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M O D I F I C A C I Ó  P U N T U A L  N N S S  R I B A - R O J A  D ’ E B R E :  R E G U L A C I Ó  D E L  
S Ò L  N O  U R B A N I T Z A B L E  

ANTECEDENTS 
La seqüència temporal de les successives aprovacions d’ordenacions i regulacions del SNU esdevé 

important per acabar entenent la motivació de la proposta. 

L’any 1992 s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Entenent que el PEIN és un instrument 

de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial, les disposicions normatives que aquest 

Pla incorporava passen a ser d’obligat compliment per a una part important del terme municipal de Riba-

roja d’Ebre. 

 
EIN Riba-roja d’Ebre. Document 6 del PEIN aprovat l’any 1992 

L’any 1997 s’aproven les NNSS del municipi de Riba-roja d’Ebre, tot incorporant la regulació que el PEIN 

estableix pel seu àmbit. 

L’any 2005 s’aprova el text refós de les NNSS de Riba-roja d’Ebre, essent a hores d’ara el planejament 

vigent del municipi. 
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Al 2006 s’identifiquen les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs 

d’importància comunitària (LIC), delimita una zona d’especial protecció al terme municipal de Riba‐roja 

d’Ebre. Els espais que van ser inclosos a la Xarxa Natura 2000 automàticament van ser integrats al PEIN. 

 

Al 2010 s’aprova definitivament el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. 

L’espai PEIN de Riba-roja d’Ebre no disposa de Pla Especial i per tant, està sense regulació específica. 

Llavors, el règim aplicable és el que s’estableix a les normes aprovades al 1992 i un conjunt de 

disposicions posteriors. 

Així doncs tenim unes NNSS que van incorporar la zonificació PEIN i la regulació inicial de l’any 1992, 

però no s’hi va incorporar l’ampliació del PEIN per la inclusió dels espais de Xarxa Natura (2006), ni les 

determinacions del PTPTE (2010). Això fa que hagin activitats que en el seu moment es van implantar 

d’acord la regulació de les NNSS i que ara podrien estar fora d’ordenació; o el cas que segons les NNSS 

algunes de les zones que actualment són qualificats com a Xarxa Natura 2000, són zones on es poden 

desenvolupar usos turístics i que d’acord amb la regulació territorial seria un ús no admès si no hi ha una 

regulació específica. 

Tal i com indica el document d’avanç de planejament que s’avalua, la regulació del SNU de Riba-roja 

d’Ebre requereix d’una revisió a fons, i es vol disposar de la regulació especifica corresponent, 

determinant els usos i instal·lacions permeses al sòl no urbanitzable de protecció especial que forma part 

del PEIN/Xarxa Natura 2000. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANIFICACIÓ A AVALUAR 

Objectius de la planificació  

L’objecte de la modificació és regular els usos i el desenvolupament de les actuacions urbanístiques en el sòl 

no urbanitzable del terme municipal de Riba‐roja d’Ebre: 

• Incorporant i complint les disposicions del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre definides en 

les Normes d’ordenació territorial. 

• Incorporant i concretant els criteris específics de valoració del paisatge d’acord amb les Directrius 

del paisatge del PTTE. 

• Adequar i adaptar les normes que regulen el sòl no urbanitzable a les directrius i normes establertes 

en el Pla d’espais d’interès natural i Xarxa Natura 2000. 

En compliment i segons la Disposició transitòria tercera del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, 

l’objecte també és: 

• Regular específicament els usos i instal·lacions a desenvolupar al sòl no urbanitzable de protecció 

especial que forma part del PEIN i/o de la Xarxa Natura 2000. 

• Tenir el caràcter o nivell per a ser considerada la Normativa especifica corresponen en el sòl de 

protecció especial protegit per la normativa sectorial PEIN i/o de la Xarxa Natura 2000, segons 

determinació de la Disposició transitòria del PTTE. 

Contingut de la proposta de modificació puntual 

El contingut del document de proposta de modificació puntual de les NNSS consta d’una memòria amb uns 

plànols de delimitació del SNU. 

