
Introducció

La Directiva Marc en Política d’Aigües de la
Unió Europea, aprovada pel Parlament Euro-
peu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i
publicada al DOCE el 22 de desembre de
2000 (2000/60/CE), origina i condiciona un
canvi important en el concepte de gestió, pro-
tecció i planificació de l’ús de l’aigua i els
espais associats a aquest medi, tant a les
masses d’aigua continentals (superficials i
subterrànies), com a les costaneres i les de
transició. En aquesta Directiva es deixa de
veure a les aigües que discorren pel territori
des d’un punt de vista únicament hidràulic,
comercial i social, i contempla aquest recurs
com a part estructural i funcional indispensa-
ble del medi natural i integrat, alhora, dins
d’un marc d’ús i gestió sostenible. Així, doncs,
l’entrada en vigor de la DMPA, el 22 de
desembre de 2000 (dia de la seva publicació
al DOCE), i la seva posterior transposició a la
normativa estatal, requerida per abans del 22
de desembre de 2003, condicionen un seguit
de canvis des del punt de vista normatiu, a
nivell estatal i autonòmic, així com en la plani-
ficació, gestió i control, de manera integrada,
de les masses d’aigua tant continentals
(superficials i subterrànies) com costaneres.

Per a la implantació dels criteris i objectius
de la Directiva Marc de l’Aigua caldrà realitzar
un seguit de treballs i estudis per a la genera-
ció de Plans i Programes, que es sintetitzaran
posteriorment al Pla de Gestió (nou Pla
Hodrològic). Els treballs realitzats i, en gene-
ral, els nous criteris de gestió, intervenció i
planificació dels sistemes aquàtics, hauran de
basar-se en els principis fonamentals de la
Directiva,

- Principi de no deteriorament i manteni-
ment del bon Estat de les masses d’aigua
superficials i subterrànies

- Principi d’enfocament combinat de la
contaminació i gestió integrada del recurs

- Principi de participació social i trans-
parència en les polítiques de l’aigua

- Principi de plena recuperació de costos en
la gestió dels recursos i dels espais aquàtics.

A partir d’aquests principis s’haurà d’arti-
cular el procediment per a la seva implantació.
El principal objectiu de la Directiva Marc de
l’Aigua és l’assoliment del bon Estat Ecològic
dels sistemes aquàtics superficials (a part dels
considerats fortament modificats i artificials), i
el bon Estat Químic i Quantitatiu de les aigües
subterrànies. D’aquesta manera, la gestió i
planificació dels recursos hídrics, i dels seus
espais associats, s’han de desenvolupar sota
els següents condicionants,

- Prevenir el deteriorament de l’estat de les
aigües des de l’entrada en vigor de la Directi-
va (finals de 2000).

- Arribar al bon estat de les aigües, sota
l’enfocament combinat i la gestió integrada, i
amb elements d’anàlisi que ens mesurin l’es-
tructura i el funcionament de l’ecosistema, en
el cas de les aigües superficials, i la bona qua-
litat química i equilibri quantitatiu sostenible,
en el cas de les aigües subterrànies, abans de
finals de 2015.

En el cas dels sistemes fluvials litorals, rie-
res i torrents, de cabal molt variable i tempo-
ral, de petita conca i, en la majoria dels casos,
amb elevades pendents, al menys als trams
de capçalera, l’aplicació dels objectius i crite-
ris de la Directiva Marc de l’Aigua poden
esdevenir tot un repte, a causa de la singula-
ritat en el funcionament i l’estructura de les
comunitats biològiques presents o pròpies
d’aquests sistemes (Boulton i Suter, 1986;
Sabater et al., 1993; Gasith i Resh, 1999;
Vidal-Abarca, 2001). Mentre que la majoria de
sistemes fluvials, considerats normalment,
presenten uns cabals més o menys perma-
nents, tot i les fluctuacions naturals del seu
règim, les rieres litorals es caracteritzen per
una accentuada intermitència i temporalitat
del flux, combinat amb fortes i sobtades cres-
cudes, la qual cosa condiciona la morfometria
i morfodinàmica del sistema fluvial que, alho-
ra, modifica els micro i meso hàbitats presents
en aquests sistemes, amb el predomini de
basses i zones lèntiques i amb una accentua-
da variabilitat i seqüènciació temporal en la
seva estructura (Gasith, 1999; Prat et al.,
2000). Aquesta situació provoca que els ele-
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ments d’anàlisi fins ara utilitzats i desenvolu-
pats per a la diagnosi integrada dels ecosiste-
mes fluvials puguin arribar a ser insuficients o
inadequats per a aquests sistemes, i sigui
necessari la cerca i implementació de nous
protocols d’anàlisi que, fins i tot, tinguin en
compte diferents elements de l’estructura físi-
ca i biològica d’aquests sistemes peculiars i
poc analitzats (Moreno et al., 1996).

