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TARRAGONA - RETORN PROPOSTES  Taula 5. Inundabilitat

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

77588

Per la gestió de les inundacions, un element a tenir 
present és la necessitat d'eliminar la brossa. Sota la 
supervisió de l’ACA, els torrents podrien ser netejats 
pels pagesos, els quals estarien disposats a fer-ho però 
no tenen l’autorització. En cas que es pogués fer, cal 
que tinguin traçat amb corbes reforçades amb bosc de 
ribera, evitant fer trams rectes, ja que perjudiquen la 
situació en cas d’inundació.  

Neteja pels 
pagesos amb 
supervisió de l’
ACA.

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
Per altra banda, cal destacar que correspon als Ajuntaments l’
enretirada de les lleres públiques de brossa que segons l’article 3 
del text refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus) pugui ser considerada com a residu municipal.

77466

Necessitat de traspassar competències i recursos als 
ajuntaments perquè puguin actuar a les lleres, ja que els 
ens locals han de poder controlar els abocaments 
incontrolats, runes, etc.

 Prevenció i 
manteniment de 
les lleres. 

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

Les actuacions en trams de lleres urbanes, d’acord amb l’article 
28.4 del Pla Hidrològic Nacional i sens perjudici de l’autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponen als ajuntaments. 
No obstant, l’ACA contribueix a finançar aquestes actuacions 
mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. 
Per altra banda, cal destacar que correspon als Ajuntaments l’
enretirada de les lleres públiques de brossa que segons l’article 3 
del text refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus) pugui ser considerada com a residu municipal.

82200

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les 
mesures de prevenció d’inundacions presentades es 
valoren totes bé, són positives i s’haurien de tirar 
endavant.

Prevenció del risc 
d’inundació

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

En aquest proper cicle de planificació 2022 - 2027 es treballarà 
per a poder assolir un grau òptim d’implantació de totes les 
mesures incloses al capítol de Prevenció i defensa contra les 
inundacions (D1) del Programa de Mesures.

82201

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En 
què es traduirà a nivell metodològic l'important augment 
de pressupost en el manteniment i conservació de 
lleres? Suposarà un canvi en la forma d'actuar o es 
mantindrà la manera d’actuar però s’intensificarà l’
actuació arribant a més lleres?

Manteniment i 
conservació de 
lleres

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

L’increment pressupostari previst en la mesura 13.04.02 
Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de 
Catalunya té per objecte ampliar el nombre d’actuacions 
realitzades, donant servei a una major part del territori. No 
obstant, en el Programa de Mesures també s’inclou una altra 
mesura orientada a l’avaluació i seguiment de les actuacions de 
manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de 
Catalunya que té per objectiu l’avaluació de l’efectivitat de les 
actuacions efectuades, per tal d’extreure conclusions que 
permetin la millora continua de les metodologies i tecnologies 
utilitzades.
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82202

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. 
L'ACA vetlla i controla els processos de manteniment de 
les lleres per part dels ajuntaments? Perquè en 
ocasions es fan algunes destrosses, com fer entrar 
maquinària pesada a les lleres.

Manteniment i 
conservació de 
lleres

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

En les actuacions de manteniment i conservació de lleres en 
trams de lleres urbanes que promou l’Agència Catalana de l’Aigua 
mitjançant ordres de subvenció als ens o agrupacions d’ens 
locals, hi ha un control durant el procés d’execució dels treballs i 
en la seva finalització, per part de les Unitats d’Inspecció de l’
Agència i de Forestal Catalana, ens que actua com a mitjà propi 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb relació al comentari sobre 
l’entrada de maquinària pesada a les lleres, cal indicar que en 
determinades ocasions no hi ha més alternativa, i, per bé que els 
treballs tenen inicialment un impacte temporal important, s’
incorporen actuacions posteriors per a disminuir-lo.

82203

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El 
manteniment de lleres té definida una periodicitat en les 
accions?. Perquè es molt important fer una actuació 
periòdica.

Manteniment i 
conservació de 
lleres

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

L’Agència elabora els Programes de manteniment i conservació 
de lleres públiques per a planificar i donar continuïtat a les 
actuacions de manteniment i conservació de lleres en trams no 
urbans, on l’ACA té les competències plenes, així com aprova 
anualment una convocatòria d’ordres de subvenció adreçades als 
ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i 
conservació de lleres en trams urbans. Tant els programes com 
les convocatòries de línies de subvencions, tot i aprovar-se 
anualment, tenen un període d’execució bianual. Per altra banda, 
en ambdós casos es té en compte el criteri de periodicitat de les 
actuacions, atès que les intervencions en el medi natural sovint 
requereixen d’una freqüència i manteniment, i no es poden 
plantejar de manera aïllada.

