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Per a la caracterització de la Demarcació Hidrogràfica, l'anàlisi de les pressions i la
determinació de l'estat ecològic de les masses d'aigua epicontinentals, la DGRH i
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental han establert diversos convenis de
col·laboració i assistències tècniques:

Treballs per a
l'implementació de
la Directiva Marc de
l'Aigua
referents a aigües
epicontinentals*

Caracterització
Demarcació Hidrogràfica

Coordinació dels treball d'implementació d ela DMA
a la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

FOA Ambiental sL

Avaluació de la qualitat ambiental de les masses
d'aigua epicontinentals (torrents i aiguamolls)
utilitzant indicadors i índexs biològics

Universidad de Vigo

Mostreig i anàlsi de substàncies contaminants
prioritàries de la Demarcació Hidrogràfica de les
Illes Balears

Universitat de les Illes
Balears (UIB) Servei
Científic-Tècnic
(Laboratori)

Anàlisi de pressions i impactes sobre l'estat de les
masses d'aigua subterrànies i epicontinentals de
la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

HIDROMA

Delimitació i
caracterització
masses d'aigua
epicontinentals
Identificació de
pressions

Avaluació de
l'estat ecològic

Programa
de mesures

Objectius
mediambientals per a
cada massa d'aigua

Consulta i participació

Indicadors biològics:
Fitoplancton
Microalgues
Invertebrats bentònics
Indicadors hidromorfològics:
Morfològiques
Hidrodinàmiques
* aigües continentals quietes o que discorren per la superfície del
sòl (rius, torrents, llags, embassaments, aigües de transició o
aiguamolls)

Indicadors Físic-Químics

Estat ecològic i principals
pressions:
avaluació de la qualitat ambiental
de les masses d'aigua
epicontinentals utilitzant
bioindicadors

Torrents

Els torrents de les Illes Balears experimenten fase seca,
són del tipus de riu temporal Mediterràni, que presenten
aigua circulant només durant uns mesos a l'any. La
temporalitat es reflexa en l'existència de comunitats
ecològiques úniques, que els diferencien dels rius
temporals continentals. Els factors que determinen aquest
règim son:
Metodologia i mostreig per avaluar la qualitat ambiental:
Precipitacions irregulars i torrencials
La xarxa hidrològica base s'ha dividit en 571 trams. Es visitaren 178
Litologia calcària (afavoreix la infiltració)
trams fluvials (70% estaven secs) repartits en 43 conques.
Relleu (elevats pendents afavoreixen la
Dels trams que tenien aigua, es van seleccionar 53, pertanyents a
escorrentia)
31 conques, dels que es van prendre mostres en franjes de 500 m
Devallada del nivell freàtic per sobreexplotació
per a analitzar els següents paràmetres:
(que afecta a la part baixa de les lleres)
Qualitat biològica
Diatomees (comunitats d'algues bentòniques)
Invertebrats bentònics
Condicions Hidromorfològiques (cabal, flux, substractes,
hàbitat..)
S'han establert 5 tipologíes de torrents, en funció de l'altitut màxima, el tamany de la conca, la pendent, la precipitació mitjana,
el percentatge de substracte impermeable... Els resultats dels mostrejos i anàlisi han desembocat en l'ajust de 3 tipologies per
a les Illes Balears. A la taula es presenten aquestes tipologies i l'anàlisi de l'estat ecològic i de les pressions:
Tipologies de torrents

Pressió orgànica puntual

Torrents del pla
de pendents i precipitacions Cap torrent afectat per
baixes, amb conques petites afluents d'EDAR's arriba al
(60%) o amb conques grans bon estat
(3,7%)
Torrents tipus canyó
de elvades pendents i
precipitacions (a la Serra
Tramuntana de Mallorca)
Torrents de muntanya
pendent mitja,
precipitació mitja-alta i
conca petita-mitja
(Mallorca)

Pressió de nutrients difosa
Les categories agrícoles son
les més afectades.
Les categories artificials
semi-naturals presenten
millor estat ecològic

Pressió hidromorfològica
Alteracions
hidromorfològiques i de
qualitat de l'hàbitat

