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L’ACA obre la convocatòria de dues línies d’ajuts per 
actuacions de manteniment i conservació de lleres, amb un 
pressupost de 3,3 MEUR, a tot Catalunya 

• La presentació d’ofertes es podrà fer des d’avui dimarts 18 de gener fins l’1 de 

febrer 

• Les actuacions, que es duran a terme en zona urbana, 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 

• Es podrà finançar fins el 100% de l’actuació, amb un màxim de 80.000 euros per 

sol·licitud i d’entre 100.000 i 120.000 euros per municipi 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert la convocatòria de dues línies d’ajuts per dur a 

terme actuacions de manteniment i conservació de lleres en zona urbana, tant a les conques 

internes com a les conques compartides, amb una dotació total de 3,35 MEUR.  

 

1. Actuacions de retirada i eliminació de canya americana. 

Tot i que la competència en aquests trams és dels ajuntaments, els ajuts atorgats per l’ACA 

podran arribar a finançar fins el 100% de l’actuació, amb un màxim de 80.000 euros per 

sol·licitud i d’entre 100.000 i 120.000 euros per municipi. 

Els municipis que es vulguin acollir a la les línies d’ajuts disposen del termini comprès entre el 

18 de gener i l’1 de febrer.  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918205
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918205
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918167
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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.  

 

18 de gener de 2022 