De manera generalitzada, les petites rie-
res i torrents litorals han estat sistemàtica-
ment menyspreades i alterades per l’acció de
l’home. La seva petita entitat i escàs cabal,
encara que temporal, ha generat la falsa sen-
sació d’inexistència i, en nombroses oca-
sions, no han estat considerades com a sis-
temes fluvials amb un ecosistema propi i sin-
gular. Aquest desconeixement generalitzat i
indiferència vers aquests sistemes tant sin-
gulars i, alhora fràgils, ha anat acompanyat o
ha estat conseqüència simultàniament d’un
desenvolupament urbanístic, moltes vega-
des desorganitzat i excessivament depreda-
dor, que ha ignorat sistemàticament l’e-
xistència d’aquests sistemes fluvials. Les
conseqüències s’han detectat tant des del
punt de vista ambiental, destrucció d’espè-
cies pròpies d’aquests sistemes i dels hàbi-
tats que les sustenten, com des del punt de
vista hidràulic i de seguretat ciutadana, inun-
dacions de carrers i habitatges, accidents,
arrossegaments en crescudes, morts, etc.
(Figura 1). Aquesta actitud i situació ha de

canviar, i la implantació dels criteris i objec-
tius de la Directiva Marc de l’Aigua han de
permetre establir els criteris de protecció
d’aquests sistemes, així com les eines d’anà-
lisi del seu Estat Ecològic.

L’Estat Ecològic

El concepte d’Estat Ecològic sorgeix com a
element clau de mesura per a l’anàlisi de la
qualitat dels sistemes aquàtics, on s’integra
una visió del seu estat de salut mitjançant
l’anàlisi de les comunitats biològiques que hi
habiten, complementat amb les característi-
ques hidromorfològiques i les físico-químiques.
Aquest es concreta en l’anomenada Directiva
Marc de l’Aigua (2000/60/CE) (Taula 1).

La definició d’Estat Ecològic ha estat
transposada a la legislació catalana (Llei
6/1999), i estatal (Llei 46/1999, i text refós de
la Llei d’Aigües 1/2002), les quals es varen
inspirar en els treballs previs a la publicació
final de la Directiva Marc de l’Aigua. De totes
maneres, cal encara integrar tota la filosofia
de la nova directiva als plans i programes i els
procediments de planificació de les respecti-
ves administracions de l’aigua i, sobretot, als
criteris d’intervenció i gestió de l’espai aquà-
tic, que quedi reflectit en un nou pla de gestió
de conca (o pla hidrològic).

La mesura de l’Estat Ecològic és un con-
cepte que està en desenvolupament i discus-
sió (Prat et al., 2000) i, tot i que existeixen
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Figura 1. Crescuda a una riera litoral i inundació del nucli urbà construït sobre la modificació 
del canal fluvial.



alguns exemples inicials d’aplicació i procedi-
ment simplificat de mesura (Prat et al., 2000a),
encara manca concretar la seva aplicació,
quedant alguns interrogants per aclarir, com la
manera concreta com es combinaran els dife-
rents elements d’anàlisi, quins seran els
objectius de qualitat exigibles per a cada tipus
de sistema a analitzar, quins i quants tipus de
sistemes aquàtics tenim, o quina serà la seva
eficàcia per a la gestió.