La memòria està composta bàsicament per l’articulat de la normativa de les NNSS vigents pel SNU i una 

normativa modificada del SNU, essent aquesta darrera la proposta. 

Desenvolupament de la proposta  

La proposta no incorpora agenda. 

Alternatives proposades 

La proposta no realitza un estudi d’alternatives 
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ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS 

Medi físic 

Relleu: pendent 

Quan s’observa el mapa de pendents del municipi (a l’esquerra, mapa de pendents >20%. Elaboració 

pròpia a partir de dades del ICGC) obtenim la dada que el 70% (69,95 km2) dels terrenys del municipi 

estan per sobre del 20% de pendent, sense tenir en 

compte que la superfície d’aigua al municipi es d’uns 

6,3 km2. 

Amb aquesta configuració geomorfològica es pot 

començar a pensar que les possibilitats de 

desenvolupar determinades activitats productives són 

molt baixes, o si més no, restringides a les àrees més 

planeres. 

Així doncs, l’agricultura ocupa els fons de vall o els 

careners més amples, i la resta de superfície té una 

vocació clarament forestal. 

Tenim doncs un territori força abrupte, amb unes 

condicions climatològiques força extremes, una 

vegetació forestal mediterrània dominada per 

matollars i pinedes esclarissades, i tot sovint afectada 

pels incendis. Tots ells són factors que ens indiquen que 

l’erosió és uns dels principals perills per a aquest fràgil 

sistema. 

 

 

Hidrografia: inundabilitat 

Tot i una densa xarxa de drenatge, la inundabilitat queda restringida als marges del riu Ebre i més en 

concret, a les riberes del riu aigües avall de la presa de l’embassament de Riba-roja d’Ebre. 
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Mapa de risc d’inundació (T500). Font: CHE 

 

Aquests terrenys inundables es corresponen amb sòls agrícoles de major fertilitat. 

Geologia: geozones 

Els materials que apareixen al terme de Riba-roja d’Ebre són, per tant, relativament recents. No es troben 

en superfície materials de l’era mesozoica (Triàsic, Juràssic, Cretaci) i els més antics són, del Terciari 

inferior o Paleogen. Concretament la major part del terme municipal riba-rojà presenta materials del 

Ludià-Oligocè (de fa entre 42 i 38 milions d’anys); es tracta de lutites roges (roques molt riques en argila), 

gresos (pedres sorrenques o arenes cimentades) i calcàries, sovint alternant en forma de molasses, que 

dominen a la meitat oriental del terme, a les àrees no muntanyoses de les serres de la Fatarella i 

d’Almatret i cap al marge esquerre de l’embassament (CASADO BURILLO V.; ANGUERA TERRÉ M. (2010) Els 

espais naturals de Riba-roja d’Ebre). 
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Des del punt de vista de l’Inventari de Zones d’Interès Geològic de Catalunya al municipi de Riba-roja no 

hi ha cap zona inclosa. 

Medi natural 

Hàbitats d’interès comunitari 

Segons la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari al municipi de Riba-roja d’Ebre hi ha identificats 

7 hàbitats, dels quals només un té la condició de prioritari. 

3150 Estanys naturals eutròfics amb 
vegetació natant (Hydrocharition) o 
poblaments submersos d'espigues 
d'aigua (Potamion) 

No prioritari 250,36 Ha 

3260 Rius de terra baixa i de la muntanya 
mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (Ranunculion 
fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

No prioritari 181,09 Ha 

5330 Matollars termomediterranis i 
predesèrtics 

No prioritari 24,12 Ha 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Prioritari 114,61 Ha 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació 
rupícola 

No prioritari 21,70 Ha 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera 

No prioritari 6,87 Ha 

9540 Pinedes mediterrànies No prioritari 4.235,29 Ha 

 

La distribució d’aquests hàbitats està fortament lligada a la 

configuració del relleu. El factor exposició és el determinant en 

la distribució de les comunitats vegetals. El gradient altitudinal 

no és tant gran com per a condicionar la vegetació. 

Aquesta distribució condicionada al relleu/exposició fa que les 

zones ocupades per HIC siguin molt fragmentades. 

