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GIRONA - RETORN PROPOSTES  Taula 5. Inundabilitat

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

77291

Deixar nets els rius i les seves lleres i col·locar 
els arbres fora del riu i la llera. La sensació és 
que “l’ecologia s’ha menjat el seny”. Abans 
anava la pagesia a netejar els rius però, ara, s’
ha prohibit netejar els rius i això encara els ha 
empitjorat més.

Netejar les lleres. 
05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

Qualsevol ciutadà, ens, empresa, entitat, pot dur a terme actuacions 
menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i de la 
zona de policia de lleres mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable amb un període mínim d’antelació de quinze dies hàbils abans 
d’iniciar l’activitat. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la 
presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva 
activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria. Més 
informació al següent enllaç: 
https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-
public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7

77380

Per evitar problemes es prohibeixen molts 
usos en zones inundables, i caldria treballar 
més en la prevenció i gestió de les 
inundacions. 

Intervenir més a 
través de Plans 
de gestió de les 
inundacions que 
no de la 
prohibició d’usos. 

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que 
cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’
àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així 
doncs, el PGRI inclou mesures de prevenció, com les mesures d’ordenació 
del territori i urbanisme, i mesures de preparació i resposta davant dels 
episodis d’inundació, com les mesures responsabilitat de la Direcció 
General de Protecció Civil, entre d’altres. 
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de 
mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de 
reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’
Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’
informació pública per un període de 3 mesos.
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

77348

Treballar millor la prevenció de les inundacions 
i la millora en la coordinació entre 
administracions i els recursos assignats. Amb 
relació a la neteja de rieres: qui és el 
responsable del manteniment preventiu? 

Coordinació entre 
administracions.

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que 
cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’
àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així 
doncs, el PGRI constitueix en si mateix l’eina de coordinació i gestió entre 
els diferents actors implicats en l’avaluació i gestió del risc d’inundació al 
districte de conca fluvial de Catalunya. 
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de 
mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de 
reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’
Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’
informació pública per un període de 3 mesos.
Pel que fa a les actuacions de manteniment i conservació de lleres 
públiques, l’ACA executa les actuacions en trams de lleres no urbanes 
mitjançant l’aprovació de programes específics. Aquests programes, s’
aproven anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de 
lleres urbanes, i d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, 
correspon als ajuntaments la seva execució (sens perjudici de l’autorització 
de l’Agència). No obstant, l’ACA contribueix al seu finançament mitjançant 
línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als 
ens o agrupacions d’ens locals. Aquestes convocatòries tenen també una 
periodicitat anual, essent el període d’execució de les actuacions també 
bianual.

77346
Fer prevenció en els llocs amb risc d’
inundacions, sobretot aquelles zones amb rius 
temporals (neteja i desbrossament de lleres). 

Accions de 
prevenció

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i 
conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva 
funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les 
inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams 
de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i 
conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. 
Aquests programes s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. 
Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’
acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’
autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o 
agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat 
anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual. 
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82168

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.Caldria començar a entendre que el que 
abans eren fets excepcionals estan deixant de 
ser-ho i, per tant, caldria passar a tractar-los 
no tant com a excepcionalitats sinó com a 
situacions que entren dins del previsible.

Canvi de mirada 
de 
l'excepcionalitat

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

En la planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació que es realitza 
en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva 
transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 
de juliol), es consideren no únicament els fenòmens d’inundació 
excepcionals o extrems (baixa probabilitat d’ocurrència), sinó també aquells 
fenòmens d’inundació amb una probabilitat d’ocurrència alta i mitja. De la 
mateixa manera, també s’avaluen i estudien els possibles impactes del 
canvi climàtic sobre la distribució de freqüències i magnitud de les 
inundacions. Per altra banda, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació del 
districte de conca fluvial de Catalunya(PGRI) aborda la gestió del risc des 
de totes les seves fases i perspectives: la prevenció, la protecció, la 
preparació i resposta, i finalment, la recuperació i revisió. Així doncs, la 
gestió del risc d’inundació no es planteja des de l’excepcionalitat, sinó des 
de la realitat d’un fenomen al que cal adaptar-se i amb el que cal aprendre 
a conviure.

82169

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.Es troba a faltar que es faci més una 
anàlisi crítica d’allò que s’ha fet fins ara i 
també d’allò que no s’ha fet.