82205

Nova proposta. Des de l’ACA s’hauria de fer una 
recomanació o algun tipus de mesura a l'Ajuntament de 
Cambrils perquè faci un bon manteniment de la riera de 
Maspujols.

Manteniment de 
la riera de Mas 
Pujols

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

01_Acceptada

En el Programa de manteniment i conservació de lleres 2022 – 
2023, actualment en fase d’elaboració, es proposa la inclusió d’
una actuació a la riera de Maspujols, al seu pas pel municipi de 
Cambrils.

77589

Trobar solucions administratives per a la signatura d’
acords de custòdia per tenir terres en condicions 
morfològiques adequades. El paper de mediació de les 
entitats entre propietaris i l’Agència pot ajudar en els 
casos on hi ha dificultat per a què els propietaris es 
posin d’acord. 

El paper de les 
entitats.

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

L’Agència Catalana de l’Aigua ja estableix acords de custòdia 
amb propietaris de terrenys, ens locals o supramunicipals i 
entitats de custòdia, per tal d’afavorir la conservació i millora de la 
biodiversitat i el bon estat ecològic dels ecosistemes fluvials. No 
obstant, aquesta fórmula d’acord encara no s’ha utilitzat per a la 
promoció i preservació de les planes inundables i zones de 
retenció d’avingudes.

77587 Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres 
per ribera pública i generar sistemes aquàtics. 

Experiències 
pilot. 

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de 
restauració d’espais de ribera i de millora de la connectivitat fluvial 
per tal d’avançar en l’assoliment dels objectius de qualitat 
ecològica fixats en la planificació hidrològica. No obstant, al 
Districte de conca fluvial de Catalunya no es disposa encara d’
exemples contrastats d’implantació d’aquests tipus de mesures 
per a l’assoliment dels objectius de reducció del risc d’inundació. 
En aquest sentit, en el proper cicle de planificació (2022 – 2027), 
l’ACA preveu iniciar la implantació de solucions basades en la 
natura per a la reducció del risc d’inundació. Aquestes mesures 
inclourien, entre d’altres, l’enretirada de motes per tal de millorar 
la connectivitat transversal de les lleres amb les seves planes d’
inundació dotant de més espai al riu.
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77469

De vegades obrim carrers per posar serveis de telèfon o 
llum, i es podria aprofitar per fer actuacions preventives. 
Especialment alguns municipis costaners que no tenen 
la planificació adequada per facilitar l’arribada de l’aigua 
al mar.

Planificació 
urbanística  i 
millora en la 
previsió d’
inundacions.

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

La planificació, execució, manteniment i conservació dels 
sistemes de drenatge urbà és una competència municipal. No 
obstant, l’Agència Catalana de l’Aigua, en aquest proper cicle de 
planificació (2022 – 2027), té prevista la convocatòria de línies de 
subvenció específiques en règim de cofinançament per a la 
introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora 
de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca 
fluvial de Catalunya. 

82204

Nova proposta. A l’Esborrany del Pla de gestió no es 
veu massa reflectida les actuacions a la conca del Gaià 
pel que fa a manteniment de lleres. És perquè encara 
no estan assignades les accions o perquè no s’hi 
actuarà?  S'ha anat fent però caldria que a curt o mig 
termini es tornés a fer una intervenció. Es proposa fer-
ho de manera periòdica i tot o que els 27 milions d’euros 
són molt diners, si els distribueixes per tot el territori no 
són tant. 

Manteniment i 
conservació de 
lleres al Gaia

05_01_Mesures 
de prevenció del 
risc d’inundació.

03_En estudi / 
avaluació

La concreció de les actuacions en el territori es fa mitjançant l’
aprovació del Programa de manteniment i conservació de lleres. 
Els àmbits d’actuació a incloure a cada Programa es prioritzen 
des de les Demarcacions Territorials de l’Agència Catalana de l’
Aigua en funció de les necessitats del territori. És per això que al 
Programa de Mesures no es veuen específicament reflectides les 
actuacions a la conca del Gaià (ni a cap altra conca del districte 
de conca fluvial de Catalunya).

