estratègiques de les CCAA (1.050 
Hm3 adicionals).

L’aigua al medi i usos

CCE
Molt bo 0%
Bo 13%
Mediocre 8%
Deficient 6%
Dolent 0%
Sense valoració 74%

Qualitat segons l’alteració del règim de 
cabals 



L’aigua al medi
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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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Tendència climàtica significativa:

Canvis en la disponibilitat d’aigua

Tendències de la temperatura mitjana de l’aire (esquerra), i de la precipitació (dreta) 
decadals del període 1950-2015. La temperatura ha anat augmentant significativament 
durant els últims 65 anys al voltant de + 0,25 °C per dècada, mentre que la precipitació 
ha anat disminuint significativament al voltant del - 2 % per dècada (fins a 3-4 %).
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Tendència dels recursos (paper del bosc): LIFE MEDACC
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La fracció d’aigua que no es 
converteix en escorrentia (a 
priori “pèrdues” per EVT) 
ha crescut 
considerablement.
Aquest plantejament no 
observa quina pot haver 
estat la tendència de la 
precipitació, és amb 
independència d’ella.

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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RIBES DE FRESER

1928 ? 

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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CAMPRODON

1907

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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El  projecte Life+ MEDACC apunta a 
l’aforestació com a causa important 
de les reduccions d’aportacions 
(reduccions de cabals de 1,3% al Ter 
a Ripoll, 35% al Ter a Roda de Ter, i 
del 58% del Ter a Girona) en 45 
anys. Correspon a: 0,5 %; 7,7% i 
12,8 % per dècada).

Es dona una quantificació força 
detallada dels canvis en els usos 
del sòl. Es relaciona amb els canvis 
en la superfície forestal de la conca. 

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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Aportació Ter a Roda de Ter (1970-2014):
44 anys
Aportació mitjana anuals de 458 hm3

Pendent de la regressió: -6.7323 hm3/any
Reducció en tot el període: (6.7323 x 44) / 458 = 
63 %  o  1,43 %/any

Aportació Ter a Roda de Ter (1950-2014):
64 anys
Aportació mitjana anuals de 482 hm3

Pendent de la regressió: -3.662 hm3/any
Reducció en tot el període: (3.662 x 64) / 482 = 
48 % o  0,75 %/any (els 60 tb són humits, i es 
nota)

Aportació Ter a Roda de Ter (1940-2014):
74 anys
Aportació mitjana anuals de 467 hm3

Pendent de la regressió: -1.3942 hm3/any
Reducció en tot el període: (1.3942 x 74) / 467 = 
22 % o  0,30 %/any (efecte de la sequera dels 
40)  (i 29% i 0,38%/any respectivament fins al 2015-2016)

... a Ripoll s’observa un comportament similar, potser 
menys acusat. 

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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1950-2014:  64 anys
Aportació mitjana anuals de 482 hm3

Pendent de la regressió: -3.662 hm3/any
Reducció en tot el període: (3.662 x 64) / 482 = 48 % o
7,5% per dècada

Tendències de la precipitació 
decadal del període 1950-2015

APORTACIONS FLUVIALSPLUGES

Gairebé la meitat de les reduccions d’aportacions observades podrien explicar-se 
(al menys a la capçalera del Ter) per reduccions de la precipitació.
Si afegim el factor d’increment tèrmic i evapotranspiratiu (fins i tot sense canvis 
d’usos), molt més de la meitat de les reduccions són de caràcter climàtic.

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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• Els resultats preliminars del MEDACC apunten, a nivell teòric, a que la gestió 
forestal permetria compensar, almenys, els efectes climàtics deguts a 
l’escalfament global (escenari RCP4.5). Si més no, la no gestió empitjoraria molt 
la situació.

En resum dades ACA i resultats MEDACC:

• En les darreres 6 dècades es pot parlar de 
reduccions mitjanes d’aportacions fluvials 
mínimes de l’ordre del 7 al 14% per 
dècada, causades per diferents factors:

• En tot cas cas, el que es posa de manifest és que el que “ja ha passat” és molt 
significatiu i ben preocupant, i mostra;

1. Que el sistema hidrològic és força més sensible que el climàtic.
2. Que la continuïtat d’aquestes tendències suposen una clara alerta per a la 

gestió futura a curt, mig, i sobretot a llarg termini.

Canvis en la disponibilitat d’aigua
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Efectes sobre els ecosistemes aquàtics

1. Reducció dels cabals circulants, competitivitat amb usos, 
reducció en la capacitat de dilució i autodepuració.

2. Canvis en la tipologia de rius: de permanents a temporals

3. Capacitat de resiliència, deteriorament irreversible, canvi en 
les comunitats i l’ecosistema.

4. Increment de fenòmens extrems: onades de calor = blooms 
cianofícies, espècies al·lòctones, etc.

5. Pujada del nivell del mar, inundació llacunes litorals, 
desaparició del Delta de l’Ebre

Principals efectes (evidències i previsions):
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Connected Pools
Copepoda       
Planorbidae
Culicidae
Gammaridae
Veliidae
Physidae

Dry

Aquatic 
fauna ?