Anàlisi crític
05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

Entre les noves mesures de prevenció i defensa contra les inundacions 
incloses en aquest 3er cicle de planificació (2022 – 2027) s’inclouen 
mesures orientades a l'anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter 
excepcional que es produeixin al districte de conca fluvial de Catalunya. L’
objectiu d’aquest tipus de mesures és avaluar les accions realitzades en les 
diferents fases de gestió del risc, extreure lliçons apreses i així poder 
millorar i optimitzar les metodologies i protocols d’avaluació i gestió del risc 
d’inundació establerts.
En aquest sentit, cal destacar que l’ACA ja ha dut a terme estudis d’anàlisi 
dels episodis d’avinguda esdevinguts al Francolí, a l’octubre de 2019, i a la 
Tordera al gener del 2020 (temporal Glòria) amb l’objectiu d’extreure’n 
lliçons apreses. Alguns d’aquests estudis es troben disponibles per a 
consulta a la pàgina web de l’ACA:
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/gestio-de-la-
inundabilitat/

82172

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA. Hi ha una tendència a que s'acumuli 
material a les lleres i aquestes no facin de 
manera adequada la funció que han de fer.

Manteniment i 
conservació de 
lleres

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i 
conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva 
funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les 
inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams 
de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i 
conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. 
Aquests programes, s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. 
Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’
acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’
autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o 
agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat 
anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual. 
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82173
Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.Cal entendre els sistemes fluvials com a 
sistemes complexes.

Complexitat del 
sistemes fluvials

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

Els sistemes fluvials són sens dubte sistemes complexes. De la mateixa 
manera, els factors que contribueixen a la generació dels cabals d’
inundació són múltiples, complexos i, en alguns casos, amb una incertesa 
associada molt important. No obstant, l’avaluació i gestió d’aquests 
fenòmens, sovint requereix d’una aproximació simplificada a la realitat. La 
gestió de la complexitat i de la incertesa, constitueix, sens dubte, un dels 
reptes més important pel que fa a l’avaluació i gestió dels riscos d’
inundació, especialment en futurs escenaris de canvi climàtic.

82174

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.En relació a la mesura13.04.01. Estudis 
dels efectes del canvi climàtic a les 
inundacions, es pregunta si s'investigaran els 
efectes ambientals que es puguin produir de 
manera més indirecta, com canvis en la 
coberta vegetal, en els usos del sol, etc. I, si 
els estudis confirmen que el canvi climàtic 
provoca canvis en les precipitacions que 
podran provocar més inundacions, si tot això 
suposarà un reajust en els càlculs, els models 
i la metodologia utilitzada.

Efectes del canvi 
climàtic a les 
inundacions

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). Entre d’altres aspectes, el PGRI analitza el 
possible impacte del canvi climàtic en l’evolució futura de la perillositat i risc 
d’inundació al Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC). En aquesta 
anàlisi s’avaluen tant els efectes que el canvi climàtic pugui tenir sobre el 
règim de precipitacions com els seus impactes sobre d’altres factors 
determinants en la generació de les inundacions. Aquests altres aspectes 
inclouen: els canvis en els usos del sòl, l’erosió del sòl, la incidència dels 
incendis forestals i l’augment de les superfícies impermeabilitzades. Totes 
aquestes estimacions encara tenen un grau d’incertesa molt elevat, fet que 
dificulta el reajust de càlculs i models en base a les projeccions de canvi 
climàtic. Així doncs, i pel moment, la consideració dels efectes del canvi 
climàtic en les inundacions es duu a terme de manera més qualitativa que 
quantitativa. 

82175

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.
Mantenimenti conservació de lleres al DCFC i 
Avaluació i seguiment de les actuacions de 
manteniment i conservació de lleres al DCFC, 
preocupa com es compatibilitzarà el 
manteniment de les lleres amb el manteniment 
de l’equilibri ecològic i ecosistèmic dels 
sistemes fluvials i sistemes de ribera.

Manteniment i 
conservació de 
lleres

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i 
conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva 
funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les 
inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. Aquestes 
actuacions, tot i centrar-se fonamentalment en la retirada de vegetació que 
pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries 
(erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal 
comportament hidràulic, retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, 
etc.) es planifiquen amb una visió integral des del punt de vista de la 
intervenció. Així doncs, també inclouen la sembra i plantació d’espècies 
vegetals autòctones pròpies de l’ambient fluvial on s’actua, a on el producte 
vegetal està certificat i prové de vivers de la comarca o àrees pròximes.
Per altra banda, l’ACA compta també amb un programa específic de 
recuperació de riberes orientat a la millora de la qualitat hidromorfològica de 
les masses d’aigua.
Així doncs, tot i tenir objectius diferenciats, ambdós programes són 
perfectament compatibles i coherents.
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82176

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.És important fer intervencions tant en els 
rius principals com en els tributaris. En 
ocasions se centra molt l’actuació en els 
principals i els altres s’obliden, tot i que  també 
són importants perquè poden ajudar molt a 
prevenir inundacions en petits nuclis urbans 
que estiguin al costat dels tributaris i no dels 
principals.

