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L’ACA atorga prop de 180 ajuts, amb una inversió 
de 4,4 MEUR, per actuacions de manteniment i 
conservació de lleres en zona urbana 

• Els ajuts, atorgats durant el mes d’agost, serviran perquè els ens locals de les 

conques internes puguin dur a terme actuacions per a la retirada selectiva de 

vegetació i la redistribució de sediments 

• Un total de 103 ajuts beneficiaran les comarques de Barcelona, 60 a les de 

Girona i 16 a les de Tarragona 

• Els treballs minimitzaran el risc d’inundació i també serviran per erradicar 

espècies vegetals invasores 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà 4,4 milions d’euros per actuacions de 

manteniment i conservació de lleres en zona urbana, dins de l’àmbit de les conques internes. 

Durant el mes d’agost s’ha adjudicat una línia d’ajuts arran de les sol·licituds presentades pels 

ajuntaments, amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions.  

Del total d’ajuts atorgats, 103 beneficiaran a les comarques de Barcelona, 60 a les de Girona i 

16 a les Tarragona. Pots consultar el llistat en l’arxiu Excel que s’adjunta amb la nota de 

premsa.  

 

1. Treballs de retirada de canya americana en un tram de riu. 

Aquesta subvenció finançarà actuacions en domini públic hidràulic dins de zona urbana que 

comportin la retirada selectiva de grans densitats de vegetació que obstaculitzin el pas de 

https://t.co/JqhdflmDdm


 

 

     Comunicat de premsa 

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

l’aigua, l’erradicació d’espècies vegetals invasores que redueixen la capacitat de desguàs, la 

retirada d’arbres morts i caiguts i la retirada i redistribució de sediments.  

Durant el mes de juliol d’enguany, l’ACA va adjudicar una línia d’ajuts de les mateixes 

característiques a la part catalana de l’Ebre i el Xúquer, atorgant un total de 17 ajuts amb una 

inversió superior als 400.000 euros.  

 

16 de setembre de 2022 

 


