
1

PLATAFORMA - RETORN PROPOSTES  Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

76221

Un dels problemes ambientals que s'enfronten per a la 
millora dels sistemes fluvials i manteniments de deltes 
és l'acumulació dels sediments a les presses. Penso 
que hauria de ser un tema en el que s’hauria de bolcar 
esforços. "Opcions: 
Realitzant una cerca ràpida per internet ja hi ha 
disponibles solucions innovadores a aquest problema:
1. http://db-sediments.com/index.php/soluciones-a-la-
sedimentacion.html 
2. http://www.db-sediments.
com/tl_files/db_layout/Broschueren/DBS_Espanol-
Server.pdf

Gestió dels 
sediments a les 
presses

01_1_Implantació 
de cabals de 
manteniment i 
gestió de 
sediments

03_En estudi / 
avaluació

Es considera una proposta interessant. Cal tenir en compte que la 
gestió dels sediments retinguts en els embassaments és molt 
complexa, tant des del punt de vista tècnic com administratiu. Si 
bé existeixen diferents tècniques per a by-passar els sediments 
aigües avall de les presses, cal valorar en cada cas quina és la 
més adequada, quines possibilitats d'implementació existeixen i 
quins costos associats té. En la mesura del possible, i quan les 
condicions ho permeten, s'utilitzen els desaigües de fons per a by-
passar el sediment retingut a peu de pressa. El Programa de 
mesures (A1.006) contempla mesures per la gestió dels 
sediments. A la web de l'ACA hi ha un apartat en el que 
publiquem el que anem treballant en aquest sentit. http://aca.
gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/cabals-de-
manteniment/cabals-generadors-i-sediments/

80241
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Increment de la protecció dels trams encara 
en bon estat però amenaçats per futures actuacions.

Rehabilitació 
morfològica dels 
rius

01_2_Rehabilitaci
ó morfològica 
dels rius i de les 
zones humides

01_Acceptada

L'ACA promou projectes de restauració hidromorfològica amb la 
finalitat d'assolir l'estat ecològic dels rius. La selecció dels trams o 
s'actua es realitza segons les dades de qualitat de les masses 
d'aigua, conservant aquelles en bon estat i millorant les que no 
assoleixen bon estat ecològic.  Les actuacions es basen en una 
priorització tenint en compte les característiques de cada zona, la 
factibilitat tècnica i la mínima intervenció per tal que el 
manteniment sigui el mínim. 

80243

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya.  Revisió del funcionament de les motes, 
eliminant-les o desplaçant-les per reduir el risc 
hidrològic i restaurar l'ecosistema fluvial.

Rehabilitació 
morfològica dels 
rius

01_2_Rehabilitaci
ó morfològica 
dels rius i de les 
zones humides

01_Acceptada

L'Agència ha impulsat estudis a les conques de la Muga, el Ter i 
la Tordera per mirar on és possible guanyar espai per al riu, 
millorant el seu comportament hidràulic i la seva qualitat 
hidromorfològica. Les mesures es desenvoluparan en aquest nou 
cicle de planificació. 

80244

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Millorar la coordinació entre les 
administracions estatal, autonòmica i local per optimitzar 
els recursos i les solucions més adients al territori.

Gestió 
coordinada dels 
recursos hídrics

01_2_Rehabilitaci
ó morfològica 
dels rius i de les 
zones humides

01_Acceptada

L’ACA seguirà treballant de manera coordinada des de tots els 
àmbits del Departament al qual està adscrita, i també amb la resta 
d’administracions implicades i els sectors implicats per millorar la 
gestió de l’aigua i aprofundir en l’optmització, l’eficiència i la 
reutilització com a eixos prioritaris per assegurar la garantia d’
aigua i la garantia alimentària.

80245

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Cal incrementar i/o millorar la sensibilització 
ambiental.

Millorar 
sensibilització 
ambiental

01_2_Rehabilitaci
ó morfològica 
dels rius i de les 
zones humides

01_Acceptada

L’ACA impulsa, de manera coordinada amb el Departament d’
Acció Climàtica,  les campanyes i accions de comunicació, 
divulgació i sensibilització orientades a afavorir la implicació de la 
societat en la preservació i millor de l’estat dels recursos hídrics. 
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80242

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Increment de la protecció dels trams encara 
en bon estat però amenaçats per futures actuacions. 
Increment de la neteja dels rius i les seves conques. 
Malauradament, enguany hem pogut detectar com el 
règim de pluges està alterat pel canvi climàtic i el sector 
agrari ha hagut de patir danys que en alguns casos es 
podien haver evitat o haver alleugerit si s’hagués fet un 
manteniment previ.