Prevenció del risc 
d’inundació

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

Pel que fa a les actuacions estructurals de protecció, l’Agència Catalana de 
l’Aigua prioritza les seves actuacions en aquells àmbits que acumulen un 
major risc d’inundació i que han estat prèviament identificats com a trams 
amb risc significatiu d’inundació (TRI) en la fase de l’avaluació preliminar 
del risc d’inundació (APRI). L’APRI constitueix la primera fase  de la 
planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació i s’elabora en 
compliment a la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva 
transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 
de juliol). No obstant, l’ACA també contribueix al finançament d’actuacions 
estructurals a d’altres àmbits del territori (no necessàriament identificats 
com a TRI), mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. 
En el cas de les actuacions de manteniment i conservació de lleres, l’ACA 
actua tant en cursos fluvials principals com en tributaris. En trams de lleres 
no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i conservació 
mitjançant l’aprovació de programes específics. Pel que fa a trams de lleres 
urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla 
Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), les 
actuacions s’articulen mitjançant línies de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. 

82177

Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en 
el manteniment de les lleres i augmentar els 
recursos i esforços destinats a aquesta línia d’
actuació, perquè a les comarques de Girona, a 
la conca del Ter, Fluvià i Muga hi ha molts i 
molts kilòmetres de llera i cal apostar-hi.

Prevenció del risc 
d’inundació

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i 
conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva 
funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les 
inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams 
de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i 
conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. 
Aquests programes s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. 
Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’
acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’
autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o 
agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat 
anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual. 
En aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027) l’ACA ha augmentat 
substancialment el pressupost destinat a tasques de manteniment i 
conservació de lleres públiques, passant dels 5,4 M€ planificats en el cicle 
anterior (2016 – 2021) a un total de més de 27 M€ a ser executats en els 
propers 6 anys. Per altra banda, cal destacar que en el període 2016 – 
2021 la despesa finalment executada en actuacions de manteniment i 
conservació de lleres també va excedir substancialment la inversió 
inicialment planificada, assolint-se una despesa total de 7,51 milions d’
euros.
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MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82171
Nova proposta. L'accés a la terra hauria de 
tenir associades obligacions de manteniment 
de lleres, etc.

Manteniment i 
conservació de 
lleres

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

02_Rebutjada

Es competència de l’Agència Catalana de l’Aigua dur a terme les 
actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques en trams de 
lleres no urbanes. L’ACA executa aquestes actuacions mitjançant l’
aprovació de programes específics. Aquests programes s’aproven 
anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de lleres 
urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla 
Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), l’ACA 
contribueix a finançar les actuacions mitjançant línies de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens 
locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat anual, essent el 
període d’execució de les actuacions també bianual.

82170

Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el 
fet que la ciutat de Girona és un territori molt 
susceptible de patir inundacions. Hi ha la 
percepció que hi ha projectes en un calaix que 
no s’entomen i és un tema que caldria 
abordar-lo.

Girona, territori 
suscepctible 

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

Els trams dels rius Ter, Onyar i Güell al seu pas pel nucli urbà de Girona 
van ser identificats com a trams amb risc significatiu d’inundació (TRI) en la 
fase d’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI) realitzada l’any 
2018 en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la 
seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, 
de 9 de juliol). Així doncs, i en el marc del contracte “Definició de les 
actuacions per a la gestió de les motes i la recuperació de zones 
inundables a l’àrea amb risc significatiu d’inundacions de la conca del Ter – 
Daró”, realitzat per l’ACA entre els anys 2018 – 2020, es van avaluar 
diferents alternatives d’actuació amb l’objectiu de millorar les condicions d’
inundabilitat del la ciutat de Girona i del tram de risc ES100100_100, entre 
d’altres. Entre les actuacions avaluades s’incloïa la remodelació de l’
endegament del riu Onyar i de la Plaça de Catalunya. Aquestes actuacions, 
no obstant, no van demostrar tenir un impacte significatiu en la reducció del 
risc d’inundació. Donada la importància de l’àmbit, en el proper cicle de 
planificació (2022 – 2027) es preveu continuar estudiant possibles 
actuacions de reducció i/o gestió del risc d’inundació al nucli urbà de 
Girona.