77590

Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure 
troncs que s’han quedat sota un pont, acumulacions de 
brossa, etc.) la declaració responsable és útil. La CHE 
(Confederació Hidrològica de l’Ebre) té un model de 
declaració responsable a disposició i fa temps que es va 
demanar a l’ACA que tingués el seu propi model també. 

La declaració 
responsable. 

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

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

77521

Al Camp de Tarragona es podria gestionar les 
avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha zones 
planes que permetrien la laminació. No s’ha de 
confondre la laminació amb la inundació dels camps. 

 Laminació per 
prevenir 
inundacions

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme estudis d’alternatives 
per a definir l’actuació de reducció del risc d’inundació més 
efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes 
socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d’alternatives, a 
banda de valorar la possibilitat d’executar mesures de caire 
estructural, també valoren la idoneïtat d’implantar solucions 
basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d’
avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d’
alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d’
avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del 
cabal pic d’inundació en episodis de caràcter extraordinari.
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77465

Els episodis d’inundacions cada cop seran més 
freqüents pel canvi climàtic. Per tant, és necessari fer 
infraestructures per gestionar les emergències en zones 
de risc.

 Infraestructures 
finançades per l’
ACA en zones 
critiques. 

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 tant mesures de protecció estructural, 
competència de l’administració hidràulica, com mesures de gestió 
del risc, competència de la Direcció General de Protecció Civil, 
entre d’altres. De la mateixa manera, en compliment de l’article 21 
del RD 903/2010, el PGRI analitza el possible impacte del canvi 
climàtic sobre les inundacions.
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.

82207

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les 
mesures de l’àmbit de protecció són genèriques i es 
demana si es poden concretar per saber, per exemple, 
si està previst expropiar alguna propietat prop de rieres 
per prevenir inundacions.

Mesures de 
protecció davant 
d’inundacions

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

01_Acceptada

Pel que fa a la mesura 14.03.02 Execució d'actuacions de 
protecció davant d’avingudes al districte de conca fluvial de 
Catalunya (DCFC), al Programa de Mesures no es concreten els 
àmbits específics d’actuació. Aquests es concretaran de manera 
més detallada al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) que es preveu surti a 
informació pública en els propers mesos. Al PGRI s’indiquen els 
àmbits prioritaris d’actuació en funció dels resultats dels Mapes de 
Perillositat i Risc d’Inundació aprovats per l’ACA en data 2019. 
També es reserva una partida pressupostària genèrica per a l’
execució d’actuacions en d’altres àmbits que no hagin estat 
prèviament identificats com a àmbits amb risc significatiu d’
inundació. La concreció dels àmbits d’actuació es fa a nivell d’
àrea amb risc potencial significatiu d’inundació (ARPSI), excepte 
per aquelles actuacions estructurals que en el moment d’
elaboració del PGRI ja es trobaven definides a nivell d’
avantprojecte o de projecte constructiu. En aquest sentit, cal fer 
esment a que les expropiacions de terrenys associats a 
actuacions de protecció estructural es concreten sempre en la 
fase de redacció del projecte constructiu i no pas en la fase de 
planificació.

82208

Nova proposta. La millor manera de parar una avinguda 
d'aigua és tenir petites preses ben situades en un entorn 
de barrancs i les rieres, per exemple, al Francolí. En 
primer lloc, permetria evitar situacions de grans 
avingudes com les que es van produir durant els 
episodis d’octubre de 2019 i del temporal Glòria. En 
segon lloc, fer aquestes preses permetria mantenir un 
cabal ecològic durant tot l’any.

Protecció davant 
d’inundacions

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

02_Rebutjada

La construcció de preses en els cursos fluvials contravé els 
objectius ambientals per a les masses d’aigua establerts al Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, ja que 
fragmenten la connectivitat fluvial i interrompen la dinàmica 
natural de transport de sediments dels rius i rieres, empitjorant la 
seva qualitat hidromorfològica. Per altra banda, la interrupció del 
transport de sediments pot tenir també repercussions molt 
negatives sobre la franja costanera i de platja, provocant 
processos d’erosió i retrocés de la línia de costa. És per això que 
des de l’Agència Catalana de l’Aigua no es contempla l’execució 
d’aquest tipus de mesures. 
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82211
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es 
preveu crear zones inundables, que es puguin laminar i 
així ajudar a contenir les avingudes d’aigua? 

