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L’ACA atorga 23 ajuts amb una inversió de 4,8 
MEUR per a minimitzar el risc d’inundacions en 
zona urbana a les conques internes 
 
 

• Aquesta línia de subvencions consisteix en actuacions com 
l’adequació de talussos, el manteniment de dics, l’estabilització de 
marges, entre d’altres 

 

• Catorze dels ajuts beneficiaran les comarques gironines, 7 a les de 
Barcelona i dos a les de Tarragona 

 
 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha 
publicat la proposta definitiva de resolució 
de les sol·licituds de subvenció per a 
minimitzar el risc d’inundació en zona 
urbana a les conques internes.  
 
En total s’han atorgat 23 subvencions, 
amb un pressupost de 4,8 MEUR i els 
ajuts contribuiran a desenvolupar mesures 
com l’adequació de talussos, el 
manteniment de dics, l’estabilització de 
marges, entre d’altres. 
 
Catorze dels ajuts beneficiaran les 

comarques gironines, 7 a les de Barcelona i dos a les de Tarragona, tal i com 
es detalla a continuació: 
 
 
Ens sol·licitant Comarca Actuació Subvenció 

atorgada 

Comarques de Girona 

Ajuntament de Camós Pla de 
l’Estany 

Ampliació de la llera de la riera 
Matamors al seu pas pel nucli 

60.090,04 € 

Ajuntament de Cassà 
de la Selva 

La Selva Endegament del torrent del Pas (riera 
seca) entre els carreres de la Vila i del 
Pla de l'Estany 

274.722,50 € 

Ajuntament de Girona Gironès Mur de protecció marge esquerre del 
Ter entre el pont de la Barca i el pont 
de França. Mur de protecció marge 
esquerre del Ter entre el pont de la 

229.147,59 € 

Riera de Vallmanya (Tordera), on s’han 
excavat sediments a la llera i s’han revegetat 
els talussos.                 

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/2020_avingudes_urbanes_BDNS-511214/RES-DEF-AVINGUDES-URBANES-511214.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/2020_avingudes_urbanes_BDNS-511214/RES-DEF-AVINGUDES-URBANES-511214.pdf
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Barca i el pont de França 

Ajuntament de 
Llambilles 

Gironès Mota de protecció del marge dret del 
riu Bugantó al seu pas pel PI les 
Conques 

97.569,01 € 

Ajuntament de Port de 
la Selva 

Alt 
Empordà 

Obres de protecció del marge dret de 
la riera Romanyac 

552.179,58 € 

Ajuntament de Ripoll Ripollès Estabilització i protecció d'un tram de 
talús del marge dret de riu Freser 
greument erosionat i que afecta al sòl 
urbà de Ripoll (ORDINA) 

116.685,59 € 

Ajuntament de Ripoll Ripollès Estabilització i protecció d'un tram de 
talús del marge dret de riu Freser 
greument erosionat i que afecta al sòl 
urbà de Ripoll 

30.829,60 € 

Ajuntament de 
Riudellots de la Selva 

La Selva Estabilització i protecció d'un tram del 
marge esquerre del riu Onyar al 
polígon industrial Llevant i fins la 
parcel·la de l'EDAR de Riudellots de la 
Selva 

183.354,19 € 

Ajuntament de Roses Alt 
Empordà 

Xarxa principal de drenatge a la 
urbanització Mas Oliva 

385.633,94 € 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols 

Baix 
Empordà 

Canalització i cobertura del tram urbà 
de la riera de Sant Amanç i riera 
Monestir 

663.793,31 € 

Ajuntament de 
Torroella de Montgrí 

Baix 
Empordà 

Endegament i cobertura del rec del 
Mas Moreu 

118.517,75 € 

Ajuntament de 
Torroella de Fluvià 

Alt 
Empordà 

Sobreelevació parcial de la mota de 
protecció del nucli 

19.210,90 € 

Riells i Viabrea La Selva Modificació de la llera de la riera del 
Sot Gran al seu pas per Alba de Liste 

48.794,64 € 

Riells i Viabrea La Selva Modificació de la llera de la riera de 
Sant Llop al seu pas per Can Salvà 

9.129,14 € 

Comarques de Barcelona 

Ajuntament de Polinyà Vallès 
Occidental 

Millora del torrent de Can Rovira 91.237,22 € 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

Vallès 
Oriental 

Ampliació de la secció de la llera del 
torrent Telleda, per a augmentar la 
seva capacitat 

65.914,17 € 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

Garraf Endegament marge dret amb mur al 
nucli de Bellamar (Rocamar) 

313.636,58 € 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar 

Maresme Estabilització del talús del marge 
esquerra de la riera de Sant Pol de 
Mar a la zona de Can Roca 

206.182,84 € 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

Vallès 
Occidental 

Estabilització d'un talús amb tècniques 
de bioenginyeria 

148.143,67 € 

Consell Comarcal del 
Berguedà (Gironella) 

Berguedà Mur a l'entrada sud de Gironella 310.644,24 € 

Ajuntament de Gurb Osona Endegament Rec del Romeu 95.533,94 € 

Comarques de Tarragona 

Ajuntament del Pla de 
Santa Maria 

Alt Camp Canalització de la rasa de Tudores per 
protecció contra avingudes al tram 

671.315,03 € 
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oest del casc urbà 

Ajuntament de Reus Baix 
Camp 

Estabilització de la llera a partir d'una 
escullera i reparació de l'estructura 
anterior. Reposició d'escullera al 
Barranc de Pedret 

105.540,27 € 

 
22 de maig de 2021 