Ja fa temps que, a nivell científic, s’està
treballant en la diagnosi de la qualitat biolò-
gica de l’aigua en rius (Prat et al., 1983) i, en
els darrers anys, s’han anat realitzat dife-
rents estudis que consoliden i milloren la
diagnosi ambiental integrada, utilitzant
algues (Cambra et al., 1991; Muñoz i Prat,
1994; Merino et al., 1994; Sabater et al.,
1996), macroinvertebrats (Muñoz et al.,
1998; Munné i Prat, 1999) combinant
macroinvertebrats i bosc de ribera (Prat et
al., 2002), i peixos (Aparicio et al., 2000). Des
de l’administració hidràulica competent a les
Conques Internes de Catalunya (l’Agència
Catalana de l’Aigua), s’han iniciat i instaurat
xarxes de control de qualitat utilitzant índexs
basats en macroinvertebrats, el BMWPC
(Benito i Puig, 1999) i, actualment, s’està
introduint l’ús d’indicadors de la qualitat
ripària, com el QBR (Munné et al., 1998;
2003), i l’IVF (índex de vegetació fluvial)
(Gutiérrez et al., 2001). En aquests moments
també es treballa en el desenvolupament i
definició de les eines i protocols d’anàlisi de
l’Estat Ecològic en les diferents categories
de masses d’aigua, rius, llacs, zones humi-
des, embassaments, etc., mitjançant la con-
creció en l’ús de diatomees, peixos, macrò-
fits i indicadors morfomètrics.

Tipificació dels sistemes aquàtics

Els diversos elements d’anàlisi de la quali-
tat dels sistemes fluvials han de ser ajustats a
les característiques i context ecosistèmic de
cada un dels diferents tipus dins les catego-
ries de masses d’aigua. En alguns casos, tal
sols caldrà ajustar els objectius de qualitat
mitjançant l’anàlisi dels respectius estats de
referència en cada tipus, en altres casos cal-
dran petites variacions sobre la mètrica utilit-
zada i el sistema de comptabilització, depe-
nent de les comunitats pròpies de cada tipus
de sistema. En el cas de les rieres litorals, el
procediment d’anàlisi de l’Estat Ecològic
suposa un canvi important en els procedi-
ments i mètriques utilitzades, i l’element de
referència pot esdevenir un repte de difícil
definició.

Per tal d’ajustar els procediments i les
mètriques de diagnosi de l’Estat Ecològic a la
realitat contextual dels diferents tipus i
ambients aquàtics, la Directiva Marc de l’Ai-
gua proposa primer catalogar els diferents sis-
temes aquàtics presents a la demarcació
hidrogràfica (rius, llacs, zones humides, etc.),
a partir d’aquí fer-ne una tipologia per a cada
una de les categories i, posteriorment, caldrà
decidir quins elements del sistema s’han d’u-
tilitzar, i de quina manera, per a la mesura con-
creta de l’Estat Ecològic.

Les rieres litorals, amb un règim hidrològic
variable i accentuada temporalitat constituei-
xen, per si mateixes, un tipus concret dins de
la categoria de rius. En els treballs de tipifica-
ció i caracterització de la xarxa fluvial de les
conques internes de Catalunya, realitzada des
de l’Agencia Catalana de l’Aigua en conveni
amb el Departament d’Ecologia de la Univer-
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Taula 1. Elements que cal considerar en la definició de l’Estat Ecològic dels sistemes fluvials segons 
la Directiva Marc de l’Aigua (Annex V).

