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Es consideraven temes pendents: 

a) la contaminació de l’aigua 

(superficial i subterrània),  

b) l’alteració dels hàbitats i  

c) la sobreexplotació de l’aigua.  

Anys 1976 - 
1988 

    

Grans preses 

  

Rescloses i 

estacions 

d’aforament 

  

Canals, 

turbines i 

estacions de 

bombament 

  

Guals i 

passallisos 

  

Derivació de 

cabals i 

contaminació 

 

Estat dels ecosistemes aquàtics de 
Catalunya 
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Any 2014 Es consideren temes 

pendents: 

a) la contaminació de l’aigua 

subterrània,  

b) la sobreexplotació de 

l’aigua, 

c) l’alteració dels hàbitats, 

d) la mala connectivitat i 

e) les espècies invasores . 

Estat dels ecosistemes aquàtics de 
Catalunya 
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La restauració dels espais fluvials hauria d’incorporar una vessant 
triple: ambiental, social i econòmica (segons Puértolas, 2016). 
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Estat ecològic i biodiversitat en ecosistemes aquàtics 

Estat ecològic: mesura de la qualitat de l’estructura i el 
funcionament de l’ecosistema aquàtic. 
  

 Un bon estat ecològic és aquell en què les comunitats biològiques són 
iguals o molt properes a les que es trobarien en condicions inalterades 
(Directiva marc de l’aigua, 2000). 
 

Paràmetres a mesurar (Treball de camp + laboratori)

Comparació amb les 

condicions de referència

Determinació del 

tipus fluvial

ELEMENTS BIOLOGICS

Flora aquàtica, fauna invertebrada i peixos

Determimació del NIVELL DE QUALITAT per cada paràmetre

Molt bo Bo   Mediocre Deficient Dolent

Qualitat biològica

Qualitat hidromorfològica

Qualitat fisicoquímica

ESTAT ECOLÒGIC

Aplicació de mètriques 

(p.e. índexs biològics)

Biodiversitat: nombre de poblacions 
d'organismes i espècies diferents. 
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La biodiversitat d’un tram de riu està relacionada amb la varietat de 
velocitats de l’aigua i d’ambients presents.  
La diversitat de substrats (blocs, pedres, còdols, grava, sorra, troncs, 
fulles...) i la seva combinació determina la presència d’uns organismes 
o uns altres, adaptats a les condicions locals. 

Estat ecològic i biodiversitat en ecosistemes aquàtics: hàbitats aquàtics 
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Font: www.museudelter.cat/coneixelriu/vegetacio-de-ribera.php 

Estat ecològic i biodiversitat en ecosistemes aquàtics: vegetació de ribera 
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Font: www.museudelter.cat/coneixelriu/vegetacio-de-ribera.php 
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Biodiversitat i funcionament dels ambients aquàtics: variació de comunitats al 
        llarg d’un riu  
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http://www.museudelter.cat/coneixelriu/vegetacio-de-ribera.php
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Biodiversitat i funcionament dels ambients aquàtics: rius temporals 

Font: Prat, Puértolas i Rieradevall (2008) 

http://www.museudelter.cat/coneixelriu/vegetacio-de-ribera.php
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Connectivitat ecològica 

• Propietat dels sistemes naturals referent a la 
possibilitat de transports i/o moviment de diversos 
components (materials, energia, compostos químics i 
organismes) (Ward & Stanford, 1995; EC, 2000). 
 
 

• S’ha de mantenir en l’espai i el temps. 
 
 

• L’existència d’aigües continentals amb una mala 
connectivitat es considera la principal causa del declivi 
de moltes espècies de peixos a la península ibèrica, 
Europa i altres continents. 
 

Biodiversitat i funcionament dels ambients aquàtics: connectivitat ecològica 

http://www.google.cat/imgres?imgurl=http://mlm-s2-p.mlstatic.com/reloj-derritiendose-salvador-dali-time-warp-clock-decorativo-3623-MLM4512524995_062013-O.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-460523261-reloj-derritiendose-salvador-dali-time-warp-clock-decorativo-_JM&h=500&w=500&tbnid=wSwvoOwx_Av_tM:&zoom=1&q=time Dali&docid=Ty6rWF2RqukSDM&ei=LncUVJXQJIL2O8X-gLgD&tbm=isch&ved=0CCcQMygfMB84yAE&iact=rc&uact=3&dur=1724&page=11&start=231&ndsp=24
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Biodiversitat i funcionament dels ambients aquàtics: connectivitat ecològica 

Font: Ordeix i altres (2014) 

Patrons de migració dels peixos continentals de Catalunya  

 

 

b) Catàdroms Anguila (Anguilla anguilla) 

 

 

 

a) Potamòdroms 

Llopet comú (Cobitis paludica), llopet ibèric (Cobitis calderoni), cavilat (Cottus hispaniolensis), 
madrilleta roja (Achondrostoma arcasii), barb comú o de l’Ebre (Barbus graellsii), barb cua-roig 
(Barbus haasi), barb de muntanya (Barbus meridionalis), gobi ibèric (Gobio lozanoi), madrilla 
(Parachondrostoma miegii), barb roig o veró (Phoxinus sp.), bagra catalana (Squalius laietanus), 
bavosa de riu (Salaria fluviatilis), espinós (Gasterosteus gymnurus), llop de riu (Barbatula barbatula),  
truita comuna (Salmo trutta). 