82178

Nova proposta. Investigar i promoure, 
conjuntament amb el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Rural, pràctiques agrícoles que ajudin a 
retenir aigua i a reduir les inundacions. En 
algunes conques, com l'Alt Ter i en aquelles 
zones on l’ús del sol és principalment agrícola, 
serien interessants petites accions que 
ajudessin a la retenció d'aigua en aquells sols.

Prevenció del risc 
d’inundació

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació és un Pla multisectorial en el que hi 
participen o poden participar totes les administracions i organismes amb 
responsabilitats i competències en matèria d’avaluació i gestió del risc d’
inundació. Actualment, no hi participa cap administració autonòmica amb 
responsabilitats en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia. No obstant, la 
recent integració de les polítiques agràries i polítiques en matèria d’aigües 
en el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, podria 
ajudar a generar aquestes interaccions. 



7

GIRONA - RETORN PROPOSTES  Taula 5. Inundabilitat

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82180

Nova proposta. Fer plans de cessió de terres: 
determinar zones de laminació d’avingudes i 
després poder determinar els punts on podem 
trencar motes en cas que convingui, i establir 
sistemes de compensació de cultius en cas 
que s’escaigui. La inversió es faria en tots 
aquests terrenys de la plana i un cop són 
terreny inundable, terreny públic, es cedirien 
als agricultors perquè els cultivin. 

Prevenció del risc 
d’inundació

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme diferents estudis de definició 
de les actuacions per a la gestió de les motes i la recuperació de zones 
inundables a les conques de la Muga – Mugueta, Ter – Daró i Tordera. 
Aquests estudis a nivell de conca analitzen la possibilitat de propiciar la 
inundació en certs àmbits de la conca per tal de reduir el risc en àmbits més 
vulnerables (zones urbanes). Les actuacions definides en aquests tres 
estudis s’han inclòs a la mesura 14.01.02 “Actuacions de restauració fluvial 
al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) orientades a la 
recuperació de la funcionalitat natural de les planes d'inundació i la 
reducció de la perillositat per inundació en zones vulnerables”. Pel que fa a 
l’adquisició i/o disposició de terrenys, des de l’Agència Catalana de l’Aigua 
s’estan estudiant esquemes alternatius a l’expropiació que permetin 
compatibilitzar l’ús agrícola amb el risc d’inundació (esquemes de 
compensació, assegurances agràries, entre d’altres).

82179

Nova proposta. Posar èmfasi en aquells cultius 
que estan en zones inundables capaços de 
coexistir amb les inundacions i després siguin 
més fàcilment recuperables.

Prevenció del risc 
d’inundació

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA la regulació dels cultius que es produeixen en 
zones inundables. Es trasllada a l'òrgan competent. 

82181

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA. El tema d'extracció d’àrids és complicat 
i delicat i cal fer-lo de manera molt pensada. Si 
es fa extracció s'augmenta la capacitat de la 
secció del riu, però cal tenir en compte que 
genera altres problemes, ja que depèn com es 
faci altera la biodiversitat i la biosfera.

Extracció d'àrids

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada L’Agència Catalana de l’Aigua no duu a terme actuacions d’extracció d’àrids 
ni a les lleres públiques ni a les planes d’inundació.

82183

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA. Hi ha alguna línia per abordar la 
inundació de mar? Hi ha alguna mena de 
sinèrgia per treballar amb Costes o amb algun 
altre departament per avaluar-ho? Perquè, per 
exemple, la costa de Girona ho està patint.

Inundació de mar

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que 
cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’
àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així 
doncs, el PGRI inclou, entre d’altres, les mesures responsabilitat de la 
Direcció General de la Costa i el Mar (DGCM), orientades a la reducció de 
la perillositat i del risc d’inundació als àmbits costaners.
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de 
mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de 
reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’
Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’
informació pública per un període de 3 mesos.
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82184

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA. La mesura 14.03.01.Creació i 
manteniment d’un inventari d’obres de 
drenatge transversal prioritàries al DCFC, fa 
referència a un inventari de les infraestructures 
urbanes que interfereixen en els cursos 
fluvials?

