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L’Agència Catalana de l’Aigua impulsa un 
nou projecte per a estudiar els efectes de la 
implantació dels cabals ambientals 
 
 

• La iniciativa, dirigida per la empresa BAC Engineering Consultancy 
Group, juntament amb les empreses EngiSiC i Sorelló, estudiaran 
durant 15 mesos diferents rius catalans de les conques internes 
 

• Per mitjà de treballs de camp, l’aplicació de models i l’anàlisi de 
dades, es determinarà quin és l’efecte de la implantació de cabals 
ambientals i es proposaran millores per al futur 

 

• Entre 2018 i 2020 s’ha implantat en els rius de les conques internes 
l’obligatorietat de complir amb uns cabals ambientals 

 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està 
impulsant un projecte d’investigació 
destinat a estudiar els efectes de la 
implantació dels cabals ambientals en 
diversos rius catalans de les conques 
internes, amb una inversió de 517.490 
euros. L’estudi, dirigit per la empresa BAC 
Engineering Consultancy Group, 
juntament amb les empreses EngiSiC i 
Sorelló, tindrà una durada de 15 mesos.  
Per mitjà de treballs de camp, l’aplicació 
de models i l’anàlisi de dades, 
biòlegs/gues i enginyers/es determinaran 

quin és l’efecte de la implantació de cabals ambientals als rius catalans i 
proposaran millores de cara al seu futur. 
 
Amb aquest projecte es disposarà d’una diagnosi d’alteració hidrològica que 
permetrà saber quines masses d’aigua tenen més risc de patir problemes 
ecològics relacionats amb els cabals circulants. La investigació també farà una 
proposta d’una xarxa operativa de seguiment ambiental per a verificar els 
efectes de la implantació de cabals ambientals, i en alguns trams, es generarà 
un model que ajudarà a modelitzar l’estat de la vegetació de ribera i de 

Tècnics durant el mesurament de cabals.                   
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diferents organismes sota els efectes de canvi climàtic i de diferents escenaris 
de gestió de l’aigua. Tot això servirà per a millorar la qualitat ecològica dels 
nostres rius i respondre a les amenaces futures dins d’un escenari de canvi 
global. 
 
Una experiència de més de 20 anys 
 
A inicis dels 2000, l’ACA ja va finançar diversos estudis per al disseny de 
cabals ambientals per a tots els rius de la xarxa fluvial de Catalunya. Els cabals 
ambientals, també anomenats cabals de manteniment o ecològics, tenen 
l’objectiu de garantir un mínim d’aigua que permeti assegurar aquesta diversitat 
d’hàbitats i organismes, així com fer compatible les necessitats de l’ecosistema 
amb els diferents usos de l’aigua.  
 
L’ACA va establir l’obligatorietat d’implementar cabals ambientals a aquells rius 
amb espècies i hàbitats protegits des de 2018, i des del 2020 per a la resta de 
cursos d’aigua de les conques internes de Catalunya. El Pla de gestió obliga, a 
persones jurídiques o físiques que facin ús dels recursos hídrics, a alliberar 
aigua suficient per garantir un règim de cabals ambientals en condicions de 
normalitat hidrològica. 
 
Els rius catalans pateixen diferents problemàtiques i una de les que identifica 
l’ACA és l’alteració dels cabals circulants. L’activitat humana, i en concret la 
presència en els rius catalans d’infraestructures per emmagatzemar o extreure 
aigua per a diferents usos, n’és la principal causa. Aquests usos de l’aigua, 
també indispensables per a garantir les diferents demandes de la ciutadania, 
són el regadiu, l’abastament d’aigua potable, la indústria i la producció 
hidroelèctrica. El canvi climàtic, a més, n’agreuja la situació.  
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