 

 

 

 

c) Anàdroms 
Esturió (Acipenser sturio), guerxa (Alosa alosa), saboga (Alosa fallax), llampresa o llamprea de mar 
(Petromyzon marinus), gòbit de sorra o burret (Pomatoschistus microps), agulleta de riu 
(Syngnathus abaster) i joell (Atherina boyeri). 

 

 

 

d) Amfídroms 
Gòbit de sorra o burret (Pomatoschistus microps), llissa llobarrera o cabeçut (Mugil cephalus), llissa 
calua (Liza ramada), llissa vera (Chelon labrosus), llissa petita o fusany (Liza saliens), llissa galta-
roja o llissalet (Liza aurata),rèmol de riu (Platichthys flesus) i llobarro o llop (Dicentrarchus labrax).  

 

 

a) Potamòdroms 
 
b) Anàdroms 
 

c) Catàdroms 

http://www.museudelter.cat/coneixelriu/vegetacio-de-ribera.php
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Biodiversitat i funcionament dels ambients aquàtics: connectivitat ecològica 

Els peixos fan migracions per causes diverses  
(segons Armstrong et al., 2010): 

1. Reproducció. 

2. Dispersió (alevins, joves i adults).  

3. Alimentació als ambients apropiats per a cada espècie.  

4. Refugi:  per evitar condicions adverses, sovint estacionals 
a la natura, incloent altes temperatures, nivells baixos 
d’oxigen, contaminació o depredadors.  

5. Desplaçament: per compensar la deriva i reocupar àrees 
afectades per pertorbacions –antropogèniques (p.e., 
contaminacions) o naturals (p.e., sequeres i aiguats). 

 

 La connectivitat és necessària per la conservació dels peixos 



15 
22/03/2017 

Planificació de l’espai fluvial (segons Prat i altres, 2011) 
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Delimitació administrativa de l’espai fluvial 

http://www.museudelter.cat/coneixelriu/vegetacio-de-ribera.php


17 
22/03/2017 

Planejament i reducció d’hàbitats aquàtics 

El polígon Matabosch (riu Ter a Torelló,  Osona), on el planejament urbanístic va suposar la substitució d’hàbitats naturals i conreus per naus.   
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Planejament i restauració d’hàbitats aquàtics 

La Pletera (riu Ter a Torroella  de Montgrí, el Baix Empordà), on el planejament urbanístic va permetre la recuperació d’hàbitats naturals .   
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Possibilitats i alternatives a la restauració ecològica fluvial             
(segons  Ferreira, 2012) 
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Balanç de la restauració fluvial a Catalunya 

Font: Puértolas, 2016. 
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Distribució espaial dels hàbitats aquàtics al tram pilot de la Noguera de la Vallferrera a Alins (el Pallars Sobirà) 

l’octubre de 2013, abans de fer-s’hi l’actuació de millora. 

Rehabilitació d’hàbitats aquàtics 
Projecte “Pesca Sostenible”  

http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/rius/riuscata/identirius1.htm
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Mapa de distribució dels troncs al tram on s’ha fet l’actuació de rehabilitació del riu Noguera de Vallferrera, entre Alins 

i Ainet de Besan (Alins, el Pallars Sobirà) la tardor de 2013.  

Rehabilitació d’hàbitats aquàtics 
Projecte “Pesca Sostenible”  

http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/rius/riuscata/identirius1.htm
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Previsió de la distribució espaial dels hàbitats aquàtics al tram pilot de la Noguera de la Vallferrera a Alins (el Pallars 

Sobirà) uns mesos després d’efectuar-s’hi l’actuació de millora. 

Rehabilitació d’hàbitats aquàtics 
Projecte “Pesca Sostenible”  

http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/rius/riuscata/identirius1.htm
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Restauració de la connectivitat fluvial a Catalunya l’any 2010 
1. Recollida de dades general per bastir una base de dades, incloent el càlcul de 
l’índex ICF (Solà i al., 2011) per 95 dispositius de pas per peixos.  

