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L’Agència Catalana de l’Aigua destina 1,1 MEUR 
per actuacions de recuperació de riberes i zones 
humides amb acords de custòdia fluvial 
 

 S’ha obert convocatòria d’una nova línia d’ajuts, disposant d’un 
termini de dos mesos per a presentar sol·licituds, que enguany 
incorpora actuacions en zones humides 

 S’augmenta el percentatge de l’import total de l’ajut atorgat, 
passant del 80 al 100% i també s’inclouen dins de la subvenció 
despeses com les accions de divulgació i difusió  

 En l’anterior convocatòria de 2018 es van atorgar ajuts per valor de 
mig milió d’euros 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert 
la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per actuacions de recuperació de 
riberes fluvials i millora de l’estat ecològic en 
zones humides amb acords de custòdia fluvial. 
Es disposa d’un termini de dos mesos per 
presentar sol·licituds.  

Està previst destinar 1,15 MEUR amb càrrec 
als pressupostos de l’ACA dels anys 2020 i 
2021. D’aquest import màxim previst, es 
destinarà fins a 1 milió d'euros a finançar 

actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial, i fins a 
150.000 euros que serviran per a finançar actuacions de millora de l'estat 
ecològic en zones humides en espais amb acords de custòdia. 

En aquesta convocatòria s’ha augmentat el percentatge de l’import elegible de 
l’actuació que és subvencionable (passant del 80 al 100%) respecte a l’ajut del 
2018 i del percentatge de la despesa total de l’actuació en concepte de 
despeses per a la planificació i execució d'accions de divulgació i difusió dels 
valors naturals i/o de les actuacions realitzades en la millora del medi fluvial o 
en zones humides que pot èsser subvencionable. 

En l’anterior convocatòria de 2018 es van atorgar ajuts per valor de mig milió 
d’euros. 

19 de setembre de 2020 

Rampa de peixos a la resclosa de la Pilastra, 
impulsada pel Consorci del Ter.        
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