◼ Comunicat de premsa ◼

L’ACA destinarà prop de sis milions
d’euros per adequar les lleres dels
cursos fluvials de Catalunya
• El consell d’administració de l’Agència ha aprovat, en la sessió
d’avui, la proposta per articular el manteniment i conservació de les
lleres en els propers dos anys , tant a les conques internes com a la
part catalana de la conca de l’Ebre i el Xúquer
• En les actuacions en zona no urbana, l’ACA es farà càrrec
directament de més de 240 actuacions, mentre que en tram urbà, on
aquestes feines corresponen als municipis, es preveu atorgar ajuts
que poden arribar fins el 100%
• Les actuacions consistiran en la retirada d’arbres caiguts i de les
acumulacions de vegetació, l’eliminació d’espècies vegetals
invasores i la redistribució de sediments, entre d’altres
El consell d’administració de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat
avui les actuacions en matèria de
manteniment i conservació de lleres
per al període comprès entre 2021 i
2023. Aquestes actuacions, que
s’articulen
en
quatre
eixos
(manteniment de lleres a no urbans a
les conques internes de Catalunya,
manteniment de lleres a trams no
urbans a la part catalana de l’Ebre i
el Xúquer, i dues línies d’ajuts per als
Treballs de manteniment de lleres en el riu Ter, a
ens
locals) comptaran amb un
Ripoll (arxiu).
finançament proper als sis milions
d’euros i es duran a terme en tot el territori català, tant en l’àmbit de les
conques internes com a la part catalana de la conca de l’Ebre i el Xúquer.
Les actuacions que es facin fora de zona urbana es duran a terme íntegrament
per part de l’ACA (tant pel que fa l’execució com el finançament) i, en aquest
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àmbit hi ha previstes un total de 244 actuacions, tal i com es detallen a
continuació:
• Actuacions fora de zona urbana a les conques internes: 123 (39 a
Girona, 54 a Barcelona, 25 a Tarragona i 5 a Terres de l’Ebre).
• Actuacions en trama no urbana a les conques intercomunitàries (Ebre i
Xúquer): 121 (23 a Terres de l’Ebre i 98 a la demarcació de Lleida).
Pel que fa a les actuacions relatives a trams fluvials que transcorren per zona
urbana, on correspon als municipis la seva execució, l’Agència convocarà dues
línies d’ajuts (una per a l’àmbit de les conques internes i una altra per a les
conques intercomunitàries de l’Ebre i del Xúquer), que podran arribar a finançar
fins el 100% de l’actuació, amb un màxim de 80.000 euros per sol·licitud i
120.000 euros per municipi.
En l’àmbit de les conques internes es destinaran 3,7 milions d’euros en
actuacions de manteniment i conservació de lleres (1,35 MEUR per a trams no
urbans i 2,35 MEUR per a subvencions per als ens locals per actuacions en
trams urbans), mentre que a la part catalana de l’Ebre i el Xúquer, les
actuacions de prevenció i reparació de danys tindran un pressupost de 2
milions d’euros (1 milió per actuacions fora de zona urbana i 1 milió en matèria
d’ajuts per als ens locals).
Reduir el risc d’inundacions
Les actuacions previstes tenen la funció de reduir el risc d’inundacions, garantir
el flux d’aigua en cas d’avinguda i l’erradicació de les espècies vegetals
invasores. Les actuacions que es duran a terme consistiran en la retirada de
vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva
densitat, l’erradicació de vegetació invasora, incloent-hi els treballs de
replantació amb espècies autòctones, la retirada d’arbres morts o de brancatge
excessiu mitjançant poda, i la redistribució i/o retirada de sediments que puguin
reduir la capacitat de desguàs del llit, entre d’altres.
21 d’octubre de 2021
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