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3.1 Introducció

Les aigües superficials són un component essencial del cicle de l’aigua en la troposfera, i com a tals
constitueixen un medi en què els recursos naturals experimenten els processos físics, químics i biolò-
gics que regeixen la seva evolució cíclica en la biosfera. D’una banda, ofereixen un medi propici per al
desenvolupament dels processos de síntesi de matèria orgànica i per al flux de nutrients i energia a tra-
vés de la cadena tròfica; d’altra banda, faciliten els processos de descomposició, mineralització i trans-
port d’aquesta matèria orgànica, a través dels cicles biogeoquímics de cada un dels elements químics.

L’aigua en la biosfera transporta matèria i energia, ofereix suport al desenvolupament de la vida, és un
component essencial i majoritari de la matèria viva i forma part de la matèria inerta en proporcions
variables. Mitjançant el transport de substàncies dissoltes i l’arrossegament de materials, l’aigua parti-
cipa en els processos geològics i en la circulació intracorporal i extracorporal de nutrients i residus.
Mitjançant el transport d’energia, l’aigua contribueix a la regulació tèrmica planetària i regional, mani-
festada per les variacions estacionals. Aquesta capacitat de transport confereix a l’aigua un paper
determinant en l’estat i l’evolució dels ecosistemes terrestres i aquàtics, molt especialment en el cas de
les aigües superficials, per raó dels notables cabals que registren normalment.

3.1.1 El cicle hidrològic

Des del punt de vista quantitatiu, les aigües superficials són un component de l’anomenat cicle
hidrològic: són en definitiva el resultat del balanç entre la precipitació que arriba a la superfície de la
terra i les pèrdues per evapotranspiració des del sòl i les plantes, així com de les pèrdues per infiltració
cap a capes inferiors. Una part de les aigües incorporades als aqüífers pot passar posteriorment a les
aigües superficials, quan els aqüífers afloren o descarreguen en un curs natural d’aigua, encara que en
altres casos poden arribar a desembocar directament en el mar a través de les capes inferiors del sòl. La
Terra i l’atmosfera que l’envolta contenen grans quantitats d’aigua. Al voltant d’un 7% de la massa de
la Terra és aigua, de la qual un 97% és aigua salada i una gran part del 3% restant està en forma de gel.
Solament un 0,7% de l’aigua de la Terra és dolça, en forma de llacs, rius, aqüífers i vapor.
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3.1.2 Els recursos hídrics a Espanya

La precipitació mitjana anual d’Espanya és de 670 mm, cosa que representa un volum d’aigua de pluja
pròxim a 340.000 hm3 anuals. Si a aquesta aportació d’aigua es resta un volum mitjà d’evapotranspira-
ció proper a 226.000 hm3, s’obté un volum net mitjà anual d’escolament de 114.000 hm 3, dels quals
s’estima que 20.000 hm 3 s’infiltren en el terreny i passen a ser aigües subterrànies. Aquesta aportació
neta d’aigua fa que l’escolament específic mitjà anual d’Espanya se situï en 230 mm, mentre que la
mitjana europea és propera a 300 mm. Si es relaciona aquest volum d’aigua amb la població espa-
nyola, s’obté una disponibilitat màxima de 3.000 m 3/hab·any, que és lleugerament superior a la dels
països europeus, els quals tenen una disponibilitat màxima propera a 2.500 m3/hab·any [MOPT93].

Les condicions geogràfiques i climatològiques d’Espanya fan que aquestes xifres hagin de ser inter-
pretades en funció de la variabilitat espacial i temporal. Així, el règim pluviomètric irregular del clima
mediterrani es caracteritza per pluges abundants a la primavera i torrencials a la tardor —es poden
recollir 200 mm d’aigua en menys de 24 hores— que alternen amb períodes secs de diversos mesos
sense que es registri cap precipitació. El caràcter torrencial dels rius, junt amb el règim tan irregular de
les precipitacions, fan que l’escolament anual en anys secs pugui arribar a ser un terç del valor mitjà
abans indicat, amb factors de punta encara més marcats en les zones àrides del país. Això comporta un
repartiment desigual d’aquest recurs natural, que es manifesta de forma extrema en l’existència de
períodes secs que alternen amb pluges torrencials i revingudes catastròfiques [EEA95].

La regulació dels recursos hídrics, mitjançant l’emmagatzemament en embassaments, constitueix un
element essencial de la gestió de la quantitat de l’aigua i, indirectament, de la seva qualitat. La
topografia d’Espanya solament ofereix una capacitat natural de regulació d’un 8% de l’escolament
disponible, mentre que en altres països europeus aquesta capacitat de regulació natural arriba a un
40%. L’explotació conjunta de les aigües superficials regulades pels embassaments espanyols, amb
una capacitat superior a 50.000 hm3, i de les aigües subterrànies permet assegurar una capacitat de
regulació propera al 40%, similar a la que els països europeus tenen de forma natural. Aquesta regula-
ció anual o interanual adquireix una especial significació en climes mediterranis, a causa de la distri-
bució tan desigual de les pluges i de les demandes més intenses dels recursos d’aigua durant els mesos
d’estiu, tant per a usos urbans com per a usos agrícoles i industrials.

3.2 La qualitat de l’aigua

Els sistemes naturals han anat evolucionant al llarg de la història del planeta seguint criteris d’optimit-
zació de recursos i energia. La major aportació energètica que el metabolisme aerobi proporciona als
éssers vius explica que l’utilitzin preferentment els éssers dotats d’aquesta capacitat. En absència 
d’oxigen suficient, solament els éssers vius facultats per al metabolisme anaerobi són capaços de
desenvolupar-se i de portar a terme els processos d’assimilació i mineralització. En particular, els
éssers vius superiors, estrictament aerobis, no poden sobreviure en aquestes condicions i desapareixen
quan les condicions del medi aquàtic són anaeròbies.

La presència d’oxigen dissolt en l’aigua no solament determina el tipus d’organismes que hi poden
viure, sinó que a més li confereix unes característiques físiques, químiques i organolèptiques molt dife-
rents de les pròpies del medi aquàtic anaerobi. Atesa la permanent exposició natural de les aigües
superficials a l’oxigen de l’atmosfera, l’existència d’un medi aquàtic anaerobi revela que els descom-
ponedors de matèria orgànica consumeixen oxigen, en una taxa superior a la de l’aportació d’oxigen.
L’abundància de matèria orgànica i el consegüent consum d’oxigen que fan els organismes responsa-
bles de la seva mineralització serien, doncs, la causa última de la presència d’anaerobiosi en una aigua
superficial.
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L’aparició de males olors, la coloració fosca de l’aigua i la desaparició de les espècies biològiques
superiors són manifestacions clares d’un canvi en el tipus de metabolisme present en una massa d’ai-
gua. Davant l’absència d’oxigen, nombroses espècies microbianes, principalment de tipus bacterià,
utilitzen els ions nitrat i sulfat com a acceptors dels electrons alliberats en els seus processos vitals, i
generen nitrogen gas i àcid sulfhídric, o fins i tot arriben a fermentar la matèria orgànica i a generar
metà. La presència de metalls dissolts com el ferro propicia la precipitació dels sulfurs, cosa que
mitiga l’olor i els efectes tòxics de l’àcid sulfhídric i dóna a l’aigua un color fosc. En definitiva, l’acti-
vitat biològica difícilment desapareix en una aigua, però es manifesta de forma diferent segons que
predomini l’activitat aeròbia o l’activitat anaeròbia.

La modificació de les condicions físiques, químiques o biològiques d’una aigua superficial, amb con-
seqüències desfavorables per a algun dels éssers vius que la utilitzen, rep el nom de contaminació, i
pot ser tant d’origen natural com d’origen antropogènic. La contaminació antropogènica més freqüent
sol estar associada amb l’aportació de substàncies (en molts casos contingudes en un flux d’aigua) o
d’energia. La supressió o disminució de l’agent responsable (mesures de control de la contaminació)
junt amb les actuacions adreçades a mitigar o modificar la qualitat del flux contaminant (depuració)
permeten recuperar la qualitat d’una aigua superficial, ja sigui en el seu llit natural o després d’ex-
treure-la per utilitzar-la, i tant abans com després que sigui utilitzada.

El procés de modificació de les característiques de l’aigua s’inicia quan les gotes de pluja es conden-
sen en l’atmosfera. La incorporació d’anhídrid carbònic des de l’atmosfera circumdant dóna a l’aigua
una acidesa natural que facilita la dissolució posterior dels minerals amb què entra en contacte en dis-
córrer sobre la superfície de la Terra. La presència de sals carbonatades en l’atmosfera de les zones
mediterrànies, a causa de la proximitat de fonts naturals com el desert del Sàhara, i la naturalesa predo-
minantment calcària de la costa mediterrània fan que les aigües siguin menys àcides que en altres
zones europees i tinguin una major duresa. El resultat final de tots aquests processos és l’augment pro-
gressiu de la salinitat de l’aigua, cosa que en disminueix la qualitat i la capacitat de ser utilitzada en
subministrament públic, agrícola o industrial. El receptor últim de les sals que contenen les aigües
superficials és el mar, on les sals es concentren per evaporació i precipiten en forma de sediments.

A més de les aportacions de substàncies químiques minerals, l’aigua també pot rebre aportacions de
substàncies orgàniques, tant d’origen natural com d’origen sintètic. Encara que les substàncies de
caràcter inorgànic poden experimentar modificacions per oxidació o alteració de les seves estructures
físiques, els efectes causats per les substàncies inorgàniques són relativament directes: a) estimulen el
creixement biològic, com els compostos de nitrogen i fòsfor; b) exerceixen un efecte tòxic, com el dels
cianurs, els cromats i els metalls pesants, i c) augmenten la salinitat de l’aigua. L’aportació de substàn-
cies orgàniques desencadena un procés d’oxidació biològic i químic, cosa que comporta un consum de
l’oxigen dissolt en l’aigua. Els productes finals de l’oxidació de les substàncies orgàniques són com-
postos inorgànics que deterioren de forma directa o indirecta la qualitat de l’aigua.

La Taula 3.1 resumeix els paràmetres comunament utilitzats per caracteritzar la qualitat d’una aigua.
En general, la utilització d’una aigua per a usos domèstics, agrícoles, ramaders o industrials es tradueix
inexorablement en un augment del seu contingut de substàncies dissoltes i en suspensió, i la salinitat és
un dels paràmetres globals més utilitzats per valorar la idoneïtat d’una aigua per aprofitar-la. Les con-
centracions dels diferents soluts poden variar entre nivells de ng/l, en el cas de compostos orgànics
naturals; nivells de mg/l, en el cas de les substàncies pròpies de les aigües superficials de bona qualitat;
nivells d’uns centenars de mg/l, en el cas de les substàncies presents en aigües residuals urbanes, i
nivells de diversos g/l, en el cas de la salinitat de les aigües de retorn de reg, les salabroses o les proce-
dents de certs processos industrials.
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Taula 3.1 Paràmetres comunament utilitzats per caracteritzar la qualitat d’una aigua

Paràmetres Paràmetres Paràmetres
físics químics biològics

Temperatura pH Bactèries
Olor Potencial d’oxidació-reducció Virus

Sabor Alcalinitat Fongs
Color Acidesa Microalgues

Terbolesa Duresa Plantes
Matèria en suspensió Clorurs Animals
Matèria dissolta total Amoníac

Conductivitat elèctrica Nitrats
Radioactivitat Nitrits

Oxigen dissolt
Demanda bioquímica d’oxigen (DBO 5)

Demanda química d’oxigen (DQO)
Nitrogen Kjeldahl

Traces de substàncies orgàniques

Fonts: [CATA81; CATA97; METC91; TEBB92]

Una manera pràctica de valorar el nivell i l’evolució de la qualitat de les aigües superficials és utilitzar
índexs de qualitat, mitjançant la consideració conjunta de diversos paràmetres de qualitat, segons una
fórmula matemàtica que consisteix generalment en una suma polinòmica ponderada. Com a exemple
es pot citar l’Índex Simplificat de Qualitat de l’Aigua (ISQA) adoptat en el Pla de sanejament de Cata-
lunya (Generalitat de Catalunya, 1996). L’índex ISQA [QUER81] està basat en sis paràmetres de qua-
litat de l’aigua: a) la temperatura, b) l’oxigen dissolt, c) la DBO5, d) la DQO, e) la matèria oxidable, i
f) la matèria en suspensió. L’índex ISQA pot oscil·lar entre valors de 100, en el cas d’aigües destinades
al subministrament públic, i valors inferiors a 15, quan la situació global del riu es pot qualificar de
calamitosa. A més d’aquest índex, es disposa d’índexs de qualitat biològica i fisicoquímica que perme-
ten valorar la qualitat d’una aigua per al desenvolupament de vida aquàtica, per a la preservació del
medi natural i per a l’ús en subministrament urbà, agrícola i industrial.

3.3 Usos de l’aigua

Les aigües superficials es poden considerar des de diferents perspectives, entre les quals destaquen les
següents: a) com a recurs natural, b) com a font de subministrament, c) com a medi receptor d’altres
fluxos hídrics, i d) com a font i medi receptor d’energia tèrmica i mecànica. 

3.3.1 L’aigua com a recurs natural

Les aigües superficials es caracteritzen per la gran mobilitat i pel fet de ser un dels medis naturals
(aigua, sòl, aire) amb més activitat de la biosfera. El seu règim hidràulic (torrencial o lent) i les inte-
raccions amb el territori circumdant (riberes, zones inundables) en marquen el procés en el temps i
l’evolució física, química i biològica. La recuperació i la preservació de la flora i de la fauna d’un llit
natural poden comportar uns nivells de qualitat i un règim de cabals tan exigents com els que reque-
reixen altres usos de l’aigua. 
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Els éssers vius aquàtics s’han adaptat a les condicions naturals de les aigües superficials, de manera
que són capaços de suportar les variacions de qualitat i de quantitat d’aquest recurs sense que la seva
presència produeixi normalment efectes perniciosos sobre el mateix recurs hídric. Tanmateix, les acti-
vitats humanes han provocat en certs casos modificacions més intenses i ràpides que les registrades en
el passat en aquests medis naturals, amb conseqüències desfavorables tant per al mateix recurs com per
als éssers vius que en depenen o hi estan associats. Assegurar uns cabals mínims en els cursos superfi-
cials d’aigua és avui una necessitat ineludible per mantenir la diversitat biològica tant del mateix llit
com de la seva zona d’influència. 