Paràmetres biològics Flora
Invertebrats bentònics
Ictiofauna

Paràmetres hidromorfològics Règim hidrològic
Quantitat i dinàmica del flux
Connexió  amb les aigües subterrànies

Continuïtat del riu
Condicions morfològiques

Elements hidràulics
Substrat
Estructura de la ribera

Paràmetres físico-químics Generals
Temperatura
Oxigen dissolt
Sals
Acidificació
Nutrients

Específics
Substàncies prioritàries
Substàncies abocades en quantitats significatives



sitat de Barcelona (Munné i Prat, 2002) (Figu-
ra 2, Taula 2), es delimita clarament el tipus
fluvial “rieres litorals”, caracteritzades per
posseir una petita conca de drenatge, inferior
a 250 km2, una mitjana interanual per sobre de
100 dies secs a l’any (més del 25 % dels dies
de l’any), i situats a la franja litoral de les Con-
ques Internes de Catalunya. Són el que ano-
menem rieres, torrents, barrancs i rambles
litorals, amb aportacions irregulars que difícil-
ment superen els 10 hm3 anuals per unitat de
conca (la majoria dels casos es situa entre 0,5
i 3 hm3/a).

La Directiva Marc de l’Aigua, en el seu
annex V, insta als estats membres a delimitar i
caracteritzar tots els sistemes fluvials amb
una conca de drenatge superior a 10 km2. És

evident que amb aquesta mida de conca, en
zones de climatologia humida, com és el cas
del centre i nord d’Europa, els rius tenen un
cabal més o menys estable i continuat, men-
tre que en el nostre cas, en una zona predo-
minantment de clima sec, la majoria de rius i
rieres amb aquesta mida de conca mostren un
cabal totalment efímer, intermitent i, en molts
casos, de difícil definició. Dels 16.628 km2

d’àrea que ocupen les Conques Internes de
Catalunya, aproximadament uns 3.000 km2 (el
18% de la demarcació hidrogràfica) correspo-
nen a petites conques litorals, situades a la
vessant més oriental, i que drenen directa-
ment al mar (Taula 3). Aquestes es troben
influenciades per un clima mediterrani semi-
àrid (variable depenent de la latitud), la qual
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Figura 2. Tipus fluvials definits a les Conques Internes de Catalunya d’acord amb els criteris de la 
Directiva Marc de l’Aigua (Munné i Prat, 2002).

Taula 2. Tipus fluvials (5) i Subtious de gestió fluvial (10). definides a la xarxa fluvial (1:250.000) de les 
Conques Internes de Catalunya

Tipus fluvials Subtipus de gestió fluvial

1. Muntanya humida 1a. Muntanya humida silícica
1b. Muntanya humida calcàrea

2. Muntanya mediterrània 2a. Muntanya mediterrània silícica
2b. Muntanya mediterrània calcàrea
2c. Muntanya mediterrània d’elevat cabal

3. Zona baixa mediterrània 3a. Zona baixa mediterrània
3b. Zona baixa meditarrània silícica
3c. Zona d’influència càrstica

4. Eixos principals 4a. Eixos principals
5. Rieres litorals 5a. Rieres litorals



cosa condiciona la seva baixa aportació espe-
cífica (de 0,01 a 0,1 hm3/km2), atesa al baixa
pluviometria (entre 400 i 700 mm anuals), i l’e-
levada evapotranspiració (que pot superar el
70 i el 80 % de la precipitació). Dins del tipus
fluvial “rieres litorals”, en trobem de més enti-
tat, amb àrees de conca de 50 a 300 km2,
com són (de nord a sud) la riera de Calonge,
el Ridaura, la riera d’Argentona, la riera de
Begues, la riera de la Bisbal, la riera de la Boe-
lla, la riera de Riudoms, la riera d’Alforja, el
Riudecanyes, el riu de Llastres, el torrent del
Pi, o el barranc de l’Estany, però també tro-
bem una munió de torrents i rierols de petita
conca (entre 10 i 50 km2), tots ells amb una
accentuada temporalitat i una hidrodinàmica i
ecologia molt peculiars (Vidal-Abarca, 1992;
Molina, 1994).