Hydropsychidae
Simuliidae
Rhyacophilidae
Perlidae, Tipulidae
Philopotamidae
Polycentropodidae

Bonada el al. (2007). Hydrobiologia 589, 91–106
Cid et al. (2016) STOTEN, 540: 178–190

Canvis en la tipologia de rius: de permanents a temporals:

Efectes sobre els ecosistemes aquàtics
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Efectes sobre els ecosistemes aquàtics
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4ª Taula Tècnica del Ter (10 de març del 2017)

Seguiment d’investigació sequera 2007-2008

• 8 estacions al Ter (per sobre i sota de Sau-Susqueda)
• 4 mostrejos (Abril, Maig, Juliol i Setembre de 2008)
• Es van analitzar els efectes de la reducció de cabal sobre 20 variables i 

6 descriptors que afecten 3 elements de qualitat biològica 
(macroinvertebrats, diatomees i peixos)

Efectes sobre els ecosistemes aquàtics

Capacitat de resiliència, deteriorament irreversible, canvi en les 
comunitats i l’ecosistema:
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4ª Taula Tècnica del Ter (10 de març del 2017)

Ter river in Camprodon:
• 211 m.
• 21 segments
• 5,373 points (2,211 m2)

 Selecció espècies natives
 Models d’hàbitat per verificar/contrastar la viabilitat en 

l’estructura i composició de la fauna ictícola

I. Calidad Hábitat
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Efectes sobre els ecosistemes aquàtics



Increment de fenòmens extrems: onades de calor = blooms 
cianofícies:

Efectes sobre els ecosistemes aquàtics

Aflorament de 
cianobactèries
Microcystis a 
l’embassament 
de Sau (Tardor 
de 2015)



Increment de fenòmens extrems: onades de calor = blooms 
cianofícies:

Efectes sobre els ecosistemes aquàtics

L’evolució de les càrregues de 
nutrients i matèria orgànica a 
l’embassament durant els 
darrers anys no indiquen un 
canvi en les tendències de les 
darreres dècades, i no 
expliquen una probabilitat 
més elevada de floracions de 
cianobacteris per al 2015



Increment de fenòmens extrems: onades de calor = blooms 
cianofícies:

Efectes sobre els ecosistemes aquàtics

Rècord de temperatura 
superficial de l’aigua a Sau 
(típic 25-26 ºC), es va superar 
els 30 ºC en superfície.

L’escalfament de l’aigua dona 
avantatges a les algues 
cianofícies, potencialment 
generadores de toxines.



Pujada del nivell del mar, inundació llacunes 
litorals, desaparició del Delta de l’Ebre:

Efectes sobre els ecosistemes aquàtics

L’enfonsament 
(subsidència) és de 
l’ordre de 1-5 mm/any, i 
és més alt a la zona més 
propera a la 
desembocadura.

El nivell de mar pujarà 
entre uns 1-3 mm/any, i 
cada vegada pujarà més 
ràpid.

Mesures enfonsament Delta de l’Ebre realitzades des de satèl·lit.
Treballs realitzats per l’IRTA i l’ICGC



Efectes sobre els ecosistemes aquàtics
La suma de la pujada del nivell del mar i la subsidència implica una 
pèrdua de nivell d’entre 0,6 i 0,9 m. a finals de segle, fent que més d’un 
45% del delta pugui quedar per sota del nivell del mar i gran part inundat.

Imatges de l’ICGC en el marc del LIFE Ebro-ADMICLIM



Índex:

1. Canvis en la disponibilitat d’aigua: Evidencies i previsions. 
Canvi climàtic i canvi global...

2. Efectes sobre la demanda de recursos: Què hem d’esperar.

3. Efectes sobre els ecosistemes aquàtics i l’estat de les 
masses d’aigua: Compatibilitzar l’ús d’aigua i la protecció 
dels ecosistemes aquàtics. Serveis ambientals.

4. Propostes a futur: 
• El Pla de gestió del Districte de conca fluvial de 

Catalunya
• Ajustar la gestió – gestió adaptativa i coordinada (Pla 

de sequera)
• Reutilització (molt camí a fer...)
• Restauració ambiental / Capacitat de resiliència
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El PES HA DE CONSTITUIR LA PRINCIPAL 
EINA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
EN ELS PRÒXIMS ANYS MÉS RECENTS,

PER INCREMENTAR LA RESILIÈNCIA I 
REDUIR LA VULNERABILITAT DELS 
NOSTRES ABASTAMENTS

ENFRONT DELS EPISODIS DE SEQUERA 
QUE S’ESPEREN MÉS FREQÜENTS, 
INTENSOS I PERSISTENTS.

MÉS ENLLÀ, REQUERIREM QUELCOM 
MÉS ...

Pla especial de sequera (PES)



CALENDARIO DMA

Esquemes d’explotació coordinada:
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

Gestió cordinada

 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
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L'ACA treballa per promoure l'ús d'aigua regenerada. Com a resultat dels tractaments avançats que 
es duen a terme en algunes depuradores, s’obté un recurs que es pot utilitzar per a usos municipals 
industrials, agrícoles i recreatius.

Evolució d’aigua regenerada a Catalunya (hm³)

Planta de Vila-Seca i Salou

Planta del Port de la Selva
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Reutilització d’aigua



Índex per l’avaluació de la 
qualitat del bosc de ribera 

(QBR)

Valor QBR: Valor QBR:95 80

Restauració ambiental: capacitat de resiliència



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
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