3.3.2 L’aigua com a font de subministrament

Les aigües superficials constitueixen la font de subministrament més freqüent, ja sigui per a subminis-
trament públic o per a reg agrícola, activitats industrials, activitats ramaderes o altres usos. Des 
d’aquest punt de vista, les exigències de qualitat associades amb els possibles usos i la disponibilitat de
cabals suficients constitueixen importants punts de referència del seu interès. La regulació d’aquest
recurs, mitjançant la utilització d’embassaments, en millora la disponibilitat quantitativa, però pot
modificar substancialment la seva qualitat química i biològica si no se’n controla la possible eutrofit-
zació. La disponibilitat d’aigua per a subministrament i les possibilitats com a mitjà de transport que
ofereixen els cursos superficials d’aigua han propiciat el desenvolupament dels assentaments urbans.
Així mateix, l’obtenció d’aliments mitjançant la pesca, el reg agrícola i la ramaderia han afavorit histò-
ricament el desenvolupament urbà, agrícola i industrial a l’entorn dels cursos superficials d’aigua. A fi
de mantenir estables els cabals circulants dels cursos superficials d’aigua, és una pràctica usual resti-
tuir els cabals d’aigua extrets prèviament per a la utilització, i preservar així els drets d’ús d’aquells
habitants situats en punts aigües avall d’un llit natural.

El volum d’aigua generalment recomanat per al consum humà és de 2 l/hab·dia. Encara que la dotació
d’aigua mínima recomanada per la reglamentació tècnica espanyola per al subministrament domèstic
és de 100 l/hab·dia, les dotacions d’aigua més freqüents a les grans ciutats se situen entre 150 i 200
l/hab·dia. El consum d’aigua de les petites instal·lacions industrials i dels serveis urbans fa que la do-
tació d’aigua mitjana anual d’una ciutat com Barcelona se situï al voltant de 370 l/hab·dia; aquesta
dotació urbana inclou tant els consums domèstics com els industrials, de reg i les anomenades pèrdues de
la xarxa de subministrament. D’altra banda, el consum d’aigua que fa la indústria és molt variable i
depèn del tipus d’activitat i del grau de modernitat de les instal·lacions.

3.3.3 L’aigua com a medi receptor d’altres fluxos hídrics

La consideració de l’aigua com un medi físic per transportar i desfer-se d’un bon nombre dels residus
dels seus usuaris ha fet que l’equilibri físic, químic i biològic de les aigües superficials es vegi àmplia-
ment superat en certes condicions, i que arribi a un deteriorament inacceptable en certs casos. El con-
cepte d’ autodepuració vindria així a designar la capacitat d’un medi natural, les aigües superficials en
aquest cas, d’acceptar una certa aportació de substàncies o energia, sense arribar a experimentar modi-
ficacions significatives de la seva qualitat. La controvèrsia sorgeix quan s’entra a analitzar el grau de
significació de les modificacions, com per exemple de les que afecten l’oxigen dissolt, la productivitat
biològica o l’enriquiment en determinades substàncies.

3.3.4 L’aigua com a font i medi receptor d’energia tèrmica

Les aigües superficials constitueixen un medi insubstituïble a l’hora de generar energia hidroelèctrica,
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així com un medi físic per a l’intercanvi d’energia tèrmica, mitjançant la seva utilització per a la refri-
geració directa i la dilució de cabals de diferent temperatura. La utilització de les aigües superficials
per a aquests fins pot alterar-ne l’equilibri natural tant de forma directa, per la variació del cabal o la
temperatura, com de forma indirecta, pels efectes derivats de la regulació en embassaments o el règim
de circulació forçada a què es poden veure sotmeses per satisfer aquests usos.

3.4 La gestió de l’aigua

Els objectius bàsics de la gestió de l’aigua són assegurar la quantitat dels recursos hídrics superficials i
promoure la recuperació, el manteniment i la millora de la qualitat de l’aigua. Les actuacions normal-
ment incloses en un pla de gestió són: 
a) la regulació i l’ús conjunt de les aigües superficials i les subterrànies; 
b) el desenvolupament i la utilització de fonts no convencionals d’aigua; 
c) l’ús i el consum racionals; 
d) el control de l’aportació de contaminants (tant durant l’ús com en l’estat natural); 
e) la recuperació de les condicions inicials de l’aigua mitjançant processos que en millorin la qualitat. 

Els avenços en la millora de la qualitat dels cabals abocats a les aigües superficials han posat de ma-
nifest que, a partir d’un cert nivell de qualitat d’aquests abocaments puntuals, són les aportacions 
d’origen difús les que determinen la qualitat de les aigües superficials. La naturalesa pròpia de les
aportacions difuses porta necessàriament a unes formes diferents de gestió de la qualitat de l’aigua.
L’adopció de mesures preventives, mitjançant informació tècnica i reglamentació sobre les actuacions
en l’entorn dels llits, preval clarament sobre la depuració o la correcció, que solen ser inviables en
molts d’aquests casos. L’abast i l’efectivitat limitats dels processos de recuperació convencionals
(depuració de l’aigua) han fet evident la importància de la prevenció com a forma d’evitar el deteriora-
ment de la qualitat de l’aigua en el seu origen, sense haver de recórrer posteriorment a processos de
depuració complexos, costosos i d’eficàcia limitada.

La qualitat de les aigües superficials és l’objecte de diferents directives comunitàries, tant pel que fa a
aigües de subministrament com a aigües residuals, que de forma preceptiva han estat traslladades a
l’àmbit estatal en forma de decrets. Així, per exemple, existeix la Directiva 76/160/CEE, relativa a la
qualitat de les aigües superficials destinades al bany; la Directiva 75/440/CEE, relativa a la qualitat de
les aigües superficials destinades a font de subministrament d’aigua potable; la Directiva 80/778/CEE,
relativa a la qualitat de l’aigua potable destinada al consum públic, i la Directiva 91/271/CEE, relativa
al tractament de les aigües residuals. Algunes d’aquestes directives van ser aprovades a finals dels anys
setanta i actualment estan en fase d’adaptació al progrés científic i tècnic, com il·lustra la recent Pro-
posta de directiva COM(97)49, relativa a la qualitat de les aigües de subministrament públic. Encara
que de manera menys estructurada, hi ha una sèrie de directives (91/676/CEE, 86/278/CEE), de
decrets (1310/90) i d’ordres ministerials (26 d’octubre de 1993) relatius a la utilització i l’abocament
dels fangs de la depuració d’aigües residuals.

La gestió de l’aigua requereix una planificació hidrològica a diferents nivells geogràfics en la qual es
consideren disponibilitats i usos. Aquesta planificació està supeditada a la reglamentació europea. 

Els sistemes de gestió de la qualitat de les aigües superficials tenen unes formes i un abast molt diver-
sos. Destaquen en aquest moment els sistemes de telegestió, per la facilitat d’adquisició de dades des
de llocs llunyans (conques de rius extenses i abruptes) o d’anticipació de dades previsibles (sistemes
de previsió de revingudes). Els sistemes de gestió de la qualitat de les aigües superficials es basen en: 
a) la protecció dels recursos en el seu estat actual, evitant el deteriorament de la seva qualitat mit-

jançant mesures preventives; 
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b) la millora de les condicions que puguin contribuir o contribueixin a deteriorar-ne la disponibilitat i
qualitat, mitjançant mesures correctores coordinades (com la depuració d’efluents); 

c) la gestió de la seva quantitat i qualitat, mitjançant criteris i normes de qualitat, reglamentacions,
educació ambiental i un ús racional de l’aigua per part de tots els usuaris.

La tendència actual és que els serveis de subministrament i sanejament siguin finançats en la seva tota-
litat pels usuaris del servei. El sistema de finançament tracta d’establir la igualtat entre el cost dels ser-
veis i els pagaments sufragats pels usuaris, mitjançant cànons i increments de tarifa. El sistema de
finançament del Pla de sanejament de Catalunya tracta d’obtenir els recursos necessaris tant per cons-
truir les infraestructures de sanejament necessàries (costos d’inversió) com per sufragar els costos
d’explotació i manteniment que aquestes infraestructures comporten. Els costos s’estableixen en 
funció dels cabals d’aigua utilitzats i de la càrrega contaminant aportada a l’aigua utilitzada, tant per
usuaris urbans amb comptador d’aigua (increment de tarifa) com per usuaris industrials amb fonts de
subministrament d’aigua pròpies i diferents de la xarxa de subministrament pública (cànon de saneja-
ment). La inclusió dels costos d’explotació i manteniment en el finançament del sistema de sanejament
és una de les formes més efectives d’assegurar que les infraestructures arribin a complir els objectius, i
constitueix un indicador clar del desenvolupament social dels països.

De la mateixa manera, els costos del servei de subministrament d’aigua es financen regularment mit-
jançant tarifes sobre el volum d’aigua consumit, amb costos unitaris creixents en funció de trams de
consum progressius. A Catalunya, les infraestructures hidràuliques de caràcter extraordinari es finan-
cen mitjançant un cànon d’infraestructures hidràuliques, que es basa en el cabal d’aigua consumit per
l’usuari. 

En l’àmbit urbà, cal indicar també el gran dilema que els països en vies de desenvolupament han 
d’afrontar. L’escassetat d’aigua, tant en quantitat com en qualitat suficients, és dramàtica. Aquesta
situació pot alleujar-se amb el subministrament d’aigua mitjançant una aixeta per població o per carrer,
cosa que comporta un gran esforç econòmic d’inversió i de manteniment posterior. La instal·lació
d’una sola aixeta per habitatge, de manera anàloga al que hi ha en els països desenvolupats, és una
solució prohibitiva en molts països en vies de desenvolupament, ja que comporta la necessitat de dotar
la població d’un sistema de clavegueram amb què evacuar les aigües residuals generades. 

Les polítiques promotores de desenvolupament adoptades en certs països en vies de desenvolupament
s’han basat en la construcció de salts d’aigua i embassaments, accions molt controvertides pels efectes
desfavorables que poden produir, entre els quals s’ha de destacar el desplaçament de poblacions. L’alte-
ració dels sistemes socials i productius que aquestes obres poden produir localment, per exemple en la
pesca, són els impediments principals perquè aquestes poblacions puguin iniciar un procés anàleg al que
han seguit les societats desenvolupades. Tot aquest complex procés de gestió evidencia l’existència d’un
sistema cada vegada més interdependent i al límit de les seves possibilitats pel que fa a la qualitat i la
quantitat de l’aigua. A mesura que la garantia del subministrament d’aigua disminueix, apareixen con-
flictes socials i econòmics que dificulten el desenvolupament dels països [GLEI93].

3.5 El tractament de l’aigua 

El tractament de l’aigua és una de les alternatives disponibles per adequar-ne la qualitat a les normes
pròpies de l’ús o de l’aprofitament a què es destini. Quan la utilització que es preveu és el subministra-
ment públic, el terme utilitzat per designar aquest tractament és el de potabilització de l’aigua —en
una estació de tractament d’aigua potable (ETAP)—, mentre que la depuració d’una aigua residual
representa el tractament a què se sotmet l’aigua per satisfer els límits de qualitat exigits per abocar-la
—en una estació depuradora d’aigua residual (EDAR)—. De manera similar, el tractament d’una aigua
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destinat a assegurar la qualitat requerida per un procés industrial es designa generalment com a condi-
cionament de l’aigua.

El tractament d’una aigua és un procés que permet extreure o modificar algunes de les substàncies que
ha adquirit de forma natural o com a conseqüència d’usos i abocaments previs. La depuració és un
tractament que no comporta normalment l’eliminació significativa de matèria, sinó solament la trans-
formació i la posterior separació d’aquesta matèria de l’aigua tractada. El residu obtingut d’aquest pro-
cés rep comunament el nom de fang o llot, encara que en certs casos rep noms específics com el de
salmorra, quan s’extreuen sals de l’aigua mitjançant evaporació o osmosi inversa.

3.5.1 La potabilització de l’aigua

La potabilització de les aigües a escala urbana s’inicia a principis del segle XX, amb la desinfecció de
l’aigua de subministrament com a manera de protegir la salut pública davant de les epidèmies de
còlera i febres tifoides que delmaven les poblacions d’Europa i Amèrica. A aquests requisits de tipus
microbiològic s’han anat sumant altres paràmetres de qualitat, com la transparència de l’aigua, el seu
contingut de substàncies inorgàniques (salinitat), la presència de metalls pesants i, més recentment, la
presència de substàncies orgàniques sintètiques, a causa del seu caràcter tòxic i perillós. La presència
de certes substàncies orgàniques d’origen natural en les aigües de subministrament suscita a més una
inquietud addicional, especialment quan la desinfecció es fa amb determinades formes químiques de
clor. La reacció entre el clor usat per desinfectar l’aigua i aquestes substàncies orgàniques pot generar
subproductes organoclorats, que alteren de manera remarcable l’olor i el sabor de l’aigua, i la presèn-
cia dels quals és indesitjable en certs casos.

La utilització d’aigües amb el mínim contingut de matèria orgànica natural, l’aplicació de processos de
potabilització que promoguin la màxima eliminació d’aquestes substàncies precursores i la desinfecció
de l’aigua com a última fase del procés de potabilització, utilitzant formes de clor poc reactives (clora-
mines inorgàniques) junt amb altres agents desinfectants com l’ozó i la radiació ultravioleta, permeten
actualment assegurar que la concentració de derivats orgànics està per sota dels límits reglamentaris i
perceptibles pel consumidor de l’aigua. Encara que la millora i l’optimització dels processos conven-
cionals de potabilització de l’aigua han de jugar un paper essencial en els sistemes de potabilització
dels propers anys, el desenvolupament espectacular experimentat per les membranes sintètiques ha de
transformar notablement els sistemes de potabilització futurs, a escala tant d’instal·lacions urbanes
com del punt de consum de l’aigua, mitjançant instal·lacions complementàries sota la supervisió del
mateix usuari.

