
Protegint els ecosistemes relacionats amb l’aigua dolça i respectant els 

cabals ecològics dels rius 

Protegint els ecosistemes relacionats amb l’aigua dolça. Els ecosistemes aquàtics en 

general es protegeixen preservant o recuperant tot l’ecosistema aquàtic: l’aigua, la 

llera, la riba, la ribera, el bosc de ribera i, si és possible, l’ecosistema que l’envolta.  

El Delta de l’Ebre és un cas singular. Cal assegurar l’aportació de materials en 

suspensió al riu per tal que els dipòsits que l’Ebre va acumulant al delta es mantinguin 

en el temps i així renovar els materials arrabassats pels temporals marítims i l’erosió 

causada pel riu o pel propi Mediterrani. Aquesta aportació de materials s’aconsegueix 

dragant els embassaments de la seva conca i tornant els materials segrestats als 

pantans al propi curs d’aigua. A més, aquest dragat evitaria la “mort” dels 

embassaments per rebliment. 

Cal protegir els ecosistemes relacionats amb l’aigua dolça Inclosos boscos, muntanyes, 

aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

Cal fer un programa de regeneració de les riberes degradades que inclogui un control 

de la ramaderia que les pastura i un sistema de protecció de les avingudes que no sigui 

la canalització dels rius. 

Cal fer un estudi detallat de la problemàtica de les espècies introduïdes (cranc americà, 

peixos) i dels seus efectes sobre els ecosistemes. Això suposa, també, revisar 

totalment la gestió de la pesca, que avui està destinada a mantenir “vedats-granja” de 

cap de setmana. 

Respectant els cabals ecològics dels rius, que han de ser el punt de partida de tota 

política d’explotació de l’aigua dels rius. El cabal ecològic és una restricció prèvia a 

qualsevol us. El cabal ecològic varia segons l'època de l'any. El Parlament de Catalunya 

va aprovar un règim de cabals ecològic per a tots els trams dels rius catalans que té 

una gran base científica. El cabal ecològic ha de permetre la vida del riu tan faunística 

com vegetal. 

Amb un èmfasi especial per els cabals ecològics del Ter, Llobregat i Segre. 

Minicentrals. Cal estudiar i adoptar una resolució definitiva del tema dels cabals de 
compensació de les minicentrals hidroelèctriques, que fan que molts trams dels rius 
estiguin secs. A Catalunya existeixen 314 minicentrals hidroelèctriques. 

 
La Acadèmia. Cal impulsar la recerca i el desenvolupament a la Universitat catalana 

per prendre decisions basades en el coneixement profund del cicle de l´aigua. 

Actualment tenim una base universitària solvent però poc dotada i poc connectada 

amb la industria. Com País mediterrani, frontera del canvi climàtic en molts sentits, cal 

que ho transformem en oportunitat com a societat desenvolupada que volem ser. 

La Industria. El desenvolupament de les decisions caldrà que es duguin a terme 

mitjançant una base industrial competent i competitiva. Avui disposem de un clúster 



de l´aigua important que agrupa més 400 empreses i representa el 2,2% del PIB català, 

aquest es un sector de futur que partint de la experiència a casa nostra pot exportar la 

seva excel·lència. 

Els aspectes qualitatius 

En una regió bioclimàtica, com la que correspon a la Mediterrània occidental, qualitat  

i quantitat són un binomi indissociable. La qualitat dels recursos hídrics, entenent com 

a tal l’estat de salut dels ecosistemes aquàtics, de les aigües subterrànies i de les 

aigües  costaneres, és factor limitant en la quantitat d’aigua disponible. Així, nivells 

elevats de nitrats en les aigües subterrànies o nivells elevats de sals a les aigües 

superficials condicionen la disponibilitat d’aigua per als usuaris. 

I, viceversa, la quantitat d’aigua condiciona la salut dels recursos hídrics: l’absència de 

cabals de manteniment als rius impedeix tant l’autodepuració natural com la dilució de 

substàncies. No és el mateix abocar aigua depurada a un riu com l’Elba o el Rin que a 

un riu com el Mogent o el Foix. 