Protecció davant 
d’inundacions

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

02_Rebutjada

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme estudis d’alternatives 
per a definir l’actuació de reducció del risc d’inundació més 
efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes 
socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d’alternatives, a 
banda de valorar la possibilitat d’executar mesures de caire 
estructural, també valoren la idoneïtat d’implantar solucions 
basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d’
avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d’
alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d’
avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del 
cabal pic d’inundació en episodis de caràcter extraordinari.

82206

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En 
relació a la mesura14.04.01 de foment d’una estratègia 
basada en la millora del drenatge de les zones 
agrícoles, és important tenir molt clar com funcionaran 
aquests drenatges en cas de pluges importants. Els 
drenatges en explotacions molt grans són absolutament 
imprescindibles. En explotacions petites, en canvi, com 
les del camp de Tarragona, en alguns casos tindran 
sentit però en altres potser no tant.

Millora del 
drenatge de les 
zones agrícoles

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

Les actuacions de millora dels canals de drenatge agrícola s’
articularan mitjançant línies de subvenció específiques en règim 
de cofinançament dirigides a les comunitats de regants legalment 
constituïdes i/o usuaris. L’ACA contribueix al finançament d’
aquestes actuacions amb l’objectiu de millorar l’escorrentiu 
generat a les zones agrícoles, afavorint la infiltració, per tal de 
garantir un correcte desguàs cap a la xarxa fluvial i una òptima 
recepció per part de les masses d’aigua dels escolaments 
generats. Aquesta actuació és de nova implantació en aquests 
proper cicle de planificació (2022 – 2027) de manera que encara 
s’estan estudiant les bases, requeriments i condicionats que 
regiran les convocatòries dels ajuts.

82209

Nova proposta. Retirar les grans concertacions de 
graves en algunes rieres, ja que en algunes rieres hi ha 
una gran potencia de graves i potser reduint aquesta 
potència es podria millorar la capacitat de transport 
d'algunes rieres.

Mesures de 
protecció davant 
d’inundacions.

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

Les mesures de gestió del sediment no formen part del capítol de 
mesures de Prevenció i defensa contra les inundacions (D1), sinó 
que disposen d’un capítol específic al Programa de Mesures 
(capítol A1) orientat a l’assoliment dels objectius ambientals de 
les masses d’aigua. En aquest sentit, cal fer esment que 
qualsevol actuació de gestió del sediment no es pot analitzar i 
estudiar de manera localitzada, sinó que s’ha avaluar a nivell de 
tram i fins i tot de conca, ja que qualsevol desequilibri en el 
transport i balanç de sediment pot tenir conseqüències 
geomorfològiques no desitjades tant sobre els cursos fluvials 
como sobre la franja costanera i de platja.

82213

Nova proposta. Es troba mot interessant l'estudi de 
motes que s’ha realitzat. S’exposa el cas de la Granja 
dels Frares al Morell, en què hi ha un talús amb una 
mota que seria interessant fer un estudi hidrològic per 
veure si es pot retranquejar ja que hi ha molt espai.

Protecció davant 
d’inundacions

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

77468

Malgrat l'existència de plans d'emergència, tant cal 
formar als alcaldes i nous alcaldes, com mantenir 
actualitzada la formació a aquells que ja ho eren en 
mandats anteriors) i fer protocols més senzills.  

Formació i 
protocols més 
clars de què cal 
fer.

05_02_Mesures 
de protecció 
davant d’
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.
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82210

Nova proposta. Fer estudis d’alternatives pel pont de la 
RENFE a la desembocadura de Tarragona, tot i que s’
és conscient que no és competència de l’ACA. Cada 
cop que hi ha pluges tapona el riu, l'aigua desborda a 
banda i banda i crea molts problemes.

Protecció davant 
d’inundacions

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. El 
manteniment, conservació i substitució d’obres transversals al flux 
és responsabilitat dels titulars de la infraestructura. No obstant, 
des de l’ACA, i en el marc de la mesura 14.03.01 Creació i 
manteniment d'un inventari d'obres de drenatge transversal 
prioritàries al districte de conca fluvial de Catalunya, s’ha dut a 
terme una diagnosi de la capacitat hidràulica de les principals 
estructures que creuen els cursos fluvials del districte de conca 
fluvial de Catalunya, entre elles el pont de ferrocarril a la 
desembocadura del Francolí a Tarragona. L’objectiu d’aquest 
inventari i diagnosi és el 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. Així doncs, l’ACA informarà al titular de la infraestructura per 
a que aquest prengui les mesures de millora de la capacitat i/o 
gestió del risc que consideri oportunes.