Creació i 
manteniment d’un 
inventari d’obres 
de drenatge 
transversal 
prioritàries

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada

La mesura fa referència a totes aquelles estructures transversals al flux de 
les xarxes viàries i ferroviàries (en trama urbana o no urbana) que poden 
suposar una interferència per al flux en situació d’avinguda. L’objectiu de la 
mesura és diagnosticar la capacitat hidràulica d’aquestes estructures per tal 
de prioritzar el manteniment i/o substitució de les mateixes. De la mateixa 
manera, aquesta informació serà clau per a la planificació de la resposta en 
cas d’avinguda per part de les administracions amb responsabilitat en 
matèria de protecció civil.

82185

Nova proposta. Crear una línia de subvencions 
als municipis que volen desenvolupar 
actuacions en el marc de la mesura 14.04.01. 
Mesures per al foment d’una estratègia 
basada en la millora del drenatge urbà, 
orientada a la reducció del risc d’inundació de 
tipologia pluvial als municipis situats al DCFC.

Millora del 
drenatge urbà

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada

La planificació, execució, manteniment, conservació i millora dels sistemes 
de drenatge urbà i sistemes de drenatge sostenible és una competència 
municipal. Amb la mesura 14.04.01 l’Agència Catalana de l’Aigua, 
contribueix al finançament d’aquest tipus d’actuacions, mitjançant la 
convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals.

82187

Nova proposta. Caldria pressionar, tot i que la 
titularitat no sigui de l’ACA, per a que les 
infraestructures que han quedat obsoletes es 
vagin substituint per altres amb més capacitat.

Protecció davant 
d’inundacions

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada

La mesura 14.03.01 Creació i manteniment d’un inventari d’obres de 
drenatge transversal prioritàries al districte de conca fluvial de Catalunya 
(DCFC), té per objectiu diagnosticar la capacitat hidràulica de totes aquelles 
estructures transversals al flux de les xarxes viàries i ferroviàries (en trama 
urbana o no urbana) que poden suposar una interferència per al flux en 
situació d’avinguda. Aquesta diagnosi ha de permetre als gestors i titulars 
de les infraestructures la priorització del manteniment i/o substitució de les 
mateixes. De la mateixa manera, aquesta informació serà clau per a la 
planificació de la resposta en cas d’avinguda per part de les 
administracions amb responsabilitat en matèria de protecció civil.
En aquest sentit, cal destacar que l’Agència Catalana de l’Aigua ja ha 
comunicat als titulars d’infraestructures la necessitat de millorar la capacitat 
hidràulica i/o de substituir certes estructures que s’han revelat insuficients 
en episodis d’avinguda extraordinaris, com va ser el cas de la DANA que va 
afectar a la conca del Francolí a l’octubre de 2019.

82186

Nova proposta. Treure formigó dels trams 
fluvials, no només fora de les zones urbanes 
sinó també dins de les zones urbanes, i 
renaturalitzar no només com una manera d’
harmonitzar el paisatge, sinó també com una 
mesura per ajudar a la gestió davant de les 
inundacions.

Millora del 
drenatge urbà

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

Pel que fa a la planificació d’actuacions de protecció estructural, sempre 
que la problemàtica a solucionar i la configuració territorial així ho 
permeten, també es valora la idoneïtat d’implantar solucions basades en la 
natura o solucions d’infraestructura verda. Per altra banda, i pel que fa a les 
infraestructures hidràuliques ja presents al territori, la seva demolició i/o 
substitució per solucions més naturalitzades acostuma a ser molt 
complicada, en haver-se consolidat usos i ocupacions vulnerables al seu 
entorn (especialment en trama urbana).
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82182

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA. En relació a la mesura14.04.01. 
Mesures per al foment d’una estratègia 
basada en la millora del drenatge urbà, 
orientada a la reducció del risc d’inundació de 
tipologia pluvial als municipis situats al DCFC, 
cal tenir en compte que és un àmbit d’actuació 
en què s’està fent molta innovació, amb molt 
marge per treballar-hi i millorar la permeabilitat 
urbana i la gestió dels escorrentius.

Millora del 
drenatge urbà

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La 
planificació, execució, manteniment, conservació i millora dels sistemes de 
drenatge urbà i sistemes de drenatge sostenible és una competència 
municipal. Amb la mesura 14.04.01 l’Agència Catalana de l’Aigua, 
contribueix al finançament d’aquest tipus d’actuacions mitjançant la 
convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals.