És per aquest caràcter indissociable que una diagnosi del sistema hídric català restaria 

incompleta si no s’enumeren, a l’ensems, les principals problemàtiques qualitatives de 

l’aigua a Catalunya i que són: 

 

-Alteracions del règim de cabals dels rius i dels volums d’aigua dels aqüífers com a 

conseqüència de les extraccions d’aigua per als diferents usos, la regulació de cabals 

als embassaments o les derivacions d’aigua per a aprofitaments hidroelèctrics. 

-Contaminació per aigües residuals urbanes i industrials com a conseqüència de 

mancances en els tractaments de les depuradores (cas de Flix, per exemple), absència 

de depuradores en petits nuclis de població, i dels sobreeximents dels col·lectors i 

clavegueres en temps de pluja. 

-Contaminació difusa de les aigües com a conseqüència de l’excés en l’ús de pesticides 

en l’agricultura, dels adobs d’origen orgànic i inorgànic i dels runams salins 

(especialment, a la conca del Llobregat). 

-Alteracions morfològiques de rius i zones costaneres com a conseqüència de 

l’ocupació dels marges dels rius, la pèrdua de riberes i de diversitat d’hàbitats, la 

degradació del litoral i construcció de ports. 

-Presència important d’espècies exòtiques invasores que no només desplacen les 

espècies autòctones sinó que a més a més provoquen greus desequilibris en els 

ecosistemes amb repercussions econòmiques evidents (musclo zebrat, cargol poma, 

etc). 

-La irregularitat pluviomètrica, típica del règim mediterrani, agreujada per la manca 

històrica d’inversions en infraestructures d’abastament i les deficiències en la qualitat 

de l’aigua com a conseqüència de la pressió dels usos antròpics, han configurat una 

elevada vulnerabilitat al sistema hídric català, especialment al sistema de gestió Ter-

Llobregat on viu més del 80% de la població de Catalunya. 

 



Mesures per tenir unes suficients reserves d’aigua.  

La població del Principat censada es de 7,532 Mhab.(2016), cal afegir-hi una població 

flotant, essencialment turística, de l´ordre de 3 Mhab. Aixó significa que al País li calen 

infrastuctures lligades al cicle de l´aigua per una població mínima de 10-11 Mhab. 

Controlant els nivells piezomètrics dels aqüífers. 

Els aqüífers son les nostres reserves naturals. Cal preservar-los.  

Els aqüífers  i la seva sobreexplotació. Cal que la delimitació dels aqüífers de Catalunya 

estiguin ben identificat i delimitats. Les actuals delimitacions son 

insuficients(E:1/250.000) i caldria fer un gran esforç tècnic i econòmic per delimitar a 

escales 1:10.000 i 1:25000. Sobre aquesta base on es poden fer polítiques de protecció 

i explotació regulada sense sobreexplotacions que malmeten el patrimoni soterrani 

amb centenars d´anys de existència. El coneixement geològic i geotècnic es insuficient. 

Existeix tecnologia per dur a terme les delimitacions i el seu seguiment sistemàtic. 

Tot pou que dreni tot aqüífer cal que estigui autoritzat, identificat i controlat en el 

espai i el temps. La situació actual es molt lluny de que la legalitat es compleixi i el seu 

seguiment es totalment insuficient. 

Els aqüífers estan lligats en els trams finals dels rius i en les zones de sobreexplotació  

amb la intrusió marina. Aquesta intrusió es conseqüència directe de la pèrdua de 

l´equilibri marítim terrestre. Cal un seguiment precís , amb mesures piezomètriques i 

químiques de la evolució dels fenòmens. 

Funció i regulació dels pantans. Les enormes disfuncionalitats presents i històriques 

entre els interessos dels actors hidroelèctrics, regants, domèstics i industrials produeix 

sempre una desprotecció del medi ambient com perdedor sistemàtic d´aquesta lluita. 