2. Tècniques d’estimació directa i indirecta en 10 dispositius de pas sel·leccionats.  

1 2 
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Solucions de restauració (enderrocaments d’obstacles).  
Imatges: Marc Ordeix – CERM, excepte el Sorreigs (Narcís Prat – DEUB) i el riu Ripoll (Aleix Comas – SERPA).  

Restauració de la connectivitat fluvial a Catalunya l’any 2010 
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Solucions de rehabilitació (dispositius de pas propers a la natura).  
Imatges: Quim Pou – CERM (a dalt) i Marc Ordeix – CERM (a baix).  

Restauració de la connectivitat fluvial a Catalunya l’any 2010 
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Solucions de rehabilitació (dispositius de pas per a peixos tècnics 
d’espectre ampli).  

 

Rampa de 

fons 

 

Rampa per 

a peixos 

 

Riu o canal 
lateral 

 

Safareigs 

successius 

amb 

escletxes 

laterals 

 

Ascensor 

per a 

peixos 

 

Restauració de la connectivitat fluvial a Catalunya l’any 2010 
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Solucions de rehabilitació (dispositius de pas per a peixos mecànics, i 
altres solucions).  
Imatges: Marc Ordeix – CERM.  
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Restauració de la connectivitat fluvial a Catalunya l’any 2010 
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Dispositius de pas peixos:  95 
(només presents a l’11% del 
total d’obstacles) 

Obstacles (preses, rescloses i 
estacions d’aforament):    886  

Font: ORDEIX i altres, 2011. 

Restauració de la connectivitat fluvial a Catalunya l’any 2010 
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INVERSIÓ TOTAL CONQUES 
CATALANES MITJANÇANT 
SUBVENCIONS 2006-2012:  
    4.600.000 € 

INVERSIÓ TOTAL CONQUES 
CATALANES MITJANÇANT 
SUBVENCIONS 2013-2016:    
      0 € 

Escenari 2006-2012
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Balanç de la restauració fluvial a Catalunya 

Font: ACA, 2012. 
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La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i 

tècniques encaminades a preservar els valors naturals, 

culturals i paisatgístics del territori per fer-ne un ús 

responsable (del mateix territori i dels seus recursos).  

És un procediment d'acord voluntari entre propietari o 

gestor i entitat de custòdia mitjançant algun dels 

mecanismes d'acord de custòdia possibles, amb base 

jurídica o sense.  

En alguns casos, l'administració local pot tenir acords de 

custòdia amb una entitat de custòdia sobre un espai 

públic, per exemple, del Domini Públic Hidràulic.  

Una eina per a la restauració del medi: la custòdia del territori 
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www.custodiaterritori.org 

Xarxa de Custòdia del Territori  

Des de 2003 

= Organització paraigües de 175 
entitats que tenen cura del territori   

= Intenta generar responsabilitat a 
propietaris, gestors i usuaris en la 
conservació i l’ús sostenible dels 
recursos naturals, culturals i 
paisatgístics  

  

Acords de custòdia a les  
Balears (2011): 227 
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Acords de custòdia fluvial a Catalunya 
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Restauració del torrent i el pantà de Garet  

Finca de la Font, Lluçà (conca del riu Llobregat)  

Acord de custòdia inscrit al Registre de la Propietat per 18 ha. i 30 anys 

Accions: 

 Millora de la gestió 
de les pastures 

 Restauració de la 
vegetació de ribera 

 Millora de la 
geomorfologia i 
diversificació 
d’hàbitats 
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? 

Restauració del torrent i el pantà de Garet  
Finca de la Font, Lluçà (conca del riu Llobregat) 
Acord de custòdia inscrit al Registre de la Propietat per 18 ha. i 30 anys 

  Anys 2006 -2040... 
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3. Finca de les Gambires (Torelló) 

Zona de solapament
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Propietat privada 

Superfície acord: 6 ha 

 

 Accions 

Restauració de vegetació de ribera 

Millores hidromorfològiques i 
diversificació dels hàbitats 

22/03/2017 



Riberes del Ter 

38 

5. Finca i illa del Sorral o de Gallifa (les Masies de Voltregà) 

 Propietat privada 

 Superfície acord: 26,4 ha (inscrites al  
Reg. Prop. per 30 anys) 

Accions 

 Substitució d’una pollancreda per 

una restauració experimental de 

vegetació de ribera 

22/03/2017 
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5. Finca i illa del Sorral o de Gallifa (les Masies de Voltregà) 



Riberes del Ter 
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www.museudelter.cat/riberesdelter  

http://www.museudelter.cat/riberes
http://www.museudelter.cat/riberes
http://www.museudelter.cat/riberes
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Referències de: Planificació d’espais fluvials a Catalunya 
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Referències de: Restauracions 
fluvials a Catalunya 
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Referències de: Dispositius de pas per a peixos 
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Referències de: Custòdia fluvial 
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MOLTES 
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