Són pocs els que estan sotmesos a alguna pressió, degut a la seva localització en l'alta
muntanya, i per tant totes arriben al bon estat ecològic.
L'efecte de les pressions sobre aquest tipus de torrent és actualment lleu, qualsevol modificació
de l'hàbitat físic podria tenir una elevada repercussió sobre l'estat ecològic futur

Cap torrent afectat per
afluents d'EDAR's arriben
al bon estat

El 40% estan afectats per
la pressió de nutrients
difussa, procedents dels
usos agrícoles amb risc
d'incompliment d'objectes
de la DMA

No solen presentar massa
alteracions a l'hàbitat i en els
usos del sòl. Certs usos
artificials i agrícoles en la llera
penalitzen l'estat ecològic

Detall de l'estat ecològic dels torrents en el document Evaluación de la calidad ambiental de las masas de agua epicontinentales utilizando
indicadores e índices biológicos; Tomo I Torrentes, 2007.

Els torrents de les Illes Balears es troben en greu perill de deterioració degut a l'augment de la pressió humana i
necessitats hídriques, al canvi en els usos del sòl, a la contaminació i sobreexplotació dels aqüífers (això últim afecta
directament a la capacitat de recàrrega).

Estat ecològic i principals
pressions:
avaluació de la qualitat ambiental
de les masses d'aigua
epicontinentals utilitzant
bioindicadors

Metodologia i mostreig per avaluar la qualitat
ambiental
S'han considerat 33 zones humides (ZH), excluint les
molt modificades (embassaments), les basses artificials
i les molt antropizades.
A cada ZH s'ha seleccionat un o més punts de mostreig:
Mallorca 16 ZH: 31 punts,
Menorca 11 ZH: 17 punts,
Formentera 4 ZH: 4 punts,
Eivissa 2 ZH: 3 punts.
Els paràmetres analitzant son els següents:
Composició físic-química: Tª, pH, conductivitat, salinitat,
oxigen disolt, nutrients, alcalinitat, DBO,
Qualitat biològica:
fitoplancton (algas)
els invertebrats bentònics litorals

S'han establert uns rangs de salinitat en funció de la
distribució dels invertebrats
Salinitat

Anàlisi de pressions

Oligohalí
<5 ppm

Orgànica (depuradora i abocaments)
Nutrientes (origen hipogènic*)

Mesohalí
5-26 ppm

Origen hipogènic amb carga de
nutrients
Intrusió marina
Salines (modificació
hidromorfològica i química)

Euhalí
> 26 ppm

Depuradores
Origen hipogènic

*els nutrients arriben a través d'escorrentia subterrània
Detall de l'estat ecològic de les ZH en el document Evaluación de
la calidad ambiental de las masas de agua epicontinentales
utilizando indicadores e índices biológicos; Tomo II Zonas Húmedas,
2007.

Zones Humides
Conveni Ramsar: origen del terme zona humida
Llei d'Aigües: des d'aiguamolls naturals fins zones
humides creades.
DMA: Zones de transició entre ecosistemes aqüàtics
i terrestres. No es contemplen com a masses d'aigua
independents sino associades a alguna massa d'aigua
subterrània o superficial.
Els següents planols recullen una primera valoració
sobre l'estat ecològic de les zones humides de les 4
illes mostrejades en aquesta primera campanya.
Per a la seva valoració última s'ha seguit el principi de
precaució, i en aquelles ZH amb mes d'un punto de
mostreig s'ha representat el que presenta un pitjor estat
ecològic.
Estat ecològic de les ZH d'Eivissa i Formentera

Estat ecològic de les ZH de Menorca

Estat ecològic de les ZH de Mallorca

Programa inicial de mesures
Possibles alternatives d'actuació
per a la consecució dels
objectius mediambientals en les
Zones Humides

Pressió

Contaminació
puntual de
depuradores i
abocaments

Contaminació
difussa
per activitats
agrícoles

Efectes
Les ZH de Balears son d'escassa
entitat i per tant més vulnerables a
pressions de baixa magnitut.
Petits aporis de matèria orgànica
consumeix l'oxígen disolt per a
mineralitzar-se.
El nitrògeno (N) i fòsfor (P) poden
provocar eutrofització
Els aiguamolls tendeixen a ser trampes
de sediments i acumulen fòsfor.
També poden acumular herbicides i
pesticides, afavorint processos de
bioacumulació (incorporació en la
cadena tròfica de contaminants tòxics
passant dels animals a l'home)
Eutrofització