L’anàlisi de l’Estat Ecològic a les rieres
litorals

De manera generalitzada, aquests torrents
i rambles litorals, de cabal intermitent i amb
elevades i sobtades crescudes, tenen una
morfometria singular, generada a partir d’una
morfodinàmica caracteritzada per una zona
de forta erosió a les capçaleres i trams mitjos
amb elevades pendents, i una zona de depo-
sició i sedimentació als trams més baixos i de
poca pendent, amb la formació de potents i
inestables terrasses (zones de deposició)
(Figura 3). En les zones de deposició, planeres
i pròximes al litoral, de manera natural hi són,
o hi eren, freqüents la formació de llacunes i
zones humides (maresmes) a partir d’erosions
locals a la zona de deposició i alimentades
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Taula 3. Superfície, precipitació i aportació mitjanes interanuals de les rieres litorals de les Conques 
Internes de Catalunya (Font: ACA).

Unitats de conques Àrea de conca Precipitació mitjana Aportació mitjana
(km2) (mm/a) (hm3/a)

Conta Brava Nord 183 639 21
Rieres litoral Muga 106 629 12
Rieres litoral Fluvià 111 635 11
Rieres Costa Brava Centre 144 650 17
Rieres Costa Brava Sud 337 710 44
Rieres Maresme 297 706 40
Rieres litoral Besòs 86 568 5
Rieres litoral Llobregat 123 605 10
Rieres litoral Garraf 339 574 28
Rieres litoral Foix 14 568 1
Rieres de la Bisbal 302 550 18
Rieres litoral Gaià 41 455 1
Rieres litoral Francolí 67 532 3
Rieres Meridionals 752 609 62

Total rieres litorals 2902 620 273

Figura 3. Esquema d’una zona inundable i de deposició d’una riera litoral i d’alguns cons de dejecció.
(Font: J. Ll. Gomà)



d’aigua dolça del freàtic en èpoques humides,
o d’aigua de mar en èpoques seques i en
zones més properes al mar. Els casos més
extrems els constitueixen els anomenats cons
de dejecció, on la transició entre el tram d’e-
rosió amb forta pendent, i la zona de deposi-
ció, és molt accentuada.

Aquests sistemes no solen posseir un
canal baix o llera ben definida a causa de la
manca de cabals circulants persistents i amb
certa entitat que puguin dibuixar aquest traç,
mentre que si que mostren un canal fluvial de
crescuda més o menys ben definit, ample i
dimensionat per les crescudes més recorrents
a partir del cabal dominant, que en aquests
tipus de rieres correspon a crescudes amb
elevat període de retorn (Martín-Vide, 2002).
Aquest canal fluvial que, de manera natural,
conserva unes elevades dimensions en com-
paració amb l’entitat del flux i cabal habitual,
és el que ha sofert més variacions i altera-
cions, de vegades de manera deliberada, i
amb el desconeixement de la seva funcionali-
tat hidràulica i ambiental (Figura 4). La modifi-
cació i ocupació d’aquests canals fluvials alte-
ra l’Estat Ecològic del sistema i repercuteix
greument en el normal desguàs de les crescu-
des pròpies d’aquests sistemes, generant
veritables conflictes i greuges hidràulics i de
seguretat ciutadana (veure Figura 1).

Dins d’aquest canal fluvial, dimensionat
per les crescudes més o menys recorrents, en
condicions naturals s’hi estructura un hàbitat
determinat i singular que suporta una comuni-
tat pròpia d’aquests sistemes amb petites
variacions latitudinals i altimètriques depenent
de la climatologia i temperatura ambiental.
Així, són pròpies d’aquests sistemes les
comunitats de vegetals perennifolis i arbusti-
ves, a diferència de les comunitats de caduci-
folis i de caràcter arbori típiques de riberes de
cursos d’aigua més o menys permanents i
amb una elevada disponibilitat hídrica. L’eixu-
tesa del canal fluvial i del seu freàtic associat,
a causa de la manca de cabals permanents, fa