 

Figures de protecció 

L’espai d’interès natural de Riba-roja (PEIN) ocupa el terç oest del municipi, aigües amunt de l’embassament 

i a banda i banda del riu. Aquest EIN, que s’entén també als municipis de la Fatarella, Vilalba dels Arcs i la 

Pobla de Massaluca, té una extensió total de 6.556 ha, de les quals 3.056 corresponen al municipi de Riba-

roja d’Ebre. 

L'espai de Riba-roja és un dels millors representants del paisatge de 

pinedes del sud de la Depressió central, en la transició entre el país de 

la màquia continental i el del carrascar. Amb les mateixes 

característiques que l'espai d'Almatret, acull una zona més representativa 

i més diversa, tant per la major extensió de l'espaí com per la diversitat 

dei relleu. Són nombroses les espècies vegetals notables i de gran interès 

biogeogràfic localitzades en aquest espai. La fauna d'aquest espai 

presenta alguns elements destacables, fonamentalment pel que fa als ocells -aquàtics i rapinyaires- i peixos; 

també sobresurt la singularitat d'algunes espècies de la fauna invertebrada (Font: fitxes PEIN, 1992) 

Segons el Decret... a l’espai natural de Riba-roja hi ha una espècie animal amb règim d’estrictament 

protegida, és el mol·lusc bivalve d’aigua dolça Margaritifera auriculària. 

http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_hic.php
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Àrees d’interès faunístic i florístic 

Queden inclosos els terrenys del terme municipal al marge dret del riu Ebre i una franja a la riba 
esquerra. 

 

Entenent que la principal espècie protegida identificada al municipi és la Margaritifera auriculària , és de 
suposar les zones d’interès per a la fauna han de tenir una especial sensibilitat per l’hàbitat d’aquesta 
espècie, és a dir, les aigües dolces continentals.  

Medi socioeconòmic 

Característiques generals 

Bàsicament tota la superfície del SNU es de titularitat privada i els usos dominants són els agrícoles i 

forestals, i a un altre nivell, els cinegètics i la pesca esportiva. 

L’activitat agrícola és molt minsa, només un 13% de la superfície del municipi consta com a superfície 

agrícola utilitzada (Idescat 2009). L’activitat ramadera és bàsicament del tipus intensiu, amb gairebé 

exclusivitat del sector porcí. 

L’embassament és el principal element dinamitzador de l’activitat turística. Al seu entorn hi ha les principals 

activitats turístiques del municipi: càmpings, lloguer d’embarcacions, pesca, activitats aquàtiques, etc. 

Tot plegat la pesca esportiva és un dels principals actius turístics dels municipi, però amb la contrapartida 

que l’espècie principal objecte de la pesca és el silur, una espècie exòtica invasora. Segons la legislació 

vigent, les espècies introduïdes com el silur, un cop capturades haurien de ser sacrificades obligatòriament. 
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AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLANEJAMENT 

Antecedents: entorn normatiu 

Com ja s’havia exposat, els dos grans eixos/objectius de la modificació de les NNSS al sòl no urbanitzable 

són l’adequació de la regulació del SNU a les directrius dels plans territorials vigents (PEIN i PTPTE) i, establir 

una regulació del SNU de protecció especial de manera que tingui la consideració de “Normativa específica 

de l’espai protegit”. 

El planejament vigent defineix quatre tipus de SNU: 

• Sense regulació especifica 

• De protecció de monuments 

• De protecció d’elements naturals 

• Amb regulació d’ús lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de lleure dels espais naturals a la 

vora del riu 

Si s’observa (veure mapa següent) l’ordenació de les NNSS (vigents des de 1997) s’aprecia que tot i ser 

posteriors a l’aprovació del PEIN (1992), 

cap dels tipus de SNU es correspon amb 

la primera delimitació de l’EIN de Riba-

roja, és a dir, no es va delimitar un àmbit 

amb una clau o tipus diferent pel SNU 

inclòs i no inclòs al PEIN.  

