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L'ACA destina més de 470.900 euros per al 
control dels macròfits en els rius de Catalunya 
durant el període comprès entre el 2020-2024 
 

 Els macròfits són els organismes vegetals aquàtics visibles a 
simple vista, així com els organismes microscòpics que s’aglutinen  
com algues, molses i líquens submergits, entre d'altres 

 

 En cinc anys es faran un total de 614 mostrejos en 357 punts de 
control 

 

 L’objectiu dels treballs és caracteritzar el poblament de macròfits a 
tot Catalunya i avaluar-ne la qualitat d’acord amb els diferents 
indicadors biològics 

 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat el 
projecte destinat al seguiment de les poblacions 
de macròfits en els rius de Catalunya. Aquesta 
iniciativa que dona continuïtat al seguiment 
efectuat entre els anys 2013 i 2018, s’ha adjudicat 
a l’empresa Eurofins Iproma per un import 
superior als 470.900 euros i tindrà una durada de 
cinc anys (període 2020-2024).   
 
Els macròfits són els organismes vegetals 
aquàtics visibles a simple vista, que poden viure al 
riu o a la seva zona d’influència totalment 
submergits, en zones d’esquitxos o regalims, 
surant a la superfície de l’aigua o amb les arrels 
submergides i la part superior fora l’aigua. S’hi 
inclouen macroalgues, briòfits (molses i 

hepàtiques), pteridòfits, fanerògames (angiospermes) i altres grups com 
bacteris, líquens submergits, entre d’altres.  
 
Aquest contracte que es farà a tot Catalunya, per primera vegada també a les 
conques del Segre, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana, preveu en 
quatre anys que es duguin a terme un total de 614 mostrejos en 357 estacions 
de control (en 100 d’aquestes es mostrejarà una vegada en els 5 anys de 
vigència del contracte, i en 257 estacions, dues vegades).  
 

Tècniques i tècnic agafant mostres 

en un torrent.                
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L’objectiu dels treballs és caracteritzar el poblament de macròfits en els punts 
de control establerts i avaluar la qualitat d’acord amb diferents índexs biològics, 
tal i com estableix la Directiva marc de l’aigua europea.  
 
L’empresa encarregada dels treballs, Eurofins | IPROMA, és un laboratori de 
referència en l'àmbit del control i anàlisi mediambiental que forma part del Grup 
Eurofins Scientific, líder mundial en serveis analítics en sectors com 
l'alimentació, el medi ambient, la indústria farmacèutica i cosmètica, compta 
amb més de 50.000 treballadors i treballadores en una xarxa de 900 laboratoris 
amb presència en més de 50 països. 
 
 
7 de maig de 2021 

http://www.eurofins.com/