Rehabilitació 
morfològica dels 
rius

01_2_Rehabilitaci
ó morfològica 
dels rius i de les 
zones humides

02_Rebutjada L'Agència impulsa cada any programes de manteniment de lleres 
en trams no urbans.

82145

Redireccionament de l'aigua de pluja perquè vagi 
directament a les rieres i no es perdi a través 
d'imbornals o barreres artificials de carrers i voreres. 
L'objectiu és nudrir la riera de Cervelló perquè torni a 
tenir aigua.

Camins d'aigua 
per recuperar 
rieres

01_2_Rehabilitaci
ó morfològica 
dels rius i de les 
zones humides

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Aquest tema és competència 
municipal.

80246

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Increment del control d'espècies vegetals 
invasores, amb la posterior recuperació del bosc de 
ribera.

Control i mitigació 
d'espècies 
exòtiques i 
invasores

01_3_Control i 
mitigació 
d'espècies 
exòtiques i 
invasores

01_Acceptada

Està prevista la millora del coneixement i priorització d'actuacions 
al DCFC per al control i erradicació d'espècies exòtiques 
invasores i s'inclou una millor estratègia per gestionar les EEI i 
que siguin actuacions més eficients (mesura A4.017). La gestió 
de les EEI es realitza de de forma coordinada amb l'òrgan 
responsable, que actualment és el Servei de Fauna i Flora del 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

76268

Actualment els municipis del litoral desconeixem 
l'impacte que pot tenir el canvi climàtic.
Es proposa fer un estudi del litoral per trams, un estudi 
que faci una diagnosi, una anàlisi d'alternatives segons 
diferents escenaris, els objectius o fita, i les 
intervencions o accions concretes a desenvolupar per 
assolir-la.

Estudi del litoral i 
mesures de 
prevenció dels 
efectes del canvi 
climàtic

01_4_Millora i 
protecció del 
litoral i les aigües 
costaneres i 
regulació de la 
navegació

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l’'Oficina catalana del 
canvi climàtic,  Organisme competent:  Canvi Climàtic.gencat.cat  
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina/publicacions/. Informació 
addicional: Informe 1/2021 CADS, Un Litoral al Límit. Oficina 
Tècnica de Canvi Climàtic, Diputació de BCN. Com a ACA, dins el 
programa de mesures 2021-27 s'ha incorporat una mesura per fer 
un estudi específic d'adaptació als efectes del canvi climàtic a la 
demarcació per a la seva futura consideració en la revisió del pla 
(D3.004). 

80283

En aqüífers amb declaració de sobreexplotació establir:
1- Establir una normativa d'ordenament de les 
extraccions que determini la quantitat màxima a extreure 
en total (actual) i percentatge de reducció del consum 
per cada tipologia d'usuari (proposta) segons estat 
sistema Ter-Llobregat i nivells piezomètrics de l'aqüífer
2- La creació d'una comissió de seguiment de les 
extraccions
3- El control, mitjançant comptadors connectats a 
telecontrol, de les extraccions dels usuaris

Sobreexplotació 
d'aigües 
subterrànies

01_5_Reducció 
de la 
sobreexplotació 
en les aigües 
subterrànies

01_Acceptada

El Pla de Gestió estableix règims d'explotació coordinada, 
exactament en sentit indicat (és a dir, determinats en funció dels 
nivells piezomètrics i l'estat de reserves). Aquests règims 
s'implanten progressivament a les diferents concessions, 
acompanyats de sistemes de control de les extraccions.
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80247
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya.  Increment del control de pous il·legals i 
abocaments.

Control pous il.
legals

01_5_Reducció 
de la 
sobreexplotació 
en les aigües 
subterrànies

02_Rebutjada
L'Agència aprova cada any un Pla d'Inspecció, que inclou ja el 
control de captacions i abocaments. El Pla es fa en funció de les 
necessitats del territori i de la capacitat d'actuació de l'Agència.