Si que es van delimitar fins a quatre 

zones amb regulació d’ús que pretenien 

donar resposta a la demanda d’usos 

turístics a les riberes de l’Ebre, i que 

llavors amb l’ordenació territorial vigent 

no tenien la consideració de protecció 

especial. Amb la posterior ampliació del 

PEIN amb la XN2000, dues d’aquestes 

zones SNU amb regulació d’ús (subzona 

1.1 i subzona 1.2) van quedar incloses al 

PEIN i per tant, es va generar una 

discordança, més quan en aquests 

emplaçaments s’hi van implantar 

activitats relacionades amb la pesca 

esportiva i el turisme, que s’assimilarien 

a l’ús de càmping. 

La major part del SNU, a excepció de 

les zones amb regulació d’ús, de 

protecció d’elements naturals i de 

protecció a monuments, té la mateixa 

regulació. Amb aquesta ordenació tenim 

doncs que segons les NNSS les condicions 

per a edificar són les mateixes dins de 

l’espai PEIN com a fora. 
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Així doncs queda justificat que es vulguin corregir aquestes anomalies en l’ordenació vigent, i també, buscar 

un encaix per a aquelles activitats implantades abans de l’ampliació del PEIN, en concret les del tipus turístic 

ubicades a la riba de l’embassament. 

A continuació es fa un repàs de les regulacions que tenen alguna relació amb un dels objectius de la proposta 

per a entendre la motivació del segon objectiu. 

El règim urbanístic dels espais PEIN. D’acord amb l'article 13 de les normes del PEIN i l’article 18 de la Llei 

12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals, en els espais que inclosos en el PEIN, s'aplica el règim del sòl no 

urbanitzable. Actualment, cal remetre’s a l’article 47 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, tenint en compte les modificacions posteriors 

introduïdes per Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, del 3 

d’agost. 

D'acord amb el que disposa la Llei d’urbanisme, el règim de sòl no urbanitzable limita la possibilitat 

d'edificar o de promoure actuacions als supòsits que determina expressament el seus article 47 i següents, 

sens perjudici de les limitacions addicionals que pugui establir el planejament urbanístic municipal o la 

legislació sectorial. 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

Article 47. Règim d'ús del sòl no urbanitzable 

6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant 

sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació 
urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, del 3 d’agost  

Article 12. Modificació de l'article 47 del text refós de la Llei d'urbanisme  

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació 

urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

 

Tanmateix, cal tenir en compte que el règim general establert del PEIN pot ser objecte de restriccions 

addicionals segons els requeriments de protecció propis de cada espai, mitjançant l'aprovació d’un pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge específic per a un espai concret o mitjançant les normes 

particulars dels espais de protecció especial (ENPE). 

Segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, es diu 

a l’Annex 2. II Altres obres i instal·lacions sotmeses a avaluació prèvia d’impacte ambiental, punt 13, 

s’inclouen els complexos hotelers, recreatius i esportius (parcs recreatius i aquàtics, golfs i càmpings, etc.), és 

a dir, no s’exclou l’ús de càmping, sinó que es condiciona a l’avaluació prèvia d’impacte ambiental. 

A la Disposició transitòria 3a del PTPTE es diu que mentre no es disposi de la regulació específica 

corresponent, els usos i instal·lacions no permesos al sòl no urbanitzable de protecció especial que forma 

part del PEIN són: usos turístics, instal·lacions d’allotjament i restauració (càmping entre d’altres). 
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Proposta de modificació de les NNSS 

El sòl de protecció especial, en el document d’avanç de planejament, inclou fins a 7 zones, entre les quals la 

de PEIN. La resta de SNU estaria en sòl de protecció preventiva. 

La proposta de normativa inclou una regulació general del SNU amb les condicions i característiques de les 

edificacions i construccions, i el seu tractament paisatgístic.  

Pel SNU de protecció preventiva, una ordenació dels usos que s’ajusta als usos que contempla la Llei 

d’Urbanisme per a aquesta tipologia. 

En el sòl de protecció especial, hi ha un desplegament normatiu genèric en quan a les condicions de les 

edificacions i construccions, i una regulació específica per a cada zona.  La zona PEIN es regula principalment 

amb la normativa de tipus general del PEIN (Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el 

Pla d’espais d’interès natural) i la seva modificació inclosa en el decret 278/2007, de 18 de desembre. 