77382
Potenciar la planificació del risc de 
inundacions tenint en compte el regim de 
pluges. 

Planificar el risc. 
05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

L’anàlisi de la pluviometria i hidrologia de les conques fluvials és una part 
essencial de l’avaluació de la perillositat i risc d’inundació, així com de l’
elaboració dels Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació del districte de 
conca fluvial de Catalunya (MAPRI). Els MAPRI s’elaboren en compliment 
de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’
ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol) i 
constitueixen la segona fase de la planificació de l’avaluació i gestió del risc 
d’inundació. Per altra banda, els possibles efectes del canvi climàtic sobre 
el règim de pluges, s’avaluen al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del 
districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI), pla que constitueix la tercera 
i última fase de la planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació.
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de 
mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de 
reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’
Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’
informació pública per un període de 3 mesos.

77353

Seria necessari unificar criteris donat que, en 
cas contrari, per exemple, es pot provocar que 
proliferin molts sensors d’aigua 
innecessàriament. Cal coordinar-se millor 
entre les diferents instàncies i usos, tenint 
present que protegir aquests usos diversos és 
correcte però pot ser més costós si no es 
gestiona de manera coordinada. 

Unificar criteris. 
05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que 
cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’
àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així 
doncs, el PGRI constitueix en si mateix l’eina de coordinació i gestió entre 
els diferents actors implicats en l’avaluació i gestió del risc d’inundació al 
districte de conca fluvial de Catalunya. 
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de 
mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de 
reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’
Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’
informació pública per un període de 3 mesos.
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82188

Nova proposta. Crear un web amb un sistema 
d'informació en temps real molt senzill i usable 
per a tothom amb relació a l'estat dels rius per 
poder conèixer com està la situació en 
episodis complicats

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de l’aplicació interactiva “L’Aigua en 
Temps Real (AETR)” http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara. Aquest visor 
hidrometeorològic integra les dades en temps real del radar meteorològic, 
pluviòmetres, estacions d’aforament i embassaments al districte de conca 
fluvial de Catalunya. Al llarg d’aquest proper cicle de planificació (2022 – 
2027), i en el marc de la mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels 
sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, l’ACA 
preveu continuar treballant en la millora d’aquest tipus d’eines per a la 
predicció, gestió i seguiment d’episodis d’avinguda en temps real. 

82189

Nova proposta. Es demana un sistema 
comprensible per a qualsevol ciutadà amb una 
interfície més amigable i que no col.apsi en els 
moments que molta gent accedeixi.  La web 
de “L’aigua en temps real” es coneix però és 
extremadament complicat, no tant accedir-hi 
com entendre el què passa.

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de l’aplicació interactiva “L’Aigua en 
Temps Real (AETR)” http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara.
Aquest visor hidrometeorològic integra les dades en temps real del radar 
meteorològic, pluviòmetres, estacions d’aforament i embassaments al 
districte de conca fluvial de Catalunya. Al llarg d’aquest proper cicle de 
planificació (2022 – 2027), i en el marc de la mesura 15.01.02 Manteniment 
i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos 
hidrològics, l’ACA preveu continuar treballant en la millora de l’AETR, així 
com en el desenvolupament de noves eines per a la predicció, gestió i 
seguiment d’episodis d’avinguda en temps real. 

82191

Nova proposta. Els sistemes d'alerta 
primerenca (sistemes d’informació i sistemes 
d’avisos als mòbils) per saber si el riu creix ja 
existeixen i s’estan millorant. Protecció Civil ja 
els està imposant, per exemple, a les activitats 
de càmping. Ara el que caldria és fer el salt a 
nivell municipal, tot i l’envergadura del 
projecte.

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

La mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels sistemes de predicció, 
suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, inclou, entre d’altres, una 
línia de treball consistent en la consolidació i desenvolupament de sistemes 
d'alerta primerenca per inundació (SAPI) i de sistemes d'alerta i gestió del 
risc d'inundació (SAGRI), amb l’objectiu d’establir un marc de gestió 
comuna que afavoreixi l'autoprotecció. Així doncs, en el marc d’aquesta 
actuació es preveu poder desenvolupar una plataforma SAPI/SAGRI que 
pugui ser utilitzada i adaptada per diferents usuaris en funció de les seves 
necessitats. Aquests usuaris finals tant poden ser usuaris particulars que 
desenvolupen activitats en zones inundables (activitats de càmping, 
industries, etc.) com municipis o ens supramunicipals. 
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82195

Nova proposta. Establir alguna estructura 
institucional transversal específica de 
coordinació amb participació del mon local per 
aquest Pla.