3.5.2 La depuració de l’aigua

Les exigències dels processos de depuració han experimentat una evolució molt marcada al llarg 
d’aquest segle. Des de les primeres depuradores que tenien com a objectiu principal la disminució del
contingut de matèria orgànica (responsable de la disminució de l’oxigen dissolt de les masses d’aigua
superficials) i el control de les aportacions de microorganismes patògens (responsables d’epidèmies
per contaminació de les fonts de subministrament), es va anar passant durant els anys seixanta a la
inquietud pels elements nutritius, principalment nitrogen i fòsfor (responsables dels fenòmens d’eutro-
fització de les aigües), per arribar en els anys setanta i vuitanta a l’aparició d’una creixent inquietud
davant la presència de substàncies orgàniques sintètiques, algunes d’elles de marcat caràcter no biode-
gradable, bioacumulable, tòxic i perillós, amb el consegüent perill d’incorporació a la cadena tròfica i
de producció de malalties a escala cel·lular. La taula 3.2 resumeix els límits de qualitat dels efluents
depurats establerts per la normativa europea [CCE91]. 
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Taula 3.2 Límits de qualitat dels efluents depurats establerts per la normativa de la Directiva
91/271/CEE

Paràmetre Concentració Rendiment
mg/l %

Zones no sensibles
DBO5 25 70-90
DQO 125 75
MES 35 90

Zones sensibles
Fòsfor total (PT)

10000 - 100000 he 2 80
> 100000 he 1 80

Nitrogen total (NT) 
10000 - 100000 he 15 70-80

> 100000 he 10 70-80

Els processos de depuració han evolucionat sota l’estímul de les noves exigències i s’han desenvolupat
nombroses alternatives de tractament que permeten depurar molts tipus d’abocaments. La selecció i el
dimensionament dels processos de depuració físics, fisicoquímics i biològics més adequats per al trac-
tament d’una aigua residual constitueixen un camp d’especialització de l’enginyeria ambiental. En la
taula 3.3 s’indiquen alguns dels tractaments utilitzables.

Taula 3.3 Tractaments utilitzables en la depuració d’aigües residuals

Tractament Objectiu

Pretractament Desarenador Eliminació de sorra
Reixes i tamisos Eliminació de sòlids voluminosos

Desgreixador Eliminació de greixos
Homogeneïtzació Regulació de cabals i càrregues

Neutralització Regulació de pH
Aeració Eliminació de gasos

Tractament primari Coagulació-floculació Formació d’aglomerats de partícules
Sedimentació Eliminació de sòlids en suspensió

Flotació Eliminació de sòlids en suspensió

Tractament secundari Filtre percolador Oxidació de matèria orgànica biodegradable
Fangs activats Oxidació de matèria orgànica biodegradable

Digestors anaerobis Oxidació de matèria orgànica biodegradable
Llacunatge Oxidació de matèria orgànica biodegradable

Tractament terciari Eliminació de nutrients Eliminació de nitrogen i fòsfor
Filtració Eliminació de sòlids en suspensió
Adsorció Eliminació de color i substàncies aromàtiques

Ozonització Oxidació de compostos (color i DQO)
Filtració amb membranes Eliminació de compostos dissolts

Bescanvi iònic Eliminació de compostos dissolts
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3.5.3 El condicionament de l’aigua

El condicionament de l’aigua en la indústria revesteix tantes formes com sectors industrials es puguin
concebre. En general, els índexs de consum d’aigua, el valor afegit dels productes industrials, la quali-
tat exigida per les diferents línies de procés i altres particularitats de cada indústria permeten adoptar
sistemes de tractament físic, químic i biològic específics que no solen ser utilitzats en els sistemes de
potabilització urbana. L’activitat industrial té normalment incorporats en el cost de producció els cos-
tos d’aprovisionament i de condicionament d’aigua, i qualsevol modificació de la qualitat de l’aigua i
de la tarifa de subministrament pot tenir conseqüències significatives en els costos de producció. No
obstant això, el repte més important del sector industrial en el nostre país és la incorporació dels costos
de depuració dels efluents. La reducció dels residus generats i l’adopció de tecnologies que generen
menys residus, o un tipus de residus menys problemàtics o costosos de gestionar, constitueixen dues
formes eficaces de gestionar els efluents industrials, de manera que respectin les normatives ambien-
tals i assegurin la viabilitat de l’activitat industrial. 

3.5.4 La gestió dels fangs

En general, la taxa de producció de fangs d’un procés de potabilització és molt menor que la d’un pro-
cés de depuració, a causa de la quantitat de substàncies extretes de l’aigua en un i altre cas. Així
mateix, la naturalesa eminentment inorgànica dels fangs de potabilització planteja una gestió molt més
senzilla que la dels fangs de depuració; la naturalesa orgànica d’aquests últims fangs i unes taxes de
producció molt majors fan que el condicionament dels fangs de depuració pugui significar fins a un
50% del cost total de la depuració de les aigües residuals. El problema més important en l’actualitat és
determinar la destinació final d’aquests fangs. Mentre que el transport a l’abocador ha estat l’alterna-
tiva més econòmica i utilitzada fins a dates recents, la reutilització directa —o després del seu condi-
cionament (compostatge, assecat)— en agricultura o en recuperació de sòls constitueix l’alternativa
més viable en el futur. La incineració és una alternativa utilitzada quan no es disposa d’altres opcions
acceptables des del punt de vista ambiental, tècnic o econòmic.

El sistema de tractament de l’aigua adoptat en cada cas condiciona la gestió de la qualitat i la quantitat
dels fangs obtinguts en el procés. La separació de les substàncies que conté l’aigua pot efectuar-se mit-
jançant processos fisicoquímics o processos biològics. La consecució d’aquests processos comporta
l’addició de certs reactius, especialment en els processos químics, que normalment vindran a sumar-se
en gran part a la matèria extreta de l’aigua. En conseqüència, la producció de fangs d’un procés fisico-
químic inclourà no solament les substàncies extretes de l’aigua, sinó també una part dels reactius afe-
gits per aconseguir-los. A aquesta diferència quantitativa, s’hi afegeix la diferència qualitativa dels
fangs obtinguts amb els dos processos. Mentre que els fangs biològics (biosòlids) estan constituïts
bàsicament de matèria orgànica (bactèries desenvolupades a partir de la matèria orgànica dissolta i la
matèria en suspensió continguda en l’aigua), els fangs fisicoquímics estaran formats per la matèria en
suspensió continguda inicialment en l’aigua més una part dels reactius químics afegits durant el procés
de depuració. La taula 3.4 resumeix les alternatives disponibles per al tractament i condicionament
dels fangs obtinguts en la depuració de les aigües residuals.

3.5.5 La gestió integrada

L’evolució experimentada pels processos de depuració en les últimes dècades ha posat de manifest
diversos conceptes clau del procés: a) el control de les fonts de contaminació, b) el sistema de depura-
ció pròpiament dit, i c) el sistema d’explotació i manteniment de les instal·lacions. L’experiència
actual mostra clarament el paper complementari, tant d’eficàcia depuradora com econòmica, d’aquests
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tres components d’un sistema de tractament. No ha de sorprendre, per tant, el notable interès que des-
perten en aquest moment tant els sistemes naturals de depuració com les alternatives tecnològiques tra-
dicionals, considerablement millorades durant els últims trenta anys. Dins d’aquesta àmplia gamma de
processos, els sistemes de tipus biològic competeixen favorablement amb els que es basen en principis
fisicoquímics, especialment aquells que incorporen sistemes de separació de microorganismes basats
en membranes sintètiques, ja que ofereixen un futur molt prometedor en la millora de la qualitat de
l’aigua, tant per a substàncies dissoltes com per a matèria en suspensió.

La naturalesa de les aigües superficials fa que la gestió de la seva quantitat i la seva qualitat s’hagi de
plantejar des de la perspectiva d’un sistema, en què les interaccions entre els diversos components, tant
vius com inanimats, s’han de tenir en compte de forma integrada. D’aquesta manera es podrà evitar
que la solució d’un problema de l’aigua arribi a traspassar-se a un altre component del sistema aquàtic,
terrestre o aeri. La complexitat dels sistemes naturals, i en particular de les aigües superficials, reque-
reix que s’adopti una perspectiva integrada en què les mesures preventives i correctores han de tenir un
paper complementari.

3.6 La reutilització planificada de l’aigua

La reutilització incidental és un component intrínsec del cicle natural de l’aigua. Mitjançant l’aboca-
ment d’efluents als cursos d’aigua i la seva dilució amb el cabal circulant, les aigües usades o residuals
han estat sent reutilitzades incidentalment en punts aigües avall per a aprofitaments urbans, agrícoles i
industrials. La reutilització directa o planificada d’aigua residual a gran escala té un origen més recent
i comporta l’aprofitament directe d’efluents, amb un major o menor grau de tractament previ, mit-
jançant el seu transport fins al punt d’aprofitament a través d’un conducte específic, sense que faci
falta per a això que hi hagi un abocament o una dilució en un curs natural d’aigua. El reciclatge d’aigua
és una forma de reutilització, dins d’un context físic delimitat, per part d’un o pocs usuaris que aprofi-
ten els mateixos efluents, directament o després de sotmetre’ls a un determinat tractament.

El procés de tractament necessari perquè una aigua residual pugui ser reutilitzada s’anomena general-
ment regeneració, i el resultat d’aquest procés, aigua regenerada. La regeneració d’una aigua consis-
teix a retornar-li, parcialment o totalment, el nivell de qualitat que satisfaci els requisits associats a l’ús
en què es desitgi aprofitar-la. La implantació d’un projecte de regeneració d’aigua té dos requisits
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Taula 3.4 Alternatives de tractament i condicionament de fangs de depuració d’aigües residuals

Procés Alternatives tècniques

Espessiment gravetat, flotació, centrifugació
Estabilització digestió aeròbia, digestió anaeròbia, compostatge, 

assecat tèrmic, estabilització alcalina, cloració
Condicionament elutriació, condicionament tèrmic, polielectròlits, 

ferro, alumini, calç, cendres volants
Assecat eres d’assecat, llacunes, filtres de buit, filtres de 

bandes, centrifugació
Eliminació i recuperació abocador de fangs, coabocament amb residus municipals, 

incineració, restauració de pedreres, rehabilitació, 
enjardinament, material de construcció

Font: [HERN94; METC91]

Medi ambient(03)  13/12/98 13:15  P�gina 49

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



complementaris: a) definir els nivells de qualitat adequats per a cada un dels possibles usos de l’aigua,
i b) establir els processos de tractament i els límits de qualitat de l’efluent recomanats per a cada un
dels usos previstos. La definició d’aquests dos aspectes tècnics constitueix generalment la faceta més
discutida de tot programa de reutilització, a causa la dificultat d’establir una relació causal entre la
qualitat de l’aigua i els efectes sobre la salut i el medi ambient [USEPA92; OMS89].

L’aprofitament d’una aigua regenerada requereix normalment: 
a) el transport des de la planta de regeneració fins al lloc d’utilització; 
b) l’emmagatzemament o regulació per adequar el cabal subministrat per la planta als cabals consu-

mits; 
c) la definició d’unes normes d’utilització de l’aigua que minimitzin els possibles riscos directes o

indirectes per al medi ambient, les persones que la utilitzin, la població pròxima al lloc d’ús i els
consumidors de productes cultivats amb l’aigua regenerada. 

Aquests tres elements tècnics són part integrant de qualsevol programa de reutilització planificada
d’aigua. 

Els processos de regeneració d’aigua utilitzen generalment un efluent depurat al qual s’aplica un 
procés addicional de depuració, que pot arribar a ser similar al que s’ha utilitzat en la potabilització
d’aigua. Les plantes de regeneració d’aigua poden basar-se en sistemes naturals o convencionals de
depuració. Un efluent secundari (fangs activats) sotmès a un procés de clarificació (que inclogui una
filtració) pot ser desinfectat amb gran efectivitat fins a obtenir una aigua regenerada amb una qualitat
microbiològica comparable a la d’una aigua potable, encara que no se l’hagi de considerar aigua pota-
ble. A més de les característiques microbiològiques de l’aigua, és necessari considerar altres paràme-
tres de qualitat, física, química i biològica, segons l’ús a què es destini: reg agrícola, refrigeració
industrial, recàrrega d’aqüífers o millora mediambiental (recuperació d’aiguamolls).

La reutilització planificada d’aigua residual està considerada com un component essencial de la gestió
integral dels recursos hidràulics, especialment en zones costeres, on pot contribuir de manera signifi-
cativa a l’augment net d’aquests recursos, tant per a la utilització directa com a través de la purificació
i l’emmagatzemament en aqüífers costers. Encara que els criteris i les normes de qualitat establerts per
als diferents usos de l’aigua regenerada són variats i heterogenis, es disposa d’experiència suficient per
planificar, projectar i explotar sistemes de reutilització d’aigua residual econòmics i segurs, tant des
del punt de vista sanitari com de l’ambiental [MUJE90].

La regeneració d’aigua residual es concep actualment com un procés destinat a obtenir un producte de
qualitat. L’elaboració i comercialització d’aquest producte s’ha de plantejar en un marc més ampli que
el tradicional de lluita contra la contaminació, i amb una nova mentalitat en la planificació, la concep-
ció i l’explotació dels processos de regeneració diferent de l’adoptada generalment en el tractament
d’aigua residual. La concepció actual dels projectes de reutilització exigeix una coordinació institucio-
nal, reglamentària, financera, tècnica i d’abast geogràfic, tant durant la construcció com durant l’ex-
plotació i el manteniment, en un grau molt superior al que hi ha hagut tradicionalment en la gestió dels
recursos hídrics.

3.7 Aprofitament energètic de les aigües

La producció hidroelèctrica, en forma de salts o de centrals maremotrius, la utilització d’aigua per a
refrigeració de processos industrials o per a producció tèrmica, i l’ús de l’aigua com a mitjà de trans-
port de calor o font de calor (bombes de calor), són formes d’ús de l’aigua en què concorren, d’una
banda, les demandes sobre els recursos naturals i, de l’altra, la necessitat de conservar-los i d’assegurar
la vida que s’hi desenvolupa. Mentre que en els països industrialitzats l’energia hidroelèctrica gene-
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rada per les aigües superficials no permet satisfer les demandes actuals d’energia, en els països en vies
de desenvolupament constitueix una gran esperança de desenvolupament. L’impacte ambiental dels
embassaments fa que els desenvolupaments hidroelèctrics siguin actuacions controvertides; d’altra
banda, les exigències de la regulació de recursos, la laminació de revingudes i els usos lúdics fan que
la producció hidroelèctrica pugui quedar relegada a un nivell complementari.

Es pot fer una anàlisi similar pel que fa a les centrals tèrmiques que aboquen la calor de refrigeració a
les aigües superficials i n’eleven la temperatura. Aquests efectes ambientals fan que la seva ubicació i
potència es vegin limitades, amb el que això pot significar sobre els seus costos d’inversió. Les conside-
racions ambientals constitueixen un element addicional que cal tenir en compte, que afecta els costos de
producció d’energia elèctrica i introdueix així un element diferenciador entre països i, en conseqüència,
entre les seves possibilitats de desenvolupament. Finalment, i encara que és una utilització pràcticament
desapareguda a Espanya, els llits naturals o artificials d’aigua constitueixen una magnífica via de trans-
port, profusament utilitzada en els països industrialitzats de l’hemisferi nord. 
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4 El medi ambient oceànic, marítim i costaner

Germán de Melo Rodríguez; Dept. de Ciències i Enginyeries Nàutiques
Agustín Sánchez-Arcilla Conejo; Dept. d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental

4.1 Introducció

El problema de la contaminació marina (des de la zona de rompents fins a mar obert) ha arribat al límit
màxim al final d’aquest segle, a causa fonamentalment del gran creixement de les activitats humanes
en aquesta zona (transport marítim, abocaments urbans i industrials, etc.). Per aquest motiu, malgrat la
capacitat natural d’autodepuració i adaptació del medi marí, la contaminació local pot arribar a ser de
tal magnitud que difícilment pot ser assimilada pels processos d’autodepuració del mateix medi en un
temps raonable.

