
 

 

     Comunicat de premsa 

Oficina de Comunicació i Premsa  Pàg.  1 de 2   
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  
premsa_darp@gencat.cat  
93 304 67 19 

L'ACA amplia el número d’actuacions i els trams 
del programa de manteniment i conservació de 
lleres en zona no urbana per al 2021-2022 

• El consell d’administració de l’Agència ha aprovat incorporar 3 noves 

actuacions i ampliar 11 trams de les actuacions previstes 

• Les noves actuacions beneficiaran les comarques del Baix Llobregat, el 

Solsonès, el Bages i l’Alt Penedès  

• El pressupost (1,35 MEUR) es manté igual, arran de l’ajust dut a terme en la 

preparació dels expedients de contractació 

 

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat aquest dijous 

incrementar els trams i el número d’actuacions de les actuacions previstes en el Programa de 

Manteniment i Conservació de Lleres per al període 2021-2022.  

En el consell d’administració anterior, celebrat el passat 21 d’octubre, es van aprovar un total 

de 244 actuacions (123 a les conques internes i 121 a la part catalana de la conca de l’Ebre i 

el Xúquer) que es duran a terme fora de zona urbana i que seran íntegrament executades per 

l’ACA  mitjançant l’impuls de contractes d’acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic. 

 

1. Treballs de retirada de canya americana. 

En la sessió d’aquest dijous s’ha proposat incrementar el número d’actuacions i els trams on 

és previst actuar, concretament s’han ampliat 11 trams i s’han proposat 3 noves actuacions, 
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que formen part de les lleres que estan a les comarques del Baix Llobregat, el Solsonès, el 

Bages i l’Alt Penedès.   

El pressupost (1,35 MEUR) es manté igual, arran de l’ajust dut a terme en la preparació dels 

expedients de contractació. 

Més de 200 actuacions en curs 

En l’actualitat, dins el Programa de Manteniment i Conservació de Lleres vigent (2020-2021), 

s’estan duent a terme més de 200 actuacions (107 a les conques internes i 94 a la part 

catalana de la conca de l’Ebre i el Xúquer), mitjançant contractes impulsats d’acord amb la 

Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.  

Les actuacions, amb l’assistència tècnica i l’execució a càrrec de Forestal Catalana, tenen 

l’objectiu de mantenir i conservar la capacitat de desguàs de les lleres públiques, a través 

d’actuacions com la retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit, la 

retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat, 

la retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda i l’erradicació de vegetació 

invasora, sobretot centrat en la canya americana (Arundo donax). 

10 de desembre de 2021 

 