Preparació front 
inundacions

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que 
cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’
àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació, inclosos 
el municipis. Així doncs, el PGRI constitueix en si mateix l’eina de 
coordinació i gestió entre els diferents actors implicats en l’avaluació i 
gestió del risc d’inundació al districte de conca fluvial de Catalunya. 
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de 
mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de 
reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’
Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’
informació pública per un període de 3 mesos.
Per altra banda, i pel que fa a la planificació de la resposta en situació d’
emergència per inundacions, el Pla especial d’emergències per inundacions 
de Catalunya (INUNCAT), també incorpora en la seva operativa la 
participació del municipis i serveis de protecció civil locals.

82197

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.La Directiva d'inundacions és la que 
estableix com s’ha de gestionar. Les motes i 
tot el que es faci està molt bé però sense 
perdre de vista que l’objectiu principal és 
retrobar i conservar el bon estat ecològic dels 
rius.

Recuperació i 
revisió post-
inundacions

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua és responsable de la implantació de la 
Directiva Marc de l’Aigua (200/60/CE) i de la Directiva d’Inundacions 
(2007/60/CE). Així doncs, els objectius d’aquestes dues directives han d’
estar alineats de manera que les actuacions de protecció davant el risc d’
inundació no puguin suposar un empitjorament de l’estat ecològic de les 
masses d’aigua.

82192

Nova proposta. Crear una línia de subvencions 
a municipis perquè es puguin muntar sistemes 
d'alerta primerenca. En comptes de treballar-
ho cadascú per la seva banda - el municipi, el 
càmping l’hotel rural de més amunt per la 
seva, etc.- seria millor treballar-ho a nivell de 
municipi, consell comarcal o diputació.

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

La mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels sistemes de predicció, 
suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, inclou, entre d’altres, una 
línia de treball consistent en la consolidació i desenvolupament de sistemes 
d'alerta primerenca per inundació (SAPI) i de sistemes d'alerta i gestió del 
risc d'inundació (SAGRI), amb l’objectiu d’establir un marc de gestió 
comuna que afavoreixi l'autoprotecció. Així doncs, en el marc d’aquesta 
actuació es preveu poder desenvolupar una plataforma SAPI/SAGRI que 
pugui ser utilitzada i adaptada per diferents usuaris en funció de les seves 
necessitats. Aquests usuaris finals tant poden ser usuaris particulars que 
desenvolupen activitats en zones inundables (activitats de càmping, 
industries, etc.) com municipis o ens supramunicipals. 
La convocatòria de línies de subvenció per al desenvolupament de 
SAPI/SAGRI també podria ser una línia d’acció en el foment dels sistemes 
d’autoprotecció.
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82190

Nova proposta. Amb relació als sistemes d’
informació en episodis de precipitacions, fer un 
sistema d'avisos que pugui rebre la ciutadania 
al mòbil en cas de situacions critiques, per 
poder evacuar o el que calgui.

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. En aquesta 
cas, la gestió de l’emergència correspon a les autoritats amb 
responsabilitats en matèria de Protecció Civil. Així doncs, la comunicació d’
aquests avisos correspondria a la Direcció General de Protecció Civil.

82193

Nova proposta. Disposar de protocols i 
mecanismes per garantir una bona coordinació 
entre els diferents organismes i nivells 
administratius (incorporant els municipis) que 
permetin crear mecanismes més operatius per 
donar resposta a les situacions d’alerta per 
inundacions.

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb 
competències en matèria de protecció civil la gestió del risc d’inundació i la 
resposta davant episodis d’avinguda. A tal efecte, la Direcció General de 
Protecció Civil disposa del Pla especial d’emergències per inundacions de 
Catalunya (INUNCAT), que estableix l’estructura de resposta, l’operativa i 
els procediments necessaris per a gestionar qualsevol emergència 
associada a les inundacions, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la 
seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi 
ambient. El Pla INUNCAT ja incorpora en la seva operativa la participació 
del municipis i serveis de protecció civil locals. 

82194

Nova proposta. Millorar la participació dels 
municipis en els mecanismes de coordinació 
davant els episodis d’inundacions. Els 
municipis tenen molt poques competències en 
la gestió de l’aigua però, en reben moltes de 
les conseqüències. Cal incorporar-los al 
màxim, per coneixement de territori, per 
facilitat d’organitzar respostes des de l'àmbit 
local, etc.