L'home regula la comunicació
Salinització canvis hidrològica entre el mar i els aiguamolls
hidromorfològics per a concentració i extracció de sals.
El bentos litoral és modificat

Aports de
nutrients des de
les masses
d'aigua
subterrànies

Aports freàtics d'aigües subterrànies
(continentals i marines).
Aiguamolls amb alimentació hipogènica
continental: aports de nitrògen (el P
precipita, però el N no)

Possibles mesures en ZH
Eliminació font puntual (abocament).
Transformació d'afluents puntuals en difusos (filtres
verds)
Control d'abocaments en torrents que desemboquen
en aiguamolls. Especial atenció a llots depuració
Remediació: (si no s'elimina la font puntual),
eliminació del fòsfor acumulat mitjançant talls
sucesius de la vegetació aqüàtica
Codi Bones Pràctiques Agrícoles en conques
d'elevada dedicació agrícola o ramadera
Aiguamolls tipus gola (amb grans àrees de captació
Directiva de Nitrats
Directiva Aigües residuals
Restauració de riberes en els torrents de zones
agrícoles que drenen cap a aiguamolls
Remediació eliminació del fósfor

Salines actives podríen declarar-se modificades
en base a la modificació hidrològica
Salines abandonades: intentar restablir la conexió
hidrològica natural, facilitant la descompartimentació
de les piscines i recuperació de la dinàmica natural
de les salines
Eliminar punts d'abocament puntual que afecten
als torrents
Controlar les càrregues de nutrients d'agricultura
Tecnologies de reciclat i reutilització de residus
orgànics sòlids
Remediació: eliminació del fósfor mitjançant talls
successius

Programa inicial de mesures
Possibles alternatives d'actuació
per a la consecució dels
objectius mediambientals en els
torrents
Pressió

Possibles mesures en funció de pressions detectades en els torrents

Contaminació
puntual
procedent
d'EDAR's i
abocaments

Revisar i millorar funcionament de les EDAR's
Eliminar abocaments directes (els torrents de les Illes Balears no tenen capacitat de dilució)
Dirigir els abocaments, únicament orgànics d'EDAR's, a zones extenses que actuen a
manera de filtres verds i evitar abocaments directes a la llera.
Diseny de sistemes de llacunatge artificial, similars als aiguamolls per a l'eliminació de
nutrients com a nitrògen (N) i fòsfor (P) en biomassa vegetal o peixos.

Contaminació
orgànica difusa

Codi de Bones Pràctiques Agrícoles de les Illes Balears (BOIB 15/01/2000)
Directiva Nitrats 91/676/CEE
Directiva Tractament d'Aigües Residuals Urbanes 91/271/CEE
Potenciar la restauració de riberes en els torrents de zones agrícoles (ja que les riberes
tenen un paper natural de filtre verd), retenint sediments i nutrients de forma prèvia a
l'arrossegament en els torrents
Bandes de protecció als costats dels torrents on no es permetin activitats agrícoles

Erosió de
vessants

Restauració urgent de riberes en zones agrícoles
Bandes de protecció als costats dels torrents

Sequera artificial
del les lleres
degut a la
substracció
d'aigua amb
canonada

Especialment en fonts i capçalera de torrents
Contadors en zones on la substracció de recursos hídrics sigui important
Limitar concessions d'aigua, controlar cabals i usos
Establir criteris d'us i costes ambientals
Fixar i respectar cabals mínims
Deixar fonts obertes la longitud necessària
Utilitzar aigua de dessaladora per a proveïment i agricultura
Recuperar l'aigua al final del torrent (pla)

Cremes i
neteges de
torrents

Eliminar les pràctiques de crema de restes d'agricultura en torrents
Realitzar neteges de fem en els cabals a l'agost (quant estan secs)
Extracció d'espècies exòtiques o invasores

Usos recreatius
(barranquisme)

Regulació de l'accés i nombre de visitants fonamentalment en torrents de referència
Programes d'ordenació que prioritzen la seva conservació