82212
Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a 
elements de prevenció de les inundacions però també 
de la contaminació, sobretot a nivell urbà.

Protecció davant 
d’inundacions

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 i conservació dels sistemes 
de drenatge urbà, com seria el cas dels tancs de tempesta, és 
una competència municipal. No obstant, l’Agència Catalana de l’
Aigua, en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), té 
prevista la convocatòria de línies de subvenció específiques en 
règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de 
drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els 
municipis del districte de conca fluvial de Catalunya. 

82214

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. 
Respecte a la mesura 15.01.02. Manteniment i millora 
dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’
avisos hidrològics es vol saber en què consistirà, quins 
són els sistemes de predicció previstos.

Sistemes de 
predicció

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

01_Acceptada

En el marc de la mesura 15.01.02, l’Agència Catalana de l’Aigua 
té previst continuar millorant i desenvolupant les seves eines 
corporatives per a la gestió d’alertes hidrològiques i sistemes d’
ajuda a la decisió (l’Aigua en Temps Real, Sistema d'Adquisició i 
Monitorització del Cicle de l'Aigua en el Territori, Càlcul del Cicle 
de l'Aigua en el Territori). En aquest sentit, es preveu poder 
desenvolupar eines d’avís per inundació basades no únicament 
en prediccions meteorològiques, sinó en previsions hidrològiques i 
d’impacte.
Per altra banda, també es preveu impulsar la implantació i 
adopció de sistemes d’alerta primerenca per inundació (SAPI), 
així com de sistemes de gestió del risc d’inundació (SAGRI), per 
part d’aquelles activitats i ocupacions ubicades en zones 
potencialment inundables, promocionant i afavorint les mesures d’
autoprotecció.
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82216
Nova proposta. Unificar els diferents sistemes d’
informació perquè estigui centralitzat i la gent els pugui 
utilitzar de manera fàcil. 

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

05_03_Mesures 
de preparació 
front inundacions.

03_En estudi / 
avaluació

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. No obstant, i pel que fa als 
avisos relacionats amb la gestió de l’emergència, l’emissió i 
comunicació dels mateixos correspon a les autoritats amb 
responsabilitats en matèria de Protecció Civil. 

82215
Nova proposta. Preveure un sistema d'avisos ràpid per a 
tota la població per alerta en cas d'emergència, sigui en 
el format que sigui.

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 
aquest 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. No obstant, l’ACA preveu impulsar la 
implantació i adopció de sistemes d’alerta primerenca per 
inundació (SAPI), així com de sistemes de gestió del risc d’
inundació (SAGRI), per part d’aquelles activitats i ocupacions 
ubicades en zones potencialment inundables, promocionant i 
afavorint les mesures d’autoprotecció.

82218

Totes les mesures de recuperació post-inundacio que es 
proposen es valoren com absolutament correctes. Però, 
es posa l’èmfasi en què un cop ha passat l’aigua poc es 
pot fer i, per tant, caldria centralitzar tots els esforços en 
no arribar a aquest punt.

Mesures de 
recuperació i 
revisió post-
inundacions

05_04_Mesures 
de recuperació i 
revisió post-
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 mesures no únicament orientades a la 
recuperació post-inundacions, sinó també mesures de prevenció, 
com les mesures d’ordenació del territori i urbanisme; mesures de 
protecció i mesures de resposta front el risc d’inundacions, com 
les orientades a una millor gestió de l’emergència.
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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82217

Nova proposta. És molt important que tothom tingui 
assegurades les seves terres, comunitats de regants, 
municipis, instal·lacions esportives, apartaments, etc. 
per després poder rebre les compensacions que 
pertoquin. Es recomana tenir un professional que 
gestioni el sinistre (un pèrit) perquè si no  és molt lent i 
es triga molt a cobrar.

Recuperació i 
revisió post-
inundacions

05_04_Mesures 
de recuperació i 
revisió post-
inundacions.

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. 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 orientades 
al foment i millora de les cobertures i l'assegurament en l'àmbit de 
les assegurances, tant ordinàries com agràries. Els ens 
responsables d’impulsar i implantar aquestes mesures són el 
Consorci de Compensació d’Assegurances i l’Empresa Estatal d’
Assegurances Agràries, respectivament.
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.