Aquestes disfuncionalitats cal que sigui regulades amb transparència i eficiència pel 

regulador Hidràulic de Catalunya. 

Els pantans, actualment, els han de regular les Confederacions hidrogràfiques com 

òrgans reguladors que són. La CHE a l'Ebre i l'ACA a conques internes. Malauradament 

estan sotmeses en excés a interessos d'hidroelèctriques i regants. 

Nova regulació integral. La funció actual dels embassaments és correcte en el sentit 

que generen, o poden generar, energia elèctrica renovable i constitueixen una reserva 

d’aigua dolça, tant de boca com de reg, que és essencial en l’actual sistema demogràfic 

en el que les poblacions i els conreus es concentren en zones on la disponibilitat 

d’aigua dolça local sovint no és suficient per abastir les seves necessitats. En aquest 

sentit cal disposar d’infraestructures de reserva, i els embassaments són una bona 

opció, sempre que es gestionin de forma adequada. 

 

La dessalació com instrument per la producció d´aigua potable. Les dessaladores 

poden ser importants per assegurar unes reserves potencials d’aigua potable a les 

grans aglomeracions urbanes, però abans de plantejar-se noves construccions cal 



adoptar altres mesures d’eficiència de la gestió de l’aigua: estalvi en el consum, evitar 

pèrdues en les conduccions, adequar les estructures de subministrament d’aigua a les 

necessitats reals dels destinataris. 

La dessalació moderna per òsmosi inversa te un consum energètic de l´ordre de 2-2.8 

Kwh/m3 que amb preus industrials de la energia significa 0,6 eur./m3, essent la 

energia de l’ordre del 45% del cost total de la dessalació. Això significa que és 

competitiva amb els transvassament o altres fonts. Recordem que a BCN el cost (quota 

servei+consum) domèstic es situa sobre 2,6 eur/m3. 

La sostenibilitat energètica i ambiental de la dessalació. Les dessaladores tenen 

avantatges. La producció es modular, per tant pots controlar el consum i no oferir de 

forma il·limitada. Els grans inconvenients, despesa energètica i producció de salmorres. 

Les noves generacions de plantes de dessalació cada vegada minimitzem més 

l'impacte. Donat que les més grans estan situades en fronts marítims, cal que es 

disseny cada implantació conjuntament amb un sistema off-shore de producció 

d´energia eòlica. 

La reutilització. Es prioritari reinjectar al sistema de consum, l´aigua produïda per la 

depuració que es pot quantificar en 650 Hectòmetres cúbics any. Es produeix la 

paradoxa que algunes de les aigües captades al rius catalans son de qualitat inferior a 

les abocades al mar per depuradores terciàries actualment en funcionament. 

Els transvassaments. A Catalunya un sistema d´abastament multifuncional, fent 

especial èmfasi en la reutilització, amb una racionalitat energètica connexe, i unes 

polítiques d´estalvi en funcionament , no li cal un transvassament com el proposat 

històricament del Roina. Un escenari distint seria una política pan europea per tota la 

conca del mediterráni ibèric. 

A l´agost del 2017, s´ha produït una bona noticia, l´acord del Ter, signat per el Govern, 

l´AMB, Ajuntament de Girona, Consorci del Ter, Junta Central d´usuaris, els Grups de 

defensa, Consorci Costa Brava i Aigua és Vida. Essencialment compromet a la reducció 

a un 50% de la quantitat d´aigua actualment transvasada en un període de 10 anys. 

Que es compleixi. 

Els objectius del PGDCFC (Plans de Gestió Districte de Conca Fluvial de 

Catalunya). 