que les comunitats vegetals presentin carac-
terístiques pròpies de zones àrides sense
existir una clara seqüenciació d’espècies
paral·lelament al llarg de l’eix fluvial i, la seva
situació dins del canal, on es produeixen for-
tes i esporàdiques avingudes, no mostra una
estructura ordenada (Figura 5). Les fortes
crescudes afavoreixen l’existència d’espècies
flexibles i amb un sistema reticular adaptat a
suportar fortes càrregues i elevada força de
tracció. Així, són presents de manera natural,
les comunitats d’alocars (Vitex agnus-castus),
als trams de baixa altitud, algunes vegades
acompanyat d’altres espècies com la vinca
(Vinca major) o algun tamariu (Tamarix sp.),
etc., o amb la presencia d’espècies introduï-
des com la canya americana (Arundo donax).
A les parts més meridionals de Catalunya, i ja
en el País Valencià, l’alocar és substituït pel
baladrar (Rubo-Nerietum oleander). En trams
on el curs de l’aigua sol ser més persistent o
en una major altitud, amb un subsòl més
humit, hi apareixen comunitats de tamarigar i
salzedes, depenent del tipus de substracte i
sòl. Així, diferents espècies de tamarius (T.
africana i T. gallica) són pròpies de sòls mine-
ralitzats en torrentes amb elevada sedimenta-
ció evaporítica, afloraments salins o zones
properes al mar (zones baixes), mentre que les
salzedes, de sarga (Sapanario-Salicetum pur-
pureae) amb la sarga (Salix elaeagnos) i el sau-
lic (S. purpurea) com a principals espècies,
són més pròpies de sols menys mineralitzats i
trams més alts.

Pel que fa a les comunitats animals,
aquestes també presenten una certa singula-
ritat per la seva adaptació al sistema
(Williams, 1987). La comunitat d’invertebrats
està condicionada fonamentalment per la
temporalitat i disponibilitat dels cabals circu-
lats, i els propis cicles biològics s’han adaptat
a aquesta temporalització (Blinn et al., 1995;
Gallardo-Mayenco et al., 1995; Boix et al.,
2001). D’aquesta manera trobem en èpoques
de cabal continuat les comunitats pròpies d’a-
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Figura 4. Canal fluvial d’una riera litoral en la qual
s’ha endegat i reduït la seva secció.

Figura 5. Vegetació present en rambles i rieres 
litorals distribuïda irregularment dins d’un canal
dimensionar per a les crescudes recurrents.



questes característiques hidrològiques, que
aprofiten aquesta època de l’any per nodrir les
seves larves i emergir ràpidament abans de
l’època eixuta, aquest és el cas de nombroses
espècies d’efemeròpters, tricòpters, i alguns
plecòpters com Nemoura cinerea, mentre que
en els períodes més secs hi predominen les
famílies d’odonats, coleòpters i heteròpters i
algunes espècies d’efemeròpters com Caenis
sp., Cloeon sp., etc. adaptades a les aigües
embassades, i poc exigents a les davallades
d’oxigen dissolt i les elevades temperatures.
En sistemes fluvials amb marcada temporali-
tat i efímers, la comunitat existent sol ser
menys diversa i molt especialitzada a aquesta
situació, amb una elevada variabilitat temporal
en la seva estructura i composició (Prat et al.,
1989; Bonada, 2003). A mesura que el flux de
cabal disminueix i augmenten les basses i
condicions lèntiques, les interaccions biològi-
ques de depredació i competència per a l’ali-
ment poden augmentar en detriment de la
capacitat d’adaptació a les condicions físi-
ques i d’habitabilitat (Closs i Lake, 1994). Així,
doncs, les comunitats canvien en funció del
tipus de flux i habitabilitat del medi fins a les
condicions més extremes d’eixutesa, on els
especialistes són els únics capaços de sobre-
viure gràcies a les adaptacions i diferents
estratègies adoptades.

Pel que fa a la fauna vertebrada, aquesta
també presenta una menor diversitat a mesu-
ra que augmenta el grau de temporalitat en el
flux de cabal. Així, doncs, els amfibis hi són
presents tan sols en èpoques humides aprofi-
tant els petits tolls i basses per a la seva
reproducció i fase larvària. La comunitat íctia
sol ser molt escassa o inexistent de manera
natural en aquests sistemes fluvials temporals
(Vila-Gispert, et al., 2002).