Els països costaners receptors d’aquesta contaminació marina es van conscienciant progressivament en
comprovar les pèrdues que aquesta contaminació produeix en les costes, en la plataforma pesquera, en
la indústria en general i en les zones marítimes. Això es manifesta pels convenis internacionals subs-
crits pels països riberencs (MARPOL, etc.), per les conferències i activitats internacionals dirigides a
assegurar un desenvolupament sostenible de la zona (MAP, MedCoast, declaració CIIRC de Tarra-
gona, etc.) i similars. Tot això posa de manifest la necessitat d’aplicar la millor tecnologia disponible
per avaluar d’una manera “integrada” l’estat del nostre medi ambient marítim (oceànic i costaner).

4.2 Característiques naturals de mars i oceans

El planeta terra és l’únic del sistema solar que té mars i oceans. Aquestes grans dimensions d’aigua,
juntament amb l’oxigen i el nitrogen de l’aire, són les que mantenen les diferents formes de vida en el
nostre planeta.

La profunditat mitjana dels oceans és aproximadament de 4.000 m. En les proximitats de la costa, el
fons marí se sol trobar a una profunditat de menys de 200 m. Aquestes regions poc profundes s’estenen
de 100 a 220 km des de la costa i formen les plataformes continentals; són de gran importància econò-
mica per a la pesca, l’extracció de petroli i de gas i, fins ara, per al rebuig d’escombraries [MCCO76;
RUIZ84; WEIH79].

Els oceans contenen el 97% de l’aigua de la terra. En l’atmosfera només es troba el 0,001% del total;
mentre que si l’aigua gelada dels casquets polars es desglacés, l’aigua dels oceans arribaria al 99%. Els
processos que intercanvien l’aigua en vapor, en líquid o en sòlid són fonamentals per a l’estabilitat del
clima i per a la vida [MCCO76; RUIZ84; WEIH79].
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Els elements que formen la composició de l’aigua dels oceans es poden dividir en cations (sodi, calci,
manganès, etc.) i anions (clorurs i sulfurs). Aquests últims han arribat a l’aigua procedents de l’activi-
tat volcànica, mentre que els primers procedeixen de l’acció de l’aigua sobre les roques i la terra al
llarg del temps. 

Les característiques de l’aigua, com ara una gran calor específica latent, controlen sobretot la distribu-
ció de temperatura a la terra. Així trobem que els climes oceànics són més uniformes que els continen-
tals.

L’aigua del mar és una dissolució complexa que conté tots els elements estables. Amb les tècniques
actuals se n’han identificat aproximadament la meitat, ja que molts estan presents en quantitats molt
petites —menys d’una part per milió. Així, per exemple, una milla cúbica d’aigua de mar conté, apro-
ximadament, 165·106 tones d’elements dissolts. I els constituents principals d’un quilogram d’aigua de
mar són 965 g d’aigua juntament amb 19,353 g de clorur, 10,760 g de sodi, 2,712 g de sulfat, 1,294 g
de magnesi i quantitats menors de calci, potassi, bicarbonat, bromur, estronci, bor i fluorur. En general
totes les mostres d’aigua de qualsevol part dels oceans oberts contenen aquests constituents en propor-
cions molt pròximes.

4.2.1 El subsòl marí

En els marges continentals, el subsòl marí conté gruixos considerables de sediments sobre les seves
plataformes i lleugerament menors als seus talussos. Aquests sediments procedeixen de la gran quanti-
tat de matèria erosionada del continent i que els rius, el vent i l’erosió costanera han portat a l’oceà.
Aquests sediments tenen, normalment, una gran quantitat de matèria orgànica [MCCO76; RUIZ84;
WEIH79]. A més d’això, a la plataforma continental podem trobar petroli i gas.

El 80% dels oceans correspon als mars profunds que, a diferència de la plataforma continental, sembla
que té menys recursos minerals. Es creu que el recurs més gran és el dels nòduls de manganès i el que
té un potencial menor, els fangs i els llots —que s’anomenen argila marró— i els dipòsits formats
sobre les crestes oceàniques [MCCO76; RUIZ84; WEIH79].

Els dipòsits d’argila marró cobreixen uns 100·106 km2 i tenen un gruix mitjà d’uns 300 m. Una anàlisi
química de l’argila donaria un 9% de contingut d’alumini, un 6% de ferro i quantitats menors de coure,
níquel, cobalt i titani.

Els fangs que contenen més d’un 30% d’organismes morts són de dos tipus: calcaris i silícics, segons
que el seu component principal sigui carbonat càlcic o material silícic. 

Uns dels recursos més valuosos del fons dels oceans són els nòduls de manganès. Es componen 
d’òxids hidratats de ferro i de manganès.

D’altra banda, els recursos biològics o renovables comprenen tota l’àmplia gamma de recursos ani-
mals i vegetals, que tenen un considerable valor per al gènere humà.

Els recursos animals dels oceans són rics en proteïnes i, en l’actualitat, l’ésser humà consumeix, mun-
dialment, uns 100 milions de tones de totes les espècies animals dels oceans per a l’alimentació.

Els recursos vegetals, com ara les algues, tenen també a més de proteïnes una gran quantitat de vitami-
nes i minerals, que els fan útils per a l’alimentació, la cosmètica, la fabricació de fertilitzants i la indús-
tria química. 
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4.3 Característiques naturals de la costa

Les dues diferències principals del medi costaner respecte al terrestre són el dinamisme i la fragilitat.
El dinamisme del paisatge costaner es caracteritza per nombroses facetes de les quals les més aparents
són els retrocessos (erosions) o els avanços (acrecions) de la línia de la vora. Els valors habituals per a
la velocitat d’erosió en les costes mediterrànies són de 10 m per any en trams sotmesos a erosió
mitja/intensa i fins a 100 m per any en casos extrems (normalment deltes caracteritzats per un dina-
misme extremat i una gran vulnerabilitat davant d’accions externes). Una mostra d’acreció són els
dipòsits que apareixen a les bocanes dels ports o l’avanç que experimenten les platges al costat nord-
est dels ports de la costa del Maresme i que poden arribar a tenir una velocitat de diversos metres per
any. Aquests processos apareixen esquematitzats en la Fig. 4.1, a i b, que s’han obtingut mitjançant
simulació numèrica per a un cas acadèmic. [CART88; DAVIS86; KING72; KOMA76; KOMA83].

Fig. 4.1. Dipòsit i erosió a la zona costanera —a escala d’1 a 5 anys— com a conseqüència de
l’efecte barrera a causa d’un port (a) i d’un port més un camp d’espigons adjacents (b).

4  El medi ambient oceànic, marítim i costaner 57

PLATJA AMB UN PORT ESPORTIU
200

100

0

-100
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

ONATGE
Platja inicial

Platja t = 1 any

Platja t = 5 anys

PLATJA

M
A

R
 E

N
D

IN
S

PLATJA AMB UN CAMP D’ESPIGONS
200

100

0

-100
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

ONATGE
Platja inicial

Platja t = 1 any

Platja t = 5 anys

PLATJA

M
A

R
 E

N
D

IN
S

Medi ambient(04)  13/12/98 13:22  P�gina 57

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



La fragilitat del medi costaner es deu al fet que aquesta zona és el resultat d’un delicat equilibri entre el
mar, la terra i l’atmosfera. La contribució de la terra es produeix fonamentalment a través dels rius que
actuen com a vectors de màxima conductivitat (és a dir, camins preferents per a l’aportació, per exem-
ple, de material sedimentari des de la zona terrestre a la marina). Per il·lustrar aquesta fragilitat n’hi ha
prou amb tenir en compte les implicacions que qualsevol acció natural (per exemple, un temporal) o
artificial (per exemple, la construcció d’un port) té sobre la franja costanera (erosions intenses, modifi-
cacions irreversibles de la cadena tròfica, etc.).

El model conceptual més habitual per descriure les característiques naturals de la costa és considerar el
sistema costaner en termes de tres components:
a) Component físic o hidromorfodinàmic (representat per l’aigua i el sediment que forma el “subs-

trat” de la zona costanera).
b) Component quimicobiològic (representat pels nutrients i la cadena tròfica que se sustenta sobre el

substrat físic).
c) Component socioeconòmic (il·lustrat per la societat i la percepció que aquesta té del que passa a la

franja costanera i els valors que li assigna, a més de les activitats que s’hi desenvolupen).

El component físic, que és el substrat per als altres, se sol analitzar a partir dels factors impulsors que
la modelen i la resposta associada de la franja costanera. Els principals factors impulsors són el vent,
les ones, els corrents i les variacions del nivell mitjà del mar. La resposta costanera queda registrada
per mitjà dels fluxos d’aigua i sediments que indueixen els factors impulsors esmentats anteriorment.
La característica fonamental tant dels factors impulsors com de la resposta costanera associada són les
diferents escales de temps i espai a què es produeix la dinàmica costanera (és a dir, la variació tant dels
factors impulsors com de la resposta costanera corresponent). Aquesta multiplicitat d’escales queda
esquematitzada a la Fig. 4.2.

CURT TERMINI MITJÀ TERMINI LLARG TERMINI
------------------------------------any---------------------------------dècades-----------------------------------

Turbulència
Ones de vent

Ones llargues
Marees

Tempestes
Variacions estacionals

Factors antropogènics
Modificació del perfil de la costa

Variacions de l’aportació sedimentària
Creixement relatiu del nivell del mar

Equilibri global dels sediments

Fig 4.2 Esquematització de les diferents escales temporals presents en els termes
impulsors i resposta de la franja costanera.

El vent es caracteritza per: [APEL87; KOMAR83]
a) una escala de variació local, il·lustrada pel temps que triga a generar-se (a causa d’un vent homo-

geni típic d’uns 7 m/s) un corrent de 0,1 m/s que ocupa els 10 m superiors de la columna d’aigua.
El temps característic d’aquesta escala és de dies;

b) una escala de variació estacional il·lustrada per la seqüència de vents de l’est (llevans) a la costa
catalana, que alterna amb vents del nord-oest o amb component sud en altres estacions; 

c) escales d’un període més llarg, que no es tracten aquí.
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Les ones es caracteritzen per dues escales de variació: [DEAN84;HORI87]
a) una escala microscòpica, de segons/centímetres, i que es pot il·lustrar pels núvols de sediment en

suspensió que produeix un tren d’ones quan una d’aquestes ones passa sobre una ondulació del
fons;

b) una escala macroscòpica de variació que es pot il·lustrar per les variacions del perfil de platja a una
escala de dies/mesos (Fig. 4.3), o les variacions de la planta d’una platja a una escala de
mesos/anys (Fig. 4.1, a i b);

c) escales d’un període més llarg, que no es tracten aquí.

Fig. 4.3 Variacions d’un perfil de platja a causa de l’acció de les ones de tempesta, obtingudes 
per mitjà de simulació numèrica (a) i assaig al laboratori de gran escala (b). Els resultats 

corresponen a les dimensions de l’assaig a escala.

Els corrents presenten: [HORI87; JEFT92; POND83]
a) variacions de microescala caracteritzades, per exemple, pels corrents produïts per l’onatge a la

zona de trencants. Aquests corrents són els principals agents transportadors de sediment en la
franja costanera i tenen com a escales típiques hores/dies i centenars de metres/quilòmetres;

b) variacions de mezzoescala, il·lustrades per la vida mitjana d’un remolí com el que hi ha, per exem-
ple, davant del delta de l’Ebre, amb una mitjana de vida de setmanes a mesos i una escala de quilò-
metres;

c) variacions de macroescala, caracteritzades, per exemple, per la circulació general al Mediterrani
occidental que transporta aigua davant de les costes del Mediterrani català en sentit Girona-Tarra-
gona des de la desembocadura de la Roina. L’escala típica d’aquestes variacions de macroescala és
de mesos a anys.
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Les variacions del nivell mitjà del mar poden ser de: [GODIN91]
a) microescala, il·lustrades per la pujada del nivell mitjà del mar associada a la presència d’un tempo-

ral (la magnitud de l’ascens del nivell mitjà del mar és aproximadament el 30% de l’alçada de l’ona
en trencants, per la qual cosa un temporal amb una alçada d’ona d’uns 3 m produiria un ascens del
nivell mitjà del mar a la vora d’aproximadament 1 m);

b) mezzoescala, il·lustrades per les variacions del nivell mitjà del mar de desenes de centímetres asso-
ciades a la circulació general, o regional, afloraments (pujada d’aigües profundes davant d’una
costa, per exemple a prop de Canàries), etc. L’escala temporal és de setmanes a mesos;

c) macroescala, il·lustrades per les variacions del nivell mitjà del mar des de fa 20.000 anys (és a dir,
durant l’Holocè, Fig. 4.4) o per la pujada prevista l’any 2100 de 50 cm aproximadament (estimació
més probable de l’IPCC) associada a l’escalfament global a causa de la dinàmica climàtica que
experimenta avui dia el planeta.

Fig. 4.4 Representació simplificada de la variació del nivell mitjà del mar durant l’Holocè 
(fase I: pujada ràpida, fase II: pujada lenta, fase III: estabilitat relativa).

4.4 Acció humana: contaminació, sobreexplotació i manca de conservació

4.4.1 Les fonts de contaminació

Les fonts de contaminació marina són fonamentalment les següents: urbanes, industrials, agrícoles i
naturals.

a) La contaminació de tipus urbà està formada per les aigües residuals produïdes pels humans a les
llars i als locals comercials. En l’actualitat s’està treballant perquè aquesta aigua no arribi al mar
contaminada: s’eliminen matèries que demanen oxigen, sòlids en suspensió, compostos inorgànics
dissolts i bactèries nocives.

b) La contaminació marina per aigües residuals industrials és molt diversa entre les diferents indústries.
L’impacte d’aquests abocaments industrials depèn de les característiques pròpies del producte, de la
demanda bioquímica d’oxigen i del contingut de substàncies orgàniques i inorgàniques.
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c) Les activitats ramaderes, avícoles i l’agricultura en general, són fonts contaminants del medi marí
a través de les aigües superficials i subterrànies que transporten al mar grans quantitats de substàn-
cies orgàniques i inorgàniques produïdes per aquestes activitats comercials. Aquests residus són
rics en nitrogen, fòsfor i matèria consumidora d’oxigen, i a vegades són portadors d’organismes
patògens.

