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L'ACA destinarà 2,3 MEUR en noves actuacions 
d'adequació i restitució de les lleres dels rius 
entre 2022 i 2023 a tot Catalunya 

• El consell d'administració de l'ACA ha aprovat els programes de manteniment i 

conservació de lleres de Catalunya per al període 2022-23, amb l’objectiu de 

desenvolupar 284 actuacions en zones no urbanes 

• Paral·lelament, s'han aprovat les bases d'una línia d'ajuts per al finançament 

d'actuacions de manteniment de lleres dins de zona urbana per a tot Catalunya, 

la convocatòria de la qual es concretarà en les properes setmanes 

 

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat avui els 

Programes de manteniment i conservació de lleres de Catalunya per al període 2022-2023. 

Aquests programes preveuen, per una banda, una inversió d'1,35 milions d'euros per dur a 

terme un total de 143 actuacions en trams no urbans de les conques internes, concretament 

60 a la demarcació de Girona (508.546 euros), 30 a la de Barcelona (412.279 euros), 43 a 

Tarragona (274.358 euros) i 9 a les Terres de l'Ebre (53.643 euros). Per una altra banda, s’ha 

aprovat una inversió de 1 M€ per dur a terme  un total de 141 actuacions a la part catalana de 

la conca dels rius Ebre, Xúquer i Garona, 99 a les comarques de Lleida (619.317 euros) i 42 a 

les Terres de l'Ebre (308.606 euros).  

 

1. Detall d'una de les actuacions de manteniment i conservació de lleres destinada a la retirada de canya 
americana. 

Les actuacions previstes consistiran en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas 

de l’aigua, la retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu, així com la retirada d’aquells 
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elements naturals, sediments o arrossegaments vegetals, que puguin reduir la capacitat de 

desguàs del llit. També s’inclouen actuacions de plantació d’espècies herbàcies, arbustives o 

arbòries, així com actuacions de restauració adreçades a la estabilització d’una vegetació de 

ribera pròpia. 

Bases per ajuts en zona urbana 

Avui també s'han aprovat les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a 

l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans de 

les conques internes i per a l’execució d’actuacions de prevenció i reparació dels danys en el 

domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques 

compartides (Ebre i Xúquer). La convocatòria d’aquests ajuts es concretarà en les properes 

setmanes.  

Tot i que la competència en actuacions d'aquest tipus en zona urbana és municipal, l'ACA 

atorga ajuts per a la seva execució. Així, l’import màxim de la subvenció pot arribar a ser fins 

el 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 € euros per sol·licitud i 

100.000 € euros per municipi. 

16 de novembre de 2022 

 