En aquesta situació, de baixa diversitat
biològica, comunitats especialitzades i prò-
pies del sistema, i una elevada variabilitat i
seqüenciació temporal, es fa difícil l’elabora-
ció de protocols per a l’anàlisi de l’estat ecolò-
gic. Alhora, dins del tipus fluvial “rieres lito-
rals”, existeix un marcat gradient morfo-
hidràulic, depenent de la temporalitat i tipus
de règim hidrològic i de les condicions mor-
fomètriques de la llera i la zona al·luvial.
Podem trobar des de capçaleres més o menys
humides, amb un flux quasi bé constant, pas-
sant per trams mitjos on la intermitència del
flux s’accentua més i on poden existir perío-
des d’eixutesa més o menys prolongats com-
binats amb zones de basses i aigües lèntiques
sostingudes a partir del freàtic, fins a zones
completament seques on tan sols i circula
aigua en episodis de turmenta i descàrrega de
la conca. De fet, no hi ha unanimitat en una
categorització dels rius temporals o efímers
depenent d’aquesta condició, tot i que alguns
autors han apuntat a una certa classificació

(Uys i O’Keeffe, 1997), que pot ser d’utilitat
alhora d’establir i assignar les eines d’anàlisi
per a aquests sistemes naturals.

A mena de síntesi, podríem subdividir les
rieres litorals i rius temporals en general en 3
subtipus, útils per a la diagnosi del seu Estat
Ecològic i la seva gestió,

1. Rius estacionals o temporals. Cursos flu-
vials amb escàs cabal permanent i certa tem-
poralitat. Aquests serien els rius estacionals,
que poden romandre una mitjana inferior a
uns 30 dies a l’any secs coincidint amb els
mesos més eixuts, i que presenten una eleva-
da variabilitat hidrològica. Solem trobar
aquests tipus fluvials en trams de capçalera
de rieres litorals, en zones humides però de
petita conca de drenatge (per sota de 2 km2),
o en zones d’elevada conca però amb clima
semi-àrid i amb marcada estacionalitat.

2. Rius intermitents. Cursos fluvials amb
elevada temporalitat, que poden romandre de
100 a 200 dies secs a l’any, i amb presència
de basses esparses i desconnectades.
Aquestes són rieres situades en zones de
clima semi-àrid o en zones on la geologia per-
met el drenatge de les aigües superficials en
profunditat.

3. Rius efímers o episòdics. Cursos fluvials
on tan sols circula aigua superficialment de
manera esporàdica en episodis de turmenta
(una mitjana inferior a 100 dies a l’any).
Aquestes són rieres i torrents de molt petita
conca de drenatge o situades en una zona de
clima àrid.

Els diferents subtipus de rius definits es
poden trobar al mateix curs fluvial des de la
capçalera fins al mar, la qual cosa complica
encara més l’anàlisi ambiental d’aquests sis-
temes fluvials.

Per tal de donar certa coherència a l’anàli-
si de l’Estat Ecològic, caldrà definir per sepa-
rat uns protocols específics per a cada subti-
pus fluvial, dins el grup de les rieres litorals,
per tal d’ajustar la seva interpretació. Així
doncs, com a proposta i pendent de desenvo-
lupament, podríem analitzar l’Estat Ecològic
dels subtipus de rieres litorals de la següent
manera,

- Rius estacionals o temporals. En aquest
subtipus es podria continuar utilitzant els
índexs de qualitat biològica basats en
macroinvertebrats i algues diatomees amb
alguna modificació i ajust en el rang de valo-
ració. La població íctia no és recomanable
atesa la seva inexistència o baixa diversitat de
manera natural.