4.4.2 Els contaminants

En mars i oceans podem considerar almenys vuit classes de contaminants ambientals en potència, i que
procedeixen de l’acció humana: productes químics tòxics, fertilitzants, matèria orgànica, agents infec-
ciosos o contaminació bacteriana, contaminació radioactiva, matèria sòlida inerta i, finalment, la 
contaminació tèrmica [WEIH79].

a) Els productes químics tòxics, trobats als oceans, procedeixen de rebuigs industrials, de les fà-
briques de productes químics i agrícoles. Els productes químics més persistents i nocius són els
herbicides, pesticides i les substàncies tensoactives dels detergents. Els vehicles de transport 
d’aquestes substàncies químiques cap al medi marí són el vent —que transporta fins al 50% del que
es distribueix als camps agrícoles— i sobretot els vessaments normals de l’aigua de les granges. 

b) L’aigua arrossega els fertilitzants químics des dels camps de cultiu cap als oceans a través dels 
rierols i rius. L’enriquiment d’una manera artificial amb nutrients, provoca un problema d’eutrofit-
zació, la qual cosa produeix un creixement anormal de les plantes. El procés d’eutrofització pot
provocar una acumulació d’algues i verdet desagradables a la vista, i també un creixement dens de
les plantes amb arrels, que en descompondre’s esgoten l’oxigen i produeixen olors desagradables.

c) La matèria orgànica s’introdueix a l’ambient marí com a resultat de les activitats humanes i l’acció
sobre el medi ambient marí és similar al que s’ha descrit per als fertilitzants. Aquesta matèria orgà-
nica es pot descompondre i consumir l’oxigen necessari per a la vida animal i vegetal marina.

d) Agents infecciosos o contaminació bacteriana: el material orgànic contaminat bacteriològicament
pot introduir bactèries i els seus productes, que són enormement perjudicials per al medi.

e) La contaminació per substàncies radioactives procedents dels residus produïts per la mineria i la
refinació de l’urani i el tori, les centrals nuclears, les proves d’armes nuclears i l’ús industrial,
mèdic i científic de materials radioactius. És un tipus de contaminació marina bastant nova, ja que
data de finals de la Segona Guerra Mundial.

f) Els materials sòlids inerts són sediments formats per partícules del sòl i minerals. Provenen de 
l’arrossegament de les tempestes, dels vessaments des de les terres de cultiu, dels sòls sense protec-
ció, de les explotacions mineres, de les carreteres i dels enderrocaments urbans. Aquestes matèries
poden ser nocives o no per als organismes marins [WEIH79].

g) La contaminació tèrmica. La calor també pot ser considerada un contaminant quan l’abocament
d’aigua emprada per refrigerar les fàbriques i les centrals energètiques fa pujar la temperatura de
l’aigua. Els afectes sobre les comunitats marines locals poden ser severs si l’aigua no es refreda
d’una manera adequada abans d’introduir-la al medi marí [WEIH79].

h) La contaminació del medi ambient marí pel petroli i els seus derivats es deu a abocaments acciden-
tals de cru i accidents de vaixells i tancs (12%), a l’explotació de plataformes petrolieres (2%), a les
operacions de neteja dels tancs dels vaixells petroliers, a les operacions d’eixugar les sentines dels
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vaixells de tot tipus (33%), i a l’atmosfera (9%), i un 34% com a conseqüència de les descàrregues
industrials i el drenatge urbà [BATES93; CE96; DUDL94; IMO78; PEREZ93]. 

Les descàrregues accidentals de cru al mar es deuen a accidents marítims en què s’aboca al mar la tota-
litat o una gran part del cru transportat. Les descàrregues accidentals de cru més importants han estat
les de l’Amoco Cádiz, que va abocar 200.000 t de petroli, davant de les costes franceses, el Torrey
Canyon, que va abocar 107.000 t de petroli davant les costes de Cornwall, l’Exxon Valdez, que va abo-
car 30.000 t a Alaska, el Braer que va abocar a les costes escoceses 85.000 t de petroli, etc. [SST94].

Les descàrregues operatives es produeixen pel rentat dels tancs de transport de cru al mar i a l’aboca-
ment al mar d’aquesta aigua, ja contaminada per cru. També per l’abocament de llast en forma d’aigua
contaminada abans de la descàrrega, a més de les aigües de sentines dels vaixells.

El petroli abocat al medi ambient marí es degrada per processos físics, químics i biològics. A l’inici, un
abocament de petroli s’estén amb una gran rapidesa sobre la superfície del mar, i es formen una sèrie
de fileres paral·leles en la direcció del vent dominant. L’evaporació es produeix ràpidament: els 
compostos volàtils s’evaporen en unes 24 hores. Les fraccions romanents del cru, més pesades, es dis-
persen a l’aigua en forma de petites gotes, queden atrapades a la costa, s’oxiden, se sedimenten es 
dissolen i es biodegraden per mitjà de bactèries i microorganismes. En alguns casos es forma una
emulsió d’aigua en petroli, fet que dóna lloc a l’anomenat “mousse de xocolata” a la superfície.

La contaminació marina per cru és fonamentalment nociva per als animals de superfície, com ara
mamífers i rèptils aquàtics, especialment les aus marines. A la costa hi ha hàbitats com coralls, man-
glars, piscifactories i maresmes molt vulnerables i sensibles a aquest tipus de contaminació. Igualment,
la contaminació per cru té una gran repercussió sobre indústries terrestres com ara drassanes i centrals
elèctriques, i també sobre els centres recreatius, com platges i zones d’esport aquàtic [WEIH79;
HARR96]. 

4.5 Sobreexplotació biològica del medi marí

La indústria pesquera té efectes importants sobre les poblacions de peixos comercials i, per extensió,
probablement també sobre altres poblacions marines. Aquests efectes són encara més grans a causa de
la millora en les tecnologies emprades per l’extracció comercial —des de la Segona Guerra Mundial
les captures mundials s’han triplicat—, de manera que actualment hi ha, segons la FAO, 100 milions
de tones de peix capturat de totes les espècies al món. De totes maneres, de moment no s’ha pogut
comprovar una correlació directa entre la productivitat primària (fitoplàncton) i les poblacions de pei-
xos comercials d’aigües costaneres i d’aigües baixes, encara que les poblacions íctiques depenen del
fitoplàncton per nodrir-se. En general, una població que es pugui pescar o un estoc de reserva de pei-
xos comercials fluctua dins dels límits moderats a l’oceà i es manté gràcies a tres factors: l’arribada de
nous membres, peixos joves, el creixement dins de la població i les morts naturals, inclosa la depreda-
ció. Quan la pesca comercial remou els membres més grans de la població, la mitjana de la població
que en resulta està integrada per individus que són més petits que els de les poblacions no pescades. Si
la pesca comercial s’intensifica sobre una població íctica determinada, l’estoc de reserva disminuirà;
així doncs, perquè la pesca comercial no afecti una població íctica, cal determinar el punt en què es
poden efectuar les captures màximes d’una població sense amenaçar la possibilitat de la població de
renovar-se per si mateixa. Això darrer s’assoleix mitjançant: quotes pesqueres de cada espècie, amb
aturades biològiques, no contaminant l’hàbitat de les diferents poblacions íctiques per les substàncies
que ja hem descrit i prohibint l’ús de xarxes de deriva de grans longituds —fins a 70 km— que, a més,
capturen espècies no aptes per al consum humà; aquestes accions han de ser recolzades amb mesures
de vigilància [WEIH79; GENC95]. 
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Per regular l’activitat pesquera d’acord amb estudis científics, cal fer un estudi detallat dels recursos
pesquers de la plataforma, confeccionar un inventari dels caladors, i dissenyar un mapa de recursos.
Per explotar d’una manera racional els recursos cal elaborar un programa racional bioeconòmic de les
pesqueries d’acord amb les malles mínimes i les àrees de les xarxes, els sistemes de quotes per espè-
cies i caladors, la quantificació de l’esforç pesquer i la determinació de l’índex de captures per buc. 

4.6 Detecció dels abocaments d’hidrocarburs

Les costes europees, i en particular les mediterrànies, suporten un trànsit marítim dens. La càrrega més
comuna i perillosa transportada en aquesta zona és el petroli cru. Només per l’estret de Gibraltar hi ha
un trànsit anual de 12.000 petroliers. L’alta concentració de petroliers en aquestes costes suposa un risc
alt de contaminació del medi marí per accident i per la neteja de tancs, amb conseqüències greus per al
medi. En els darrers setze anys el mar Mediterrani ha patit una gran quantitat d’abocaments d’hidro-
carburs causats per petroliers [NAO90; SST94].

Com ja s’ha esmentat, la contaminació per abocaments d’hidrocarburs pot ser accidental o intencionada
(per la neteja de tancs). Aquesta última és la més important per la quantitat i l’extensió. En l’actualitat
s’està treballant per poder detectar les taques d’hidrocarburs a través de radars via satèl·lit, perquè les
estacions terrestres (situades en les rutes marítimes de petroliers) en puguin ser informades i es puguin
avaluar l’extensió i la importància de les taques, així com també determinar les accions corresponents.

També, l’Organització Marítima Internacional (IMO) obliga tots els vaixells a complir amb el Codi de
Contaminació Marítima (MARPOL), per evitar la contaminació marina per abocament al mar de les
aigües oleaginoses i les aigües residuals de qualsevol tipus de vaixell. 

Altres mesures preventives per evitar la contaminació per abocaments d’hidrocarburs accidentals són
l’obligació de construir els nous vaixells petroliers amb doble casc, l’elaboració de plans de contingèn-
cia (per part dels països marítims) per respondre a un abocament de cru i l’obligació de portar un pràc-
tic a bord en canals angostos i d’una gran densitat de trànsit [BATES93; CE96].

En cas d’abocament d’hidrocarbur actualment la detecció de la taca es fa des d’avions amb radar de
visió panoràmica (SLAR), detector ultraviolat (UVLS) i infrarojos (IRLS) [PEREZ93].

Amb la finalitat de disminuir la contaminació marina per aigües residuals de les ciutats i les indústries,
s’ha creat una gran quantitat de normativa al respecte i amb el compliment d’aquesta normativa s’està
ajudant a evitar una gran quantitat de contaminació. 

4.7 La degradació costanera 

Al dinamisme i la fragilitat de la zona costanera s’hi han d’afegir dos factors que provoquen una
degradació progressiva i creixent del paisatge costaner:

a) La pressió d’ú s que experimenta la franja costanera augmenta d’una manera continuada. Això es
manifesta tant per l’augment de pressió turística en la zona costanera —per exemple, la mediterrà-
nia (el percentatge de població turística enfront de la població nativa és cada vegada més gran a la
ribera nord del Mediterrani)— com per la pressió d’ús industrial (per exemple, en les nostres cos-
tes, l’ampliació prevista del port de Barcelona, la instal·lació de zones d’activitats logístiques asso-
ciades a l’activitat portuària, l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, etc.).
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b) La reducció de l’espai costaner disponible , tant amb relació a la superfície de platja emergida (que
disminueix a causa de la reducció de l’aportació sedimentària dels rius juntament amb la pujada del
nivell mitjà del mar i l’ocupació progressiva de la rereplatja i les cadenes dunars per urbanitza-
cions, vies de comunicació, etc.), com a la reducció del volum d’aigua costanera de qualitat dispo-
nible (a causa de l’augment d’abocaments controlats o incontrolats a la franja costanera, l’augment
de la càrrega contaminant dels rius, etc.).

El resultat de tot plegat és un conflicte creixent entre els diferents usos existents o que es preveuen
de les zones costaneres (no és possible gaudir simultàniament i en un mateix tram de costa d’una
platja i un port esportiu, o d’aigües de bany de qualitat i un desenvolupament portuari-industrial,
etc.). Aquest conflicte entre usos creixents i recursos cada vegada més limitats provoca un deteriora-
ment progressiu de la qualitat i la quantitat dels recursos naturals de la costa i exigeix precaució en
la presa de decisions d’actuació sobre la franja costanera, i nombroses inversions per mantenir el
valor i el nivell d’activitat en aquesta zona. Per aquest motiu hi ha dues eines d’un ús cada cop més
necessari en tot el que fa referència al paisatge costaner [CERC84; NIEL92; PILA90; RUN93;
THOM87].

a) La gestió integrada de la zona costanera, que consisteix a analitzar simultàniament els diferents
components que formen el sistema costaner, sobretot les interaccions entre aquests components per
poder comprendre i/o predir el funcionament d’aquest sistema d’una forma integrada. A partir de
l’anàlisi simultània dels diferents components del sistema costaner —per al qual s’utilitza al
màxim la capacitat predictiva que ofereix l’estat actual de la tecnologia—, és possible proposar
mesures per mantenir o millorar l’estat de la zona costanera o bé comparar propostes per gestionar-
la. En general hi ha tres polítiques possibles de gestió de la franja costanera, consistents a mantenir
la situació actual (és a dir, defensar-la davant d’actuacions, factors naturals o artificials), avançar
amb relació a la situació actual (és a dir, en termes d’erosió/dipòsit plantejar un avanç de la línia de
costa o, el que és el mateix, guanyar terreny al mar en zones que per les seves característiques espe-
cials justifiquin l’alt cost d’aquesta operació) i retrocedir respecte a la situació actual (per exemple,
les polítiques de gestió costanera que consisteixen a eliminar les actuacions humanes passades per
permetre, d’aquesta manera, la dinàmica natural del sistema costaner, incloses les erosions i pèr-
dues de territori eventuals). La valoració d’aquestes polítiques de gestió requereix: a.1) l’ús de la
millor tecnologia possible tenint en compte el comportament del tram costaner a diferents escales
de temps per poder valorar millor els efectes de cada actuació/decisió, a.2) l’avaluació correspo-
nent de l’impacte ambiental.

b) L’ avaluació de l’impacte ambiental consisteix a valorar els efectes positius i negatius que té qual-
sevol actuació costanera, abans de ser executada. La valoració d’aquest impacte s’ha de portar a
terme abans de l’actuació i a les escales de temps i espai més rellevants, determinades tant pel ges-
tor i els usuaris del tram costaner com pels processos fisicoquímics que hi actuen. D’aquesta
manera es pot valorar, per exemple, l’impacte que tindrà la construcció d’un port (escala d’anys)
sobre els processos erosius i d’acrecions de la franja costanera circumdant, o bé l’impacte que
tindrà la construcció i el dragatge del port sobre la dispersió de sediment fi a la zona costanera prò-
xima (el núvol de sediment fi que es produeix en fer un dragatge pot tenir implicacions serioses per
a l’ecosistema de la zona) [AGER83; BRUUN81; FISC89; OZMI90; RUTH94]. L’avaluació de
l’impacte també s’ha de fer per a la fase de construcció o actuació sobre el tram costaner i ha d’in-
cloure també un seguiment de l’impacte en els primers anys de funcionament de l’actuació; també
s’han de comparar les prediccions que s’han realitzat amb les observacions del funcionament del
sistema costaner i proposar, si cal, mesures correctores [CUR91; CUVE86; GRAF71; KOUT88;
VELD89; ZIEN89].
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4.8 El canvi climàtic a la zona costanera 

El més natural, tant en la zona costanera com en la resta del planeta és que el clima sigui dinàmic i, per
tant, experimenti canvis d’una manera continuada. La característica de l’època actual, objecte de preo-
cupació per part dels diferents agents socials, és la possible acceleració de la dinàmica climàtica res-
pecte a les condicions que hem conegut durant els darrers cinc mil anys. L’acceleració d’aquest canvi
dels factors climàtics pot generar una resposta ben diferent a l’actual en les zones més vulnerables del
planeta i en particular en la franja costanera.

