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Taula 5. Inundabilitat  

 

Esborrany del Pla de mesures 

En aquesta taula es debaten mesures que en el programa de mesures es tracten en l’apartat d’adaptació al canvi climàtic i a fenòmens eventuals i/o extrems, concretament al capítol 
de prevenció i defensa contra les inundacions. Aquest document presenta l’Esborrany del Pla de Mesures pel que fa a:   
  

- La demarcació  de Girona  que inclou les conques del rec  adral  rec  irvent  el  aró  la  uga  el  luvià  el  er  rieres del  ap de  reus  rieres del  ontgr -Emp ries, rieres del 

Cap de Begur-Lloret de Mar.  

- La demarcació de Tarragona, que inclou les conques de El  aià i el  rancol  i les rieres  iudecan es   alafell- orredembarra   a  unta de  óra   ai   amp   laberia- 

 andell s   alafat- olf de  ant  ordi i  ontsià. 

- La demarcació de Barcelona 1, que inclou les conques de  ordera   es s i  aresme, i les rieres de Pla de Barcelona.  

- La demarcació de Barcelona 2, amb les conques d’El  oi  i el  lobregat i les rieres d’El  rat de  lobregat i el  arraf. 

Cada mesura detalla si les conques on està assiganada o si és assignable a qualsevol conca.  

 

ESBORRANY DEL PLA DE MESURES 

Març de 2021 

 
 
 
IDENTIFICACIÓ 
SESSIÓ 

CODI DESCRIPCIÓ MESURA Responsable Conca 
Pressupost 

ACA 
Pressupost 

Altres 
Total 

Mesures de prevenció d’inundacions 
 

D1.1 13.01.01 
Informes d’ocupació del domini p blic hidràulic (  H) i/o de la zona de policia (Z )  
informes urbanístics i de grans infraestructures a Catalunya 

ACA No assignable 750.000 00 € -   € 750.000 00 € 

D1.2 13.04.01 
 illora dels estudis disponibles per a l’estimació de les freqüències i magnituds de les 
avingudes, així com del possible impacte de les mateixes al districte de conca fluvial de 
Catalunya (DCFC) 

ACA, DGPC, 
DGPAMN, ICGC 

No assignable 600.000 00 € -   € 600.000 00 € 

D1.3 13.04.01 Estudis dels efectes del canvi climàtic a les inundacions OCCC No assignable -   € 500.000,00 500.000 00 € 
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D1.4 13.04.02 Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) ACA No assignable 
27.122.892,12 

€ 
-   € 

27.122.892,12 
€ 

D1.5 13.04.02 
Avaluació i seguiment de les actuacions de manteniment i conservació de lleres al 
districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) 

ACA No assignable -   € -   € -   € 

Mesures de protecció front a inundacions 
 

D1.6 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 d'inundació a zones vulnerables 

ACA 
Muga 

Ter - Daró 
Tordera 

26.000.000,00 
€ 

-   € 
26.000.000,00 

€ 

D1.7 14.03.01 
 reació i manteniment d’un inventari d’obres de drenatge transversal prioritàries al 
districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) 

ACA No assignable 300.000 00 € -   € 300.000 00 € 

D1.8 14.03.02 
Estudis cost-benefici i de viabilitat de la construcció d’obres de defensa al districte de 
conca fluvial de Catalunya (DCFC) 

ACA No assignable 1.000.000 00 € -   € 1.000.000 00 € 

D1.9 14.03.02 
Execució d'actuacions de protecció davant avingudes al districte de conca fluvial de 
Catalunya (DCFC) 

ACA No assignable 
50.068.891,56 

€ 
-   € 

50.068.891,56 
€ 

D1.10 14.03.02 
 reació i manteniment d’un inventari d’obres de defensa davant d’inundacions 
executades i/o subvencionades per l'administració hidràulica al districte de conca fluvial 
de Catalunya (DCFC) 

ACA No assignable -   € -   € -   € 

D1.11 14.04.01 
 esures 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 districte de 
conca fluvial de Catalunya (DCFC) 

ACA 
Ajuntaments 

No assignable 5.000.000 00 € -   € 5.000.000 00 € 

D1.12 14.04.01 
 esures per al foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge de les zones 
agrícoles, orientada a la millora de la recepció dels escolaments del sistema fluvial del 
districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) 

ACA 
Comunitats de regants 

Organismes amb 
competència en la 

matèria 

No assignable 8.000.000 00 € -   € 8.000.000 00 € 

D1.13 14.05.01 
 anteniment i conservació de les motes promogudes per l’Administració hidràulica  
especialment les adreçades a la protecció de zones urbanes consolidades al districte de 
conca fluvial de Catalunya (DCFC) 

ACA 

Muga - 
Mugueta 

Fluvià 
Ter - Daró 
Tordera 
Francolí 

2.500.000 00 € -   € 2.500.000 00 € 

Mesures de preparació front a inundacions 
 

D1.14 15.01.02 
 anteniment i millora dels sistemes de predicció  suport a la decisió i gestió d’avisos 
hidrològics 

ACA No assignable 4.575.000 00 € -   € 4.575.000 00 € 

D1.15 15.03.01 
Elaboració d’una estratègia de comunicació de la perillositat i risc d’inundació  inclosa la 
celebració de jornades i altres activitats de divulgació i formació 

ACA 
DGPC 

No assignable 200.000 00 € -   € 200.000 00 € 

D1.16 16.01.01 E ecució d’obres de reparació de dan s post-inundació en domini públic hidràulic (DPH) 
ACA 
Altres 

No assignable -   € -   € -   € 

D1.17 16.03.02 
Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter e cepcional 
que es produeixin al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) i difusió de les lliçons 
apreses 

ACA No assignable 900.000 00 € -   € 900.000 00 € 

D1.18  
 esures per al foment de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització 
intel·ligent relatives a la gestió del risc d’inundació 

ACA No assignable 500.000 00 € -   € 500.000 00 € 

 
 