Pel que fa a la quallitat hidromorfològica hi
serien útils els índexs de valoració del bosc de
riebera com a element d’anàlisi de la naturali-
tat i estabilització dels marges fluvials i zones
inundables. Existeixen algunes adaptacions
de l’índex QBR per a rieres temporals (Suárez-
Alonso i Vidal-Abarca, 2000) que poden ser
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utilitzades, o la modificació o ajust de l’índex
IVF ens pot ser útil. Alhora, caldria comple-
mentar aquests índexs amb una valoració
morfomètrica del canal fluvial analitzant el seu
grau d’alteració.

- Rius intermitents. En aquests casos, la
comunitat de macroinvertebrats podria ser
utilitzada però amb modificacions importants
en la valoració i ús de les diferents famílies
com a indicadores de la qualitat. Al existir tan
sols basses de manera desconnectada la
major part del temps, és més recomanable
utilitzar metodologies d’anàlisis desenvolupa-
des per a zones humides i estanys (Moreno-
Amich et al., 1999), on s’utilitzen comunitats
pròpies d’aigües estancades (heleoplancton),
i limitar el període de mostreig. En aquests
sistemes, també les comunitats d’algues
(Cambra, 1989) i macròfites ens poden apor-
tar informació valuosa.

Pel que fa a la qualitat hidromorfològica,
els índexs basats en la comunitat vegetal
poden no ser aptes sense les adequades
modificacions, i caldria utilitzar una valoració
morfomètrica del canal fluvial analitzant el seu
grau d’alteració i ocupació.

- Rius efímers o episòdics. En aquests sis-
temes, l’anàlisi de l’Estat Ecològic pot esde-
venir molt complicat. És evident que la manca
de cabals i d’aigua al sistema, de manera més
o menys permanent, impossibilita l’ús de
macroinvertebrats i algues (comunitats aquà-
tiques) per al seu ús com a indicadors de la
qualitat del medi. Així doncs, caldrà suplir
l’absència d’indicadors aquàtics amb la
mesura de l’estructura morfomètrica del canal
fluvial i la qualitat de l’hàbitat, que pren més
rellevància. La valoració de la presència de
certes espècies vegetals pròpies del sistema
pot ser utilitzada com a indicador de qualitat.
En aquest sentit, la iniciativa de la Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró a tra-
vés del Grup d’Estudi i Conservació dels alo-
cars del Maresme, cartografiant i utilitzat a l’a-
loc com a espècie indicadora que, amb la
seva presencia, ens informa de la naturalitat
del medi, pot ser un bon inici a desenvolupar.

També els indicadors hidromorfològics que
mesuren el grau de naturalitat i dimensiona-
ment del canal fluvial poden ser una eina com-
plementaria i de gran ajuda.

Conclusions

És necessari el disseny i aplicació de pro-
tocols d’anàlisi que ens permetin diagnosticar
l’estat ecològic de les rieres litorals, i l’establi-
ment dels estats de referència adients.  En
aquest sentit, existeix una marcada subtipolo-
gia fluvial de rius temporals, útil per a la dis-
criminació i ajust dels protocols d’anàlisi, i on
els elements morfo-hidràulics, acompanyat de
l’anàlisi concret d’espècies indicadores, pre-

nen rellevancia. Mitjançant aquestes eines, i el
coneixement de la dinàmica i funcionament
ecològic i hidrodinàmic d’aquests sistemes,
podrem elaborar plans de protecció i mesures
de restauració adequades. De totes maneres
urgeix un canvi de mentalitat en el planeja-
ment urbanístic i el model territorial a desen-
volupar, que permeti el manteniment i conser-
vació d’aquests sistemes fluvials com a corre-
dors biològics i zones d’intens desguàs d’a-
vingudes. Actualment, el creixement urbanís-
tic desmesurat i la depredació del territori com
a recurs, accentuat en les zones del litoral,
malmeten greument l’estructura i funciona-
ment d’aquests sistemes fluvials fins al punt
de fer-los desaparèixer (Mallarach, 2001).
També, l’urbanisme i impermeabilització
excessiva de les conques poden ocasionar
canvis importants en el règim de crescudes i
la desestabilització del medi hídric amb greus
conseqüències sobre l’ecosistema (Prat,
2002) i el dimensionament hidràulic.
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