Els efectes principals del canvi climàtic en el component físic del sistema costaner són [JEFT92;
WARR93]:
a) Un augment del nivell mitjà del mar a causa de l’increment de la temperatura mitjana del planeta

(en primer lloc, per la dilatació que experimenta la massa d’aigua de mars i oceans i, en segon lloc,
per l’efecte del desglaç que pateixen casquets polars i glacials, fet que augmenta la massa total
d’aigua disponible).

b) La disminució en el volum disponible de sediments, per causa que les platges actuals no podrien
evolucionar, com han fet en èpoques geològiques passades, amb l’ascens del nivell mitjà del mar, i
quedarien submergides sota de l’aigua (aquest fet ja ha passat també en altres èpoques geològiques
i explica platges relictes que trobem en la nostra plataforma continental i que han servit per realit-
zar projectes d’alimentació artificial de platges d’una manera econòmica i eficient). 

c) Variacions en les precipitacions i en la cobertura de vegetació de les conques dels rius, fet que
afecta d’una manera natural la descàrrega sòlida (aportació sedimentària) dels rius (que ha consti-
tuït fins a l’època actual unes tres quartes parts del subministrament sedimentari per a la franja cos-
tanera). Actualment l’aportació sedimentària dels rius ha disminuït, a causa de la gran regulació
que experimenten la majoria de les conques fluvials del planeta, fet que impedeix l’erosió de la
conca de drenatge i fa que el poc material erosionat disponible resti retingut a les capçaleres d’em-
bassaments.

Addicionalment el canvi climàtic provoca altres efectes directes o indirectes, com ara la dificultat
per a l’evacuació d’aigües residuals de les ciutats costaneres, ja que els sistemes de desguàs actuals
estan pensats per a un determinat nivell mitjà del mar i la seva eficiència, sota un escenari de nivell
mitjà del mar significativament incrementat, és molt dubtosa. Així mateix, els efectes que el canvi
en la meteorologia del planeta pot induir en l’onatge que afecta les costes, poden fer variar els
esquemes de transport sedimentari i, per tant, els patrons de defensa de costes que s’utilitzen actual-
ment. Aquest fet, tanmateix, és molt més llunyà en el temps que l’efecte més directe de la pujada del
nivell mitjà del mar. 
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5 El sòl i les aigües subterrànies

Lucila Candela Lledó, Dept. d’Enginyeria del Terreny i Cartogràfica/Fundació CIHS
Emilio Custodio Gimena, Dept. d’Enginyeria del Terreny i Cartogràfica/Fundació CIHS1

Andrés F. Navarro Flores, Dept. de Mecànica de Fluids

5.1 El cicle de l’aigua i les aigües subterrànies

El cicle de l’aigua (cicle hidrològic) és la transferència contínua d’aigua entre diferents estaments o
fases (oceà, atmosfera, superfície continental, gels, sòls i subsòl), essent la quantitat total pràcticament
constant. El moviment de l’aigua ve donat per l’aportació d’energia solar (i en molt menor grau per la
calor interior de la Terra) i l’efecte de la gravetat. El temps mitjà de permanència de l’aigua en cada
fase és molt variable, des de pocs dies a l’atmosfera i rius fins a molts anys —fins i tot milers d’anys—
al subsòl.

Les aigües del subsòl són les aigües subterrànies, que ocupen els porus i les fissures de les roques i que
hi circulen lentament. Aquestes suposen el 0,75% de tota l’aigua de la Terra i el 30% de l’aigua dolça,
mentre que les aigües superficials són sols el 0,008% del total d’aigua (el 0,0002% als rius; la resta als
llacs) i el 0,30% de l’aigua dolça (0,006% als rius). D’aquí la importància de les aigües subterrànies
com a reserva i com a recurs d’aigua dolça, amb les característiques addicionals de la lenta circulació
(de mil·límetres a metres per dia) i l’àmplia ubiqüitat. A més, tenen un paper essencial en els processos
geològics i biològics.

Les aigües subterrànies interaccionen constantment amb les altres fases del cicle hidrològic (Fig. 5.1).
Així, l’aigua de pluja que s’infiltra al terreny, després de tornar en part a l’atmosfera com a evapo-
transpiració (transpiració per les plantes i evaporació dels terrenys), s’hi endinsa i hi produeix la recàr-
rega. També les aigües superficials de torrents, rius i llacs es poden infiltrar al terreny en condicions
apropiades, i produir-hi recàrrega. Les aigües subterrànies surten a l’exterior i mantenen el cabal de
manantials (fonts) i rius, o el nivell d’aigua de certs llacs, o bé descarreguen a la costa, al mar, de
forma difusa o concentrada en surgències; també pot ser evapotranspirada a l’atmosfera directament a
aiguamolls i àrees amb freatofites (plantes que viuen en sòls negats o que reben humitat per ascens
d’aigua subterrània).
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1 Actualment (1998) Director General de l’Instituto Tecnológico Geominero de España.
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Fig. 5.1 Esquema i representació de l’aportació pluviomètrica, l’escolament i la recàrrega

A les interrelacions naturals —incloent-hi les transferències dins el terreny entre unes formacions i
d’altres—, s’hi sumen les artificials, tant d’extracció (bombeigs de pous, drenatges, interceptació amb
galeries i mines) com de recàrrega (infiltració d’excedents de reg, fuites de conduccions, embassa-
ments i dipòsits, vessaments...).

5.2 L’aigua al terreny

L’aigua subterrània ocupa els porus i les fissures existents als materials que formen el terreny, fins a
fondàries que poden arribar a milers de metres. Sota la superfície del terreny coexisteixen aire i aigua
dins els porus i les fissures i l’aigua està subjecta a esforços capil·lars que fan que la seva pressió efec-
tiva sigui inferior a l’atmosfèrica (Fig. 5.2). És la zona no saturada o vadosa, de la qual una part espe-
cial és la superior, que constitueix el sòl edàfic (allà on viuen les plantes i estenen les seves arrels). A
partir de certa fondària (de centímetres a desenes de metres) l’aigua ocupa tot el volum de porus i fis-
sures; el límit superior d’aquesta zona saturada d’aigua és el nivell freàtic, on la pressió de l’aigua és
igual a l’atmosfèrica (Fig. 5.2), mentre que per sota la pressió creix hidrostàticament. Les forces
capil·lars poden elevar la zona saturada una mica per sobre del nivell freàtic i formar la franja capil·lar,
on l’aigua està a pressió menor que l’atmosfèrica.

Les plantes poden extreure l’aigua de la zona no saturada allà on tenen arrels, i ho fan per osmosi, ven-
cent les pressions negatives (per sota de l’atmosfèrica), fins un cert límit, anomenat punt d’emmusteï-
ment o marciment. 

Hi ha un cert contingut d’humitat màxim al terreny no saturat sota el qual l’aigua és retinguda contra
les forces de la gravetat: és la capacitat de camp o humitat de retenció. Per sobre d’aquest valor l’aigua
circula verticalment cap avall com a recàrrega en trànsit cap al nivell freàtic. 

A la zona saturada l’aigua té a cada lloc una determinada pressió, que genera un potencial hidràulic,
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que és l’energia per unitat de massa causada per la pressió més la causada per l’alçària sobre una certa
referència (el terme d’energia de velocitat és negligible). L’aigua subterrània es mou en sentit contrari
al gradient de potencial hidràulic. Quan la densitat de l’aigua al medi saturat és constant, el potencial
hidràulic es pot expressar com l’alçària sobre la referència altitudinal d’una columna d’aquesta aigua
que equilibri la pressió al punt considerat (Figura 5.2): és el nivell piezomètric. Al nivell freàtic el
potencial hidràulic és igual a la seva alçària.

Els dos paràmetres principals per descriure el moviment de l’aigua subterrània al medi saturat són la
porositat i la permeabilitat. La porositat és el volum de porus i fissures en un volum unitari del terreny,
i pot variar entre el 20% i 40% en medis no consolidats, però pot ser molt més petita quan es tracta de
roques dures. La permeabilitat o conductivitat hidràulica és el coeficient que relaciona el cabal circu-
lant amb el gradient hidràulic segons la llei de Darcy.

L’aigua subterrània abans d’arribar al medi saturat ha de passar pel medi no saturat. L’aigua que hi
entra per la superfície, després de retreure l’evapotranspiració, desplaça cap avall tota l’aigua contin-
guda al medi no saturat, i fa entrar al medi saturat la que hi havia just a sobre del nivell freàtic. Aquest
procés, dit de flux de pistó, és sovint una molt raonable aproximació macroscòpica de la realitat. Els
temps de trànsit poden variar i ser molt ràpids, fins a situacions en què les aigües que actualment arri-
ben al medi saturat provenen de pluges de fa molt temps enrere, anys i fins i tot milers d’anys.
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Fig. 5.2 Humitat del terreny, pressió de l’aigua i nivell piezomètric en un perfil del terreny
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Fig. 5.3 Formes d’aqüífer lliure (freàtic) i captiu (confinat)
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5  El sòl i les aigües subterrànies 73

Això no s’ha de confondre amb el fet que després d’un període de pluges s’observi una pujada del
nivell de l’aigua; aquest és un efecte hidràulic, no pas de transferència d’aigua. L’aigua que hi entra és
la primera de la cua i la que acaba d’arribar-hi roman l’última de la cua.

L’aigua subterrània pot ser captada directament als seus punts de descàrrega natural (brolladors i rius)
o forçant-ne la concentració en un lloc en crear artificialment allí una disminució del potencial hidràu-
lic, en general mitjançant un pou o sondeig d’on l’aigua és bombejada. La capacitat de mobilitzar l’ai-
gua cap un lloc depèn de la depressió piezomètrica produïda i del producte de la permeabilitat pel
gruix de la formació permeable, que és la transmissivitat.

Quan la transmissivitat de la zona saturada d’una formació permet mobilitzar quantitats d’aigua d’in-
terès pràctic (econòmic), es parla d’un aqüífer. Si la quantitat directament mobilitzada no és d’interès,
es parla d’un aqüitard (medi semipermeable), mentre que si aquestes quantitats són mínimes, es parla
d’un aqüiclude o medi impermeable a efectes pràctics. Els jaciments de petroli tenen sovint l’origen en
aqüitards i aqüicludes. Quan la pressió al límit superior d’un aqüífer és més gran que l’atmosfèrica, es
diu que està confinat (Fig. 5.3), mentre que si és igual a l’atmosfèrica l’aqüífer és designat com a freà-
tic o lliure.

A la realitat es troben formacions saturades molt diferents superposades i en contacte lateral, que con-
juntament amb les zones no saturades corresponents formen els sistemes aqüífers. En aquests la recàr-
rega circula preferentment verticalment pel medi no saturat i pels aqüitards situats entre aqüífers, i
dominantment de forma horizontal pels aqüífers, cercant els punts de descàrrega en llocs topogràfica-
ment baixos, ja sigui directament, a través de discontinuïtats del terreny (fractures i falles obertes), o
bé artificialment (pous, sondeigs, drens, galeries, etc.).

5.3 Composició química de l’aigua subterrània

La composició química natural de l’aigua subterrània és el resultat de dos processos principals:
a) La concentració de les sals atmosfèriques aportades com a aerosol marí, pols i sals dissoltes a l’ai-

gua de pluja (de l’aigua superficial que s’infiltra al terreny) a causa de l’evapotranspiració.
b) La interacció de l’aigua de recàrrega amb els minerals del terreny.

En general, els minerals no són solubles, però es poden hidrolitzar per l’efecte del CO 2 (diòxid de car-
boni). El CO2 passa de l’aire del sòl edàfic a l’aigua que s’infiltra (hi és normalment a pressió parcial
de 10 a 100 vegades la de l’atmosfera a causa de l’acció de les plantes i els microbis del sòl); així, el
CO2 es mineralitza com a ió bicarbonat i incorpora els cations mòbils de la roca que es meteoritza
(principalment Ca, Mg, Na i K); en àrees volcàniques o amb intrusions magmàtiques recents, s’hi afe-
geix l’aportació de CO 2 profund i aleshores l’alteració de la roca es produeix en fondària. També l’oxi-
gen dissolt a l’aigua que s’infiltra oxida la matèria orgànica del sòl i les substàncies en estat reduït
(com ara Fe-II, que passa a Fe-III). L’acció cessa quan el CO 2 i/o el O2 (oxigen incorporat de l’aire
exterior i del sòl) s’han consumit en reaccions químiques, de vegades ràpidament i d’altres molt lenta-
ment, segons les circumstàncies locals. A la Fig. 5.4 se’n presenta una descripció sintètica.

En climes humits domina el segon procés (marca litològica), però en climes àrids el primer procés pot
ser preponderant (marca climàtica) i resultar-ne una recàrrega força salobre i fins i tot salina. En aquest
procés l’ió clorur pràcticament no es modifica químicament ni precipita, ni és generalment aportat per
la roca, per la qual cosa és de gran utilitat per identificar els processos de recàrrega. 
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Fig. 5.4 Esquemes de l’evolució hidroquímica més comuna de l’aigua subterrània al terreny. El gràfic 
superior es refereix al medi no saturat i l’inferior fa referència al medi saturat
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L’aigua de pluja i la superficial també aporten una marca isotòpica que caracteritza l’origen de l’aigua
i els processos de recàrrega. Això fa referència principalment als isòtops estables de l’aigua (oxigen-18
i deuteri), que es fraccionen (varien les concentracions) en els processos de generació i transport de la
humitat atmosfèrica, però que es conserven al terreny. El carboni-13 reflecteix els processos d’incor-
poració de CO2 a l’aigua i de reacció amb els minerals.

