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ESPANYA ÉS EL PAÍS DEL MÓN AMBESPANYA ÉS EL PAÍS DEL MÓN AMB 
MÉS PRESES PER HABITANTMÉS PRESES PER HABITANT.
La campanya de WWF “Alliberant rius” ha analitzat la

1 231situació de les 1.231 grans preses i els més de

7 000 tit b t l l7.000 petits obstacles existents a Espanya. El
primer resultat obtingut és que almenys gairebé unprimer resultat obtingut és que, almenys, gairebé un
centenar haurien de ser demolides per tractar‐secentenar haurien de ser demolides per tractar se
d'obres inservibles, obsoletes o per causar un fort, p
impacte ambiental.

Assuts

A Catalunya existeixen un total de 917 preses catalogades En el PlaDics A Catalunya existeixen un total de 917 preses catalogades. En el Pla
Sectorial de Cabals Ambientals, s'observa que només 79 d'aquests

Dics
obstacles (8,6% del total) tenen dispositius de pas per a peixos.

MAPA DE PROPUESTAS DE 

També s'han iniciat 39 expedients de caducitat, per les següents raons:
ACTUACION PRIORITARIA DE WWFPreses

2 per incompliment del cabal ecològic (Molló en el riu Ritort i Sallent) i 37
per concessions en desúsper concessions en desús.

PROBLEMÀTICA DE LES PRESES
BÉNS I SERVEIS DELS RIUS-Modificació de la dinàmica geomorfològica del riu

PROBLEMÀTICA DE LES PRESES
BÉNS I SERVEIS DELS RIUS
Els ecosistemes fluvials en bon estat proporcionen unes funcions ambientals

-Modificació de la dinàmica geomorfològica del riu.
- Modificació del règim de cabals del riu.

(laminació d'avingudes, emmagatzematge d'aigua, biodiversitat, paisatge, esbarjo,
etc.), no sempre valorades en termes econòmics. Per això, recuperar i mantenir els

- Alteració de la qualitat de l'aigua.
Interrupció de les vies de moviment natural de la fauna i flora autòctones ), p , p

ecosistemes en bon estat és sempre més barat que mantenir una gran
infraestructura inclosos els costos de la seva demolició Aquesta opció té beneficis

- Interrupció de les vies de moviment natural de la fauna i flora autòctones.
- Creació d'hàbitats favorables per a espècies exòtiques. infraestructura, inclosos els costos de la seva demolició. Aquesta opció té beneficis

ambientals i socials, ja que permet recuperar la funcionalitat dels rius. La possible
pèrdua de recursos com l'energia hidroelèctrica en determinats casos hauria de
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- Efectes en el paisatge.

L'enorme oferta d'aigua embassada a Espanya ha creat una sensació pèrdua de recursos, com l energia hidroelèctrica en determinats casos, hauria de
compensar-se amb l´aplicació de tecnologies que permetin reduir el consum dels
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- L'enorme oferta d'aigua embassada a Espanya ha creat una sensació
d´abundància que afavoreix un ús insostenible del recurs i una falta de cultura 

usuaris, i amb el foment d'altres fonts alternatives, que en determinades zones tenen
menor impacte ambiental, com l'energia solar, eòlica, etc.

q
respectuosa amb l'aigua dins dels diferents usos: urbà, agrícola i industrial.
O ió d ll fè til- Ocupació de valls fèrtils.

- Impedeixen el moviment dels sediments i de la fauna dels rius. Mé i f ió htt // b l f d /Impedeixen el moviment dels sediments i de la fauna dels rius. Més informació: http://grupbarcelonawwf.wordpress.com/