De les tres zones de sòl de protecció especial amb regulació d’usos n’hi ha una (zona 1, clau 26a) que està 

situada sòl de protecció especial en zona PEIN, i les altres dues (zona 2 i 3, clau 26 B) en sòl de protecció 

especial. 

A mode de resum, al següent quadre s’indiquen els usos admesos per a cada zona de regulació. 

Usos Zona 1. Subzona 1 Zona 1. Subzona 2 Zona 2 Zona 3 

a) Lleure i pesca lliures X  X X 

b) Càmping  X  X 

c) Pesca amb embarcador i petites 

construccions 

 X   

d) Embarcador turístic  X X X 

e) Embarcador esportiu   X X 

f) Altres usos de lleure a l’aigua  X X X 
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Avaluació de la proposta 

La proposta de modificació de les NNSS realitza una revisió de l’ordenació en el sentit d’incorporar a la 

zonificació l’àmbit vigent del PEIN de Riba-roja, i amb la incorporació d’un articulat genèric per a la 

regulació del SNU, tant el de protecció especial com preventiu. 

Una de les peculiaritats de la proposta d’ordenació és la presència d’una zona de regulació d’usos (zona 

1.2), amb una normativa específica, al interior del sòl de protecció especial PEIN que permet l’ús de càmping 

i d’altres activitats del tipus turístic. Com ja s’havia explicat, aquesta ordenació es deu a la voluntat de 

regularitzar la presència de diverses activitats turístiques al marge de l’embassament, i en definitiva, de 

potenciar uns dels actius del municipi que representen les activitats aquàtiques vinculades a l’embassament, 

d’unes activitats que són fins i tot anteriors a l’ampliació del PEIN per la XN2000. 

 
Usos recreatius de l’embassament de Riba-roja d’Ebre (font: Càmping Riba-roja) 

En un altre sentit, i donats els objectius de la Modificació de les NNSS, i tenint en compte que gairebé el 

70% de la superfície del municipi són terrenys forestals i una gran part d’aquests estan inclosos en el 

PEIN/XN2000, seria interessant aprofundir en la regulació del SNU d’una forma més personalitzada i en el 

sentit de garantir la conservació dels valors naturals i paisatgístics del territori. 

També, i donat que una part important del plantejament passa per l’aprofitament de l’embassament, caldria 

revisar a fons la qüestió de la inundabilitat i clarificar les cotes d’inundació en el cas d’avinguda extrema, i 

establir les condicions i característiques de les estructures i embarcacions que han d’ocupar les aigües de 

l’embassament així com les autoritzacions necessàries tant a nivell autonòmic com de conca. 
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Possibles efectes sobre els elements rellevants  

L’habitat d’interès comunitari prioritari “6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia)” resta en part dins de la zona PEIN però una part important d’aquest hàbitat estaria en 

sòl de protecció especial clau 24, i això podria suposar un cert risc per a la seva conservació. 

Incendis forestals. Tenint en compte que la vegetació forestal del municipi està composta per comunitats 

xerofítiques altament inflamables, la perillositat és màxima. Els incendis tenen conseqüències en quan al risc 

per a les mateixes persones i bens; per la destrucció de la coberta vegetals i per tant la destrucció d’hàbitats 

naturals; i en darrera instància, i també afavorit per les característiques del medi, un augment dels processos 

erosius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augment de nutrients a l’aigua fa 

que proliferin les algues, que 

acaben per consumir tot l’oxigen 

(anòxia) i provoquen la mort dels 

animals i la destrucció de 

l’ecosistema. 

Eutrofització. Un risc important pel medi aquàtic, és la contaminació de les aigües i la seva eutrofització. La 

modificació de les característiques fisicoquímiques de l’aigua representa una greu alteració del medi, que 

altera la presència dels organismes vius i per tant, la qualitat de l’hàbitat. A un altre nivell, la qualitat de 

l’aigua per a d’altres usos humans es veu afectada. 

 

Juliol 2017 

Signat: Jordi Valero  
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