També amb la recàrrega s’incorporen certs isòtops radioactius existents a l’atmosfera de forma natural
o bé antropogènica, principalment residuals de les proves termonuclears atmosfèriques de dècades
passades. Els més útils són el triti (isòtop de l’hidrogen amb període de 12,4 anys) i el carboni-14
(període de 5.760 anys). Una vegada l’aigua és dins del terreny, cessa l’aportació atmosfèrica i el 
contingut isotòpic decreix per desintegració radioactiva. Una mostra d’aigua és una mescla d’aigües
recarregades en diferents temps i llocs. Si es coneix la forma de mescla, a partir de la concentració
radioisotòpica és possible deduir el temps mitjà de permanència de l’aigua subterrània en un aqüífer. 

La composició química de l’aigua subterrània és el resultat dels processos ja comentats, als quals se
sumen processos modificadors com ara la precipitació, el bescanvi iònic (principalment catiònic) i
reaccions redox. Aquests poden ser intensos quan l’aigua és desplaçada per una altra de composició
química diferent (bons exemples es troben als aqüífers costaners, a la zona de mescla entre l’aigua
dolça continental i l’aigua marina) o si el terreny conté matèria orgànica.

L’activitat humana pot afectar —de vegades intensament— la composició química de la recàrrega i de
les aigües subterrànies, introduint-hi característiques (temperatura...), soluts (sals, nitrats...) i substàn-
cies diverses (hidrocarburs, plaguicides, dissolvents halogenats...), tant al terreny com a l’aigua, que
poden suposar una degradació de les característiques naturals, de vegades intensa i greu.

Cal esmentar que encara que l’aigua subterrània estigui en estat natural, això no vol dir que tingui una
bona qualitat per a tots els usos a què es vulgui destinar. La causa d’això és que aquesta aigua pot ser
salobre i salina, amb concentracions inconvenients de certes substàncies naturals (fluor, bor, metalls
pesants, com ferro i manganès, dureses elevades, excés d’ions alcalins respecte d’alcalinoterris...), i
fins i tot en ocasions pot tenir continguts radioactius (radó, principalment) elevats.

Malgrat aquestes situacions, bona part de les aigües subterrànies són dolces, exemptes de gèrmens
patògens i virus, en general aptes per a qualsevol ús i directament potables.

5.4 Importància de l’aigua subterrània a la natura i al medi ambient

L’aigua subterrània té un important paper a la natura. L’efecte de la gran reserva d’aigua respecte al
flux anual és essencial per mantenir el cabal de base de molts rius i la humitat del sòl a les riberes i
àrees baixes. Això explica l’existència de molts boscos de ribera (en galeria), aiguamolls i franges de
vegetació permanent.

Als aqüífers costaners, l’aigua subterrània descarrega al mar, en bona part de forma difusa al llarg de la
costa. Al terreny, el flux d’aigua dolça continental llisca sobre l’aigua marina, més densa, i l’empeny
tot limitant-ne la penetració. Una part de l’aigua subterrània dolça es pot estendre fins a la costa en
aqüífers freàtics i crear aiguamolls i zones amb arbres a les depressions litorals. A més a més, allà on es
concentra la descàrrega al mar fa disminuir localment la salinitat i crea un hàbitat especial per a algues,
crustacis i peixos.

Des d’un altre punt de vista, l’aigua subterrània és un agent geològic de gran importància que explica
processos geodinàmics, mobilitza matèria i dóna lloc a mineralitzacions i modificacions diagenèti-
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ques, tant a fondària moderada (aigües fredes) com a gran profunditat (hidrotermalisme i hidrometa-
morfisme).

5.5 Explotació de les aigües subterrànies

L’explotació de les aigües subterrànies produeix un important recurs d’aigua dolça per a l’abastament
humà i per a les seves necessitats econòmiques, com ara el regadiu, la ramaderia, la indústria i el
turisme.

Els avantatges de l’explotació de les aigües subterrànies mitjançant pous, drens i galeries són nombro-
sos. Cal destacar la freqüent disponibilitat a la vora d’allà on fa falta, amb captació fàcil i adaptable a
l’evolució de les necessitats, en general amb una bona qualitat i sense problemes sanitaris biològics 
—quan hi són, en general és per un mal disseny, estat i operació de les captacions i no pas de l’aqüí-
fer— i amb prou reserves per compensar la menor recàrrega en èpoques seques i per resoldre situa-
cions d’emergència i situacions punta, a més de poder assolir-ne un coneixement progressiu a mesura
que se n’incrementa l’explotació. 

Però tota explotació comporta efectes, més palesos com més intensa sigui. L’explotació suposa que
l’aigua subterrània que fluïa naturalment és pertorbada per aconseguir que esdevingui disponible a les
captacions. Així, es produeix una certa davallada progressiva dels nivells freàtics i piezomètrics, del
cabal dels brolladors i rius, una reducció d’aiguamolls, el desplaçament d’aigües salines al terreny
(tant a la costa com a l’interior del continent) i, així mateix, que l’extracció esdevingui progressiva-
ment més cara. Aquests efectes es poden preveure i, per tant, es poden valorar. No són pas “proble-
mes” dissuasius, sinó una característica de l’explotació, que cal i es pot incorporar als estudis tècnics i
econòmics.

Altres efectes són de caràcter geotècnic, com la progressiva subsidència (enfonsament lent generalitzat
del terreny) a conseqüència de la disminució de la pressió de l’aigua dins de sediments encara poc con-
solidats, com els que es troben a deltes i rebliments recents de depressions geològiques. També en
àrees càrstiques (carbonats amb efectes de dissolució) —o mineres amb galeries abandonades— és
possible que s’acceleri l’aparició de col·lapses del terreny. 

Malgrat tots aquests problemes, els beneficis de l’explotació de l’aigua subterrània són sovint molt
superiors als costos de les correccions i reparacions mediambientals i socials. Així mateix, efectes com
els descrits es fan més palesos com més gran és l’explotació, i per tant més gran és el benefici obtingut,
una part del qual s’hauria d’emprar per compensar-los. Però hi ha un límit a partir del qual els proble-
mes físics, hidràulics, de qualitat, econòmics, socials i ecològics són excessius. Llavors es pot dir que
l’aqüífer o el sistema aqüífer és sobreexplotat. Però aquesta és una denominació confusa. Malgrat que
s’empra a l’actual Llei d’aigües espanyola, no està definida clarament, i possiblement no es pot fer
amb caràcter general. Complica la definició el gran volum de reserva d’aigua associat als aqüífers, la
relativament petita difusivitat hidràulica (velocitat de propagació de les pertorbacions) i la complexa
disposició d’aqüífers i aqüitards, que fan que una pertorbació provoqui modificacions dels nivells pie-
zomètrics i cabals durant períodes que duren anys o segles, abans no s’arriba a una nova situació
d’equilibri. Això fa que l’observació de descensos continuats de nivells i cabals s’interpreti en el sentit
que l’extracció supera a la recàrrega, tot i que realment pot ser que no sigui així. La qüestió encara es
complica més quan es considera la qualitat de l’aigua.

Els aqüífers costaners són un cas especial, perquè la sortida d’aigua dolça és necessària per limitar la
penetració de la falca d’aigua marina i retornar al mar la fracció de mescla que es produeix.

76 Medi ambient i tecnologia

Medi ambient(05)  13/12/98 13:37  P�gina 76

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



Totes aquestes consideracions són una part dels objectius de la gestió dels aqüífers i s’han de conside-
rar en la planificació hidrològica com a eina per orientar la política sobre l’aigua i ordenar les actua-
cions i inversions econòmiques, a més d’establir les bases per a la protecció del recurs i del seu paper
ecològic. L’objectiu és l’ús sostenible del recurs, és a dir, garantir que l’ús actual no impedeixi que les
generacions futures en puguin gaudir, en les circumstàncies que llavors els afectin.

La gestió de les aigües subterrànies no és una tasca senzilla a causa dels nombrosos interessos que hi
concorren, en especial en àrees amb recàrrega escassa i elevada demanda potencial d’aigua. 

Una situació extrema a Europa és la d’Espanya, a causa de l’agricultura de regadiu, que consumeix
més del 80% de tota l’aigua dolça disponible, malgrat que l’aportació al producte nacional és relativa-
ment petit. 

La gestió de l’aigua subterrània i de l’aigua en general ha d’atendre tècnicament, socialment i política
les demandes i mantenir els volums i les temporalitats que exigeix el medi ambient, alhora que ha de
crear les condicions per reconduir la demanda (generalment reduir-la) cap als usos de més interès. La
protecció del medi ambient requereix regles clares, acceptació pública i voluntat política.

5.6 Contaminació del sòl i les aigües subterrànies

Les accions antròpiques sovint menen al canvi en les propietats (conductivitat elèctrica, temperatura,
terbolesa, radioactivitat...) i a la introducció al medi de substàncies (ions, metalls pesants, hidrocar-
burs, dissolvents organohalogenats, diverses substàncies orgàniques...) i components biològics (bac-
teris, gèrmens diversos, virus...) que degraden i alteren les característiques naturals, i hi produeixen
contaminació. Aquesta pèrdua de qualitat pot variar des de molèsties i necessitat d’un cert tractament
previ a la utilització fins a toxicitat. La contaminació de les aigües subterrànies crea un problema
ambiental, perquè a més de la greu pèrdua del recurs, aquestes aigües es trobaran tard o d’hora als
rius, brolladors, llacs, aiguamolls i pous. També l’abandonament d’extraccions d’aigua subterrània
suposa la recuperació dels nivells freàtics en àrees que antigament eren soms o aiguamolls; si durant
l’època d’extracció, amb importants descensos freàtics, aquestes àrees han estat edificades i ocupa-
des, després poden presentar greus problemes d’inundació d’espais subterranis i excavacions, i pro-
blemes d’estabilitat a les edificacions.

El moviment dels contaminants pel terreny està subjecte a diversos processos que tendeixen a
diluir-los o eliminar-los. Alguns d’aquests processos són: filtració mecànica a la superfície del
sòl i les cavitats (afecta la matèria en suspensió), hidròlisi en funció del pH (afecta els carbonats,
certs plaguicides...), precipitació-dissolució, reaccions redox (en funció de la presència o absèn-
cia d’oxigen i d’altres oxidants i reductors que afecten els compostos nitrogenats, matèria orgà-
nica i certs metalls pesants), fenòmens d’adsorció a la superfície dels minerals i col·loides (afecta
la matèria orgànica i els microorganismes), bescanvi iònic (afecta principalment els cations), i en
menor grau exclusió iònica (afecta els anions en porus molt petits), com també fenòmens osmò-
tics i d’ultrafiltració. Les reaccions redox són freqüentment biocatalitzades per microorganismes
propis del terreny una vegada que s’han creat condicions favorables al seu desenvolupament
(subministrament d’energia com a oxidants i matèria orgànica, disponibilitat de nutrients i absèn-
cia o eliminació dels possibles inhibidors, que poden ser els propis productes de l’acció del
microorganisme).

La freqüent llarga permanència de l’aigua al sòl, medi no saturat i aqüífer, abans no surt a l’exterior
afavoreix els processos descrits i també l’eliminació de gèrmens patògens i virus en ser un medi inhòs-
pit, i dóna temps per a la desintegració de substàncies radioactives de període curt o mitjà. Addicional-
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ment, l’important volum assolit permet que contaminacions esporàdiques o localitzades es dilueixin
per dispersió hidrodinàmica.

La part química i biològicament més activa és el sòl edàfic. És aquí on es produeix la major desconta-
minació natural. La seva inexistència (àrees de roca nua o terrenys erosionats) o la seva eliminació (per
exemple en excavacions) afavoreix la possibilitat de contaminació, com també la proximitat al focus
contaminant. Aquesta proximitat ve indicada pel temps de trànsit de l’aigua i de cada contaminant
específic.

Hi ha contaminants que no s’alteren. L’ió clorur, com el bromur, i també el sulfat i el nitrat en medi
reductor, romanen a l’aigua i a efectes pràctics es mouen a la mateixa velocitat que l’aigua, igual com
ho fa el triti (isòtop radioactiu de l’hidrogen). Els cations dissolts com ara el Na, K i Mg, pel fet de ser
sotmesos a bescanvi iònic, fa que puguin ser temporalment retinguts al terreny i, per tant, es mouen a
menor velocitat que la de l’aigua. El Ca, a més de tenir bescanvi iònic es pot dissoldre i precipitar com
a carbonat. 

Molts altres contaminants no romanen ni a l’aigua ni al medi (es precipiten, dissolen, oxiden, reduei-
xen, es degraden en altres compostos...) i això és important per a l’autodepuració de l’aigua contami-
nada al terreny. L’eliminació o atenuació dels contaminants és una funció complexa de les condicions
locals i de les característiques de les substàncies. Moltes substàncies orgàniques segueixen complica-
des vies de degradació, amb aparició de productes intermedis (metabòlits), de vegades més nocius que
no pas els originals. Molts plaguicides originen cadenes de degradació i metabòlits diferents d’aquells
de què informen els fabricants, ja que els estudis en què es basen fan referència al sòl agrícola. Sorto-
sament, molts són fortament adsorbits, la qual cosa n’afavoreix la progressiva destrucció, però no tots,
ni sempre el sòl és prou gruixut i continu (per exemple, per presència d’esquerdes de retracció).

Molts hidrocarburs i dissolvents orgànics formen fases separades i immiscibles amb l’aigua si la con-
centració és prou elevada, com succeeix per fuites o escolaments de conductes i dipòsits. Una part sig-
nificativa queda retinguda capil·larment al medi no saturat (Fig. 5.5) i la part que pugui arribar al nivell
freàtic forma una capa flotant si és menys densa que l’aigua (cas dels hidrocarburs), mentre que si és
més densa s’acumula al fons de l’aqüífer (cas de molts dissolvents orgànics halogenats). Així es crea
una font gairebé permanent de contaminants que tenen una certa solubilitat a l’aigua i en malbaraten
fortament la qualitat. Uns es degraden més o menys ràpidament si hi ha prou aportació d’oxidants (oxi-
gen i nitrats) i es desenvolupa una acció bacteriana adequada, però d’altres en resulten poc degradables
(resilients) i fins i tot gairebé permanents, com ara el fenol.