Sistemes de 
predicció, suport 
a la decisió i 
gestió d’avisos 
hidrològics

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb 
competències en matèria de protecció civil la gestió del risc d’inundació i la 
resposta davant episodis d’avinguda. A tal efecte, la Direcció General de 
Protecció Civil disposa del Pla especial d’emergències per inundacions de 
Catalunya (INUNCAT), que estableix l’estructura de resposta, l’operativa i 
els procediments necessaris per a gestionar qualsevol emergència 
associada a les inundacions, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la 
seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi 
ambient. El Pla INUNCAT ja incorpora en la seva operativa la participació 
del municipis i serveis de protecció civil locals. 

82196

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA. Després de grans episodis com el 
Glòria, es parla molt de restauració de lleres, 
de refer infraestructures, etc. però es parla poc 
de refer la vida del riu, s’oblida que el riu té 
peixos i amb aquests episodis els peixos 
pateixen molt. Hi ha la sensació que la vida del 
riu és l’últim en que es pensa i es proposa que 
es tingui més en compte.

Recuperació i 
revisió post-
inundacions

05_04_Mesures 
de recuperació i 
revisió post-
inundacions.

01_Acceptada

A banda de les mesures orientades a la prevenció i defensa contra les 
inundacions, el Programa de Mesures també inclou tot un bloc de mesures 
específiques orientades a l’assoliment dels objectius ambientals fixats per a 
les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya.
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Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82199

Nova proposta. En relació a la mesura 
17.01.01. Mesures per al foment de l’
estratègia de recerca i innovació per a l’
especialització intel·ligent relatives a la gestió 
del risc d’inundació, caldria promoure el treball 
comú i un enllaç més estret entre l’ACA i 
centres de recerca i innovació que treballen en 
l’àmbit pluvial, per poder respondre més a les 
necessitats específiques de l’ACA i arribar allà 
on l’ACA no arriba i així donar una bona 
resposta a les necessitats en aquest àmbit.

Recerca i 
innovació 
relatives a la 
gestió del risc d’
inundació

05_04_Mesures 
de recuperació i 
revisió post-
inundacions.

01_Acceptada

Aquest és l’esperit de la mesura 17.01.01, el de contribuir al finançament de 
projectes i línies de recerca que puguin ser d’interès i estratègiques per a l’
Agència Catalana de l’Aigua i que permetin a l’organització avançar en la 
millora del desenvolupament de les seves tasques específiques i en la 
provisió de serveis a la ciutadania.

82198

Observacions a les mesures proposades per 
l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. 
Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels 
episodis d'avinguda de caràcter excepcional 
que es produeixin al DCFC i difusió de les 
lliçons apreses, és important tenir una bona 
recopilació de dades i una base de dades 
comuna a partir de les diferents fonts d’
informació i agents de què ha passat des de 
tots els vessants: danys produïts, efectes, etc.

Recuperació i 
revisió post-
inundacions

05_04_Mesures 
de recuperació i 
revisió post-
inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’
elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de 
la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 
903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que 
cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’
àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. El PGRI 
per al proper període 2022 – 2027 inclou una mesura a nivell estatal, 
responsabilitat de les autoritats amb competències en matèria de protecció 
civil, orientada a la Implantació de la Xarxa Nacional d'Informació que 
inclourà també la informació corresponent al Catàleg d'Inundacions 
Històriques. L’objectiu d’aquesta mesura és el d’unificar i posar a disposició 
de tots els actors implicats la informació sobre episodis d’emergències 
coneguts, incloses les conseqüències i perdudes esdevingudes, així com 
els mitjans i procediments utilitzats en la fase de resposta i recuperació de l’
emergència. A nivell de districte de conca fluvial de Catalunya, aquesta és 
una línia d’actuació també a desenvolupar i millorar. 

77293

Revaloritzar el paper de l’agricultura, això 
comportaria implicar altres àrees de Govern 
més enllà de l’ACA, Departament d’Agricultura 
i altres.

Apostar per l’
agricultura com 
una estratègia de 
govern

05_05_Altres 
mesures de 
gestió del risc d’
inundació

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. El Pla de 
Gestió del Risc d’Inundació és un Pla multisectorial en el que hi participen o 
poden participar totes les administracions i organismes amb 
responsabilitats i competències en matèria d’avaluació i gestió del risc d’
inundació. Actualment, no hi participa cap administració autonòmica amb 
responsabilitats en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia. No obstant, la 
recent integració de les polítiques agràries i polítiques en matèria d’aigües 
en el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, podria 
ajudar a generar aquestes interaccions. 