Un doble objectiu: els ambientals i els de disponibilitat d’aigua. Pel que fa als primers, 

passar d’un acompliment del 48% al 56% en el molt bon estat o el bon estat ecològic, 

químic i/o quantitatiu de les masses d’aigua del DCFC, alhora que s’assegura el no 

deteriorament de les que ja l’acompleixen, el bon potencial de les masses d’aigua 

fortament modificades (embassaments, cursos baixos del Besòs i el Francolí), la 

reducció de substàncies prioritàries (com el níquel o el mercuri o els organoclorats) i el 

compliment d’objectius de normes de protecció especials (vida piscícola, aigües de 

bany, nitrats, etc). Al conjunt de Catalunya, l’objectiu és passar del 60 al 67%, malgrat 



que algunes de les mesures per assolir aquest objectiu siguin competència de la 

planificació de l’Estat (bàsicament, àmbit de les CCE). 

Pel que fa als objectius de disponibilitat d’aigua, el PGDCFC resol la situació històrica 

de vulnerabilitat garantint que els sistemes d’abastament no entrin mai en 

emergència sota cap situació climàtica coneguda, reduint dràsticament la freqüència i 

intensitat de restriccions als usos (inclosos els de reg agrícola) i assegurant els cabals 

de manteniment per als ecosistemes aquàtics. Les actuacions proposades, algunes de 

les quals ja han estat executades, permeten mantenir aquesta garantia fins a l’horitzó 

de l’any 2027. Les mesures han estat valorades mitjançant una anàlisi cost-eficàcia on 

s’han combinat diverses alternatives. El sumatori de les mesures escollides suposen 

una aportació progressiva i gradual de fins a 389 hm3/any de nova disponibilitat 

d’aigua fins a l’any 2015 (vegeu gràfic 6): 101 d’aigua regenerada, 43 de recuperació 

d’aqüífers, 23 d’increment de regulació (Cairat, Colomers), 20 de millora de sistemes 

(interconnexions), 12 de millores de tractament (potabilització) i 190 de 

dessalinització (Llobregat, Foix i Tordera). 

La combinació en l’assoliment d’ambdós objectius reforça el binomi quantitatqualitat: 

la qualitat de l’aigua en el medi és clau per a garantir-ne la seva disponibilitat, alhora 

que la reducció de la pressió de les activitats humanes sobre el medi és clau per a la 

recuperació dels ecosistemes. 

Un objectiu derivat del PGDCFC, tal i com es recull a l’article 44 del Decret 188/2010 

pel qual el Govern de la Generalitat aprova el Pla, és la reducció gradual de l’aigua que 

es deriva des de la conca del Ter cap a la Regió Metropolitana de Barcelona, 

altrament conegut amb el nom de “retorn del Ter”. Que hom sàpiga, el PGDCFC és 

l’única pla aprovat de totes les demarcacions europees que obliga a retornar aigua 

transvasada. És obvi que el retorn és només possible si part de les demandes 

metropolitanes són satisfetes amb d’altres fonts d’aigua, tals com la dessalinització. La 

substitució de l’aigua del Ter per aigua dessalinitzada té un cost més elevat (al 

voltant de 0,10 €/m3 davant els 0,50 €/m3), però això és el que significa internalitzar 

en el preu de l’aigua els costos ambientals del recurs. Durant decennis la gran 

metròpoli barcelonina ha estat gaudint d’un recurs amb un cost barat de producció i, a 

mida que ha avançat el sanejament, de molt millor qualitat que la del riu Llobregat; un 

gaudi que en determinades èpoques s’ha fet a costa de reduir els cabals de 

manteniment aigües avall del Pasteral a La Selva, i també les dotacions per a reg al Baix 

Ter. És hora, doncs, que el funcionament de les dues dessalinitzadores actualment en 

explotació (la de Llobregat i la de la Tordera) no només es reguli per l’estat de les 

reserves dels embassaments, sinó també per l’acompliment del retorn del Ter, és a 

dir, per fer possible la implantació del règim variable de cabals de manteniment 

aigües avall del Pasteral. El sobrecost a repercutir en la tarifa a què obligaria aquest 

funcionament de les dessalinitzadores és infinitament menor al que algunes empreses 

privades concessionàries cobren per serveis no directament relacionats amb 

l’abastament d’aigua domiciliària. 