Els metalls pesants poden ser el resultat de l’oxidació de sulfurs o de la dissolució de certs carbonats,
principalment, o bé ser aportats directament per indústries i activitats mineres. En medi oxidant i de
pH elevat esdevenen gairebé immòbils i queden fixats com a precipitats i coprecipitats, principalment
amb òxids de ferro. També en medis fortament reductors (matèria orgànica abundant amb subministra-
ment de sulfat i pH alt) poden ser fixats com a sulfurs. En altres condicions poden esdevenir mòbils; de
fet no és rar trobar aigües subterrànies amb elevats continguts de Fe i Mn, que en àrees riques en mine-
ralitzacions metàl·liques poden anar acompanyats d’altres metalls pesants en forma soluble, com ara
Zn, Hg, Pb, Sb, Tl, Cu... Alguns poden formar oxisals que estenen i compliquen el seu camp de mobi-
litat, com succeeix amb l’arsènic i el vanadi. Aquests són un seriós problema natural a molts llocs de
l’Argentina, Xile, Mèxic i Austràlia, i també ho poden ser al voltant d’abocadors industrials i escom-
breres de mines, i sota sòls industrials i miners on s’han acumulat.

L’origen de la contaminació és prou divers, des de les activitats industrials i mineres fins a la utilitza-
ció de fertilitzants i plaguicides (fitosanitaris) a l’agricultura, passant per les àrees urbanes i el seu
entorn (instal·lacions diverses, fuites de tancs, manca d’oxigenació o eliminació del sòl...) i els acci-
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dents i escolaments a les conduccions, en dipòsits i durant el transport, i fins i tot la utilització de la sal
per combatre el gel hivernal a les carreteres.

La forma de contaminació és molt important per deduir-ne les conseqüències i actuacions necessàries.
Hi ha dues situacions extremes. Una és la contaminació difusa, que es produeix sobre la totalitat o una
gran part del territori; és el cas de l’agricultura que empra fitosanitaris, de les grans àrees urbanes i
periurbanes i del transport aeri de contaminants (fums, aerosols). El moviment dels contaminants
segueix el de la recàrrega i és dominantment vertical al sòl, medi no saturat i part superior de l’aqüífer,
on es produeix una estratificació de gruix contínuament creixent si el procés es manté (Figura 5.6). El
flux per unitat de superfície és relativament petit i els efectes es poden manifestar molt posteriorment.

L’altra situació extrema és la contaminació concentrada o específica, que dóna lloc a un plomall de
contaminació a l’aqüífer que s’estén segons el flux de l’aigua subterrània (Figura 5.6), amb una certa
dispersió lateral i més gran longitudinalment; l’abast depèn de si el contaminant es degrada o no, i del
temps des que es va iniciar el procés. Si es tracta d’una contaminació de curta durada, després d’un
cert temps el plomall esdevé una taca que s’estén i s’allunya lentament. El temps a arribar la contami-
nació des de la superfície a l’aqüífer depèn de si hi ha aportació concentrada d’aigua (és ràpid) o si es
fa amb la recàrrega (és lent; cas d’abocadors i escombreres o de lixiviació d’hidrocarburs retinguts per
capil·laritat). Una situació intermèdia és la de fonts de contaminació lineals, com ara rius o canals que
infiltren aigua contaminada, o àrees al llarg de carreteres molt transitades i autopistes (pèrdues de car-
burants no cremats o del plom antideflagració, pols del desgast de pneumàtics) o línies de ferrocarrils.
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Fig. 5.5 Penetració al terreny d’un líquid immiscible amb l’aigua. La figura mostra dos casos: 
líquid més dens que l’aigua (dissolvents organoclorats) i líquid menys dens que l’aigua (hidrocarburs). 
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Fig. 5.6 Formació d’un plomall d’aigua contaminada per una font específica i d’una franja extensa 
d’aigua contaminada per una aportació difusa de contaminant sobre la superfície del terreny
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La pitjor situació de contaminació concentrada és la que es produeix quan el contaminant arriba direc-
tament a l’aqüífer freàtic, com succeeix quan es rebleixen excavacions profundes d’extracció d’àrids
amb deixalles o aigües contaminades són introduïdes en pous i excavacions o els purins de la ramade-
ria intensiva s’escampen sobre àrees deprimides.

5.7 Protecció de les aigües subterrànies

De la mateixa manera que les aigües subterrànies presenten avantatges de resistència a la contaminació
i que en el cas que es produeixi una acció coneguda hi ha un cert temps per actuar durant el qual la
qualitat de l’aigua es manté correcta, no és menys cert que la contaminació s’acaba produint. Quan el
resultat d’una contaminació es fa palesa, moltes vegades els volums d’aigua afectats i l’extensió terri-
torial fan que, a diferència del que succeeix amb els rius, la correcció sigui difícil, costosa i molt lenta,
especialment pel que fa referència al medi no saturat (l’aigua no es pot extreure normalment i s’ha
d’esperar que completi el trànsit cap al medi saturat) i la necessitat de mobilitzar volums d’aigua supe-
riors o molt superiors als afectats a causa de l’adsorció, el bescanvi iònic, la difusió a zones de baixa
permeabilitat o la retenció de fases separades.

La conseqüència lògica del que s’ha exposat és que la prevenció de la contaminació resulta una alter-
nativa clarament preferible a la correcció, i la normativa legal va en aquest sentit. L’opció d’abandonar
un aqüífer contaminat suposa perdre una font d’aigua i un volum de reserva molt valuós i no soluciona
el problema, perquè els contaminants no degradats o diluïts acabaran per sortir al medi ambient de
forma persistent. El valor real d’un aqüífer es pot avaluar pel cost del dispositiu alternatiu que propor-
cioni el mateix servei d’aigua; en quantitat, qualitat, preu, oportunitat i servei mediambiental acostuma
a ser molt elevat. Tot això fa que la legislació europea comunitària no sigui propícia a l’abandonament.

És clar que la contaminació difusa és generalment més insidiosa, la més difícil de restaurar i la que
requereix més esforç normatiu de protecció. La vulnerabilitat d’un aqüífer a la contaminació, que es
defineix com la susceptibilitat d’un aqüífer per ser penetrat per un contaminant distribuït sobre la
superfície del terreny, considerant l’efecte del sòl edàfic, és un índex per orientar la protecció i les acti-
vitats territorials.

Malgrat les dificultats per definir la vulnerabilitat i per adoptar un mètode que permeti comparacions,
permet arribar a una cartografia del territori. Tot aqüífer freàtic a la llarga és vulnerable als contami-
nants conservatius, però gaudeix d’una certa protecció per als que es degraden. El grau de vulnerabili-
tat s’ha d’interpretar com una orientació per prioritzar les accions de protecció i les mesures que cal
adoptar, que sempre han d’anar acompanyades d’estudis per assolir el detall que la cartografia de vul-
nerabilitat no pot mai aportar.

Les accions més freqüents de protecció són:
a) Conservació del sòl edàfic.
b) Reducció de la càrrega de contaminants per unitat de superfície (incloent-hi la limitació de l’ús de

productes fitosanitaris).
c) Acurada construcció de canonades, dipòsits, tancs i àrees d’emmagatzematge (és especialment

important per als tancs de combustible i les estacions de servei de carburants).
d) Bon emplaçament, operació, drenatge i impermeabilització superficial d’abocadors, escombreres i

àrees de manipulació de deixalles.
e) Correcta construcció de pous i sondeigs, disposant-hi segells i cimentacions per aïllar els aqüífers

de les aigües superficials i d’altres aqüífers ja contaminats; moltes situacions d’aigües subterrànies
contaminades són causades per pous mal construïts o corroïts, i no pas per l’aqüífer.

f) Confinament o correcció d’aqüífers veïns contaminats.
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La contaminació d’un pou d’abastament d’aigua potable per a la població no suposa solament un greu
risc sanitari, sinó la pèrdua d’un recurs i d’una inversió econòmica (pous, bombes, edificis, canonades,
línies elèctriques, transformadors, camins...). Substituir-lo pot ser molt costós, i de vegades difícil, en
especial al món rural i en poblacions petites, les quals a més a més no poden assolir la complexitat tèc-
nica dels tractaments de les aigües superficials, quan hi són disponibles. Un aqüífer ben protegit i ope-
rat proporciona aigua directament potable, que no requereix tractament si la xarxa de distribució no té
perill d’entrada d’aigües exteriors. El millor gust i l’absència d’additius químics és exigit en moltes
poblacions d’Europa. 

Per aquestes raons els pous i les fonts per a abastament públic són l’objecte d’una protecció especial
amb l’establiment d’àrees de protecció individuals o conjuntes (la qual cosa també es fa per a les
aigües minerals i termominerals). Aquesta protecció, considerada a les lleis i objecte de normes i reco-
manacions, consisteix a definir tres àrees:

a) Immediata, d’alguns metres al voltant del pou, tancada i propietat de l’abastidor, on no s’admet cap
activitat o emmagatzemament susceptible de contaminar.

b) Pròxima, sovint fins a 50 o 100 m, que pretén la protecció contra gèrmens patògens, on són prohi-
bides tot un seguit d’activitats als propietaris. La tendència és garantir un temps de trànsit de l’ai-
gua pel terreny de 50 a 100 dies.

c) Llunyana, fins al límit de procedència de l’aigua subterrània, on es limita l’ús de substàncies quí-
miques i fems, el pas de vies de comunicació, la instal·lació d’estacions de servei, etc., i on s’exi-
geixen mesures de seguretat addicionals. És freqüent graduar la severitat de les restriccions segons
la distància i les característiques hidràuliques del flux de l’aigua.

5.8 Correcció i rehabilitació dels aqüífers contaminats

La correcció i rehabilitació (descontaminació i remei) dels aqüífers contaminats extensivament per fonts
difuses, comporta l’eliminació o el control (reducció de l’aportació) de les substàncies contaminants
aplicant-hi normes adequades i fent-les complir i, si és el cas, compensant els perjudicis econòmics sin-
gulars (no els generals) que es puguin produir (per exemple la disminució de producció agrícola) amb
els guanys generals atribuïbles a la rehabilitació, o amb fons comuns. Això no elimina el mal provocat
—les accions directes de correcció són massa costoses—, però inicia el procés de renovació (a mig o
llarg termini); mentrestant cal protegir les parts del sistema aqüífer no danyades amb una acurada cons-
trucció, operació i rehabilitació dels pous. Hi ha la possibilitat de destinar l’aigua de l’aqüífer a certs
usos per als quals la pèrdua de qualitat soferta no sigui limitativa, però això forma part d’una acurada
planificació dels recursos hídrics i d’una bona avaluació econòmica. 

Els processos de salinització dels aqüífers costaners segueixen principis semblants, amb un important
pes de les consideracions hidràuliques i d’actuacions temporals de reducció del potencial de l’aigua
salada en bombejar-la. 

Quan es tracta de contaminació específica o concentrada, cal eliminar la font de contaminació i
extreure el contaminant de l’aqüífer —on es nota— i del sòl i medi no saturat, on pot passar desaper-
cebut si no s’hi para atenció. En casos difícils es pot optar per confinar la part contaminada de l’aqüífer
mitjançant barreres hidràuliques o físiques. També es pot extreure el sòl contaminat, encara que sovint
el cost és molt elevat i a més a més cal trobar un lloc per abocar-lo, de vegades amb un tractament
previ o la inertització.

L’eliminació o reducció dels contaminants in situ sol ser una alternativa millor, en funció dels conta-
minats de què es tracti i la ubicació al terreny. Hi ha una intensa recerca sobre el tema i s’han estudiat i
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emprat molts mètodes, però actualment sols uns quants han assolit aplicació pràctica, i són reproduï-
bles i modelitzables. Així, es preveu la possibilitat de volatilitzar el contaminant al medi saturat i no
saturat (aireig en el cas d’hidrocarburs i dissolvents orgànics volàtils), de forçar-ne l’oxidació intro-
duint-hi oxidants (aire, oxigen, nitrats) i afavorir-hi l’acció bacteriana sobre la matèria orgànica i certs
metalls pesants, de reduir-hi forces capil·lars en augmentar la temperatura amb injecció de vapor, de
crear-hi un medi reductor apropiat (afegint-hi alcohols per reduir nitrats), de forçar-hi el bescanvi
iònic, etc. (Fig. 5.7). 

Fig. 5.7 Dos exemples de tractament d’aqüífers per regeneració. A la figura superior s’esquematitza 
l’extracció de volàtils al medi no saturat per bombeig d’aire. La figura inferior mostra l’extracció d’hidrocarbur

que sura sobre el nivell freàtic mitjançant un bombeig d’aigua
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Legislació

La gestió de les aigües subterrànies i la seva protecció pel que fa a quantitat, qualitat i paper mediam-
biental requereix un suport legal i administratiu en diferents àmbits. 

El primer àmbit és el de la Unió Europea. Cal fer esment de la Directiva (80/68) sobre la protecció de
les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses, la
Directiva (80/778) sobre qualitat de l’aigua destinada a consum humà, la Directiva (74/464) sobre la
contaminació causada per substàncies perilloses, i la Directiva (86/278) sobre la protecció del medi
ambient i dels sòls. És a punt de ser promulgada una Directiva marc sobre l’aigua, que englobarà una
part de les anteriors, i que té una notable orientació de qualitat i econòmica. El control de la contami-
nació per nitrats d’origen agrícola és un objectiu clar (Directiva 91/676) i els estats n’han de fer regu-
lacions específiques i definir-ne àrees vulnerables a partir del 1999.

A Espanya la màxima regulació legal de les aigües correspon a la Llei d’aigües, del 1985, que ha subs-
tituït la del 1879. Es complementa amb dos reglaments, que tracten de desplegar la Llei i ordenar l’ad-
ministració de l’aigua.

La Llei d’aigües declara que totes les aigües són de domini públic. La gestió i protecció de les aigües
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subterrànies és ara competència pública. La Llei regula la gestió i protecció de les aigües subterrànies,
i els plans hidrològics n’han d’incloure normes específiques.

Quant als sòls contaminats, no fa gaire es va promulgar la Llei de residus, del 1998. Carrega la respon-
sabilitat del sòl contaminat sobre el propietari del terreny. Encara no és clar el lligam amb la Llei d’ai-
gües. A Catalunya s’aplica la Llei de residus, del 1993, essent l’estatal subsidiària, i es prepara una
Guia d’avaluació de la qualitat del sòl.

Agraïments

S’agraeix el suport rebut de la Fundació Centre Internacional d’Hidrologia Subterrània, amb seu a la
UPC, i també dels projectes Doñana (CICYT AMB-95-0372) i PALAEAUX (ENV4-CT95-0156).
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