PLATAFORMA - RETORN PROPOSTES Taula 5. Inundabilitat
Codi

Aportació

Tenim tot el Delta en zona inundable,
es molt important revisar els
protocols d'actuació en front als
episodis d'inundació, lliurar els
espais que necessita el riu i revisar
78212 els plans de desenvolupament
sectorials (urbanisme, turisme,
agricultura, etc) tenint en compte
l'increment de la freqüència i
intensitat dels episodis, pels
impactes del canvi climàtic.

82143

Títol aportació
plataforma

Millor
implementació
plans de risc
d'inundació a la
Tordera

Cal fer una gestió continua de
Gestió de
manteniment de la llera dels rius, tot i
manteniment de
mantenir la biodiversitat, per tal d’
la llera
evitar els estralls de les inundacions.

EIXOS
MESURES

05_01_Mesures
de prevenció del
risc d’inundació.

05_01_Mesures
de prevenció del
risc d’inundació.

Criteri resposta
tècnica

Resposta tècnica

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 protecció civil, orientades a la millora de la
gestió del risc d’inundació; mesures d’ordenació del territori i urbanisme, orientades a
evitar l’ocupació de les zones inundables; així com mesures de restauració fluvial,
orientades a la recuperació de la funcionalitat natural de les planes d’inundació i la
reducció de la perillositat d'inundació a zones vulnerables, entre d’altres.
Per altra banda, en l’elaboració del PGRI s’ha analitzat 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).
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.

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.
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.
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Títol aportació
plataforma

La riuada del Francolí, del dia 22 d’
octubre de l’any passat, el seu
impacte hauria sigut menor si les
lleres dels rius i barranc, haguessin
estat netes, en un 70% de la màxima Neteja de rius i
78083
avinguda. Com fer-ho?, tallant els
barrancs
arbres i arbustos que hi ha a la llera
dels rius i barrancs i fent
biocombustible, així es pagarien part
dels treballs.

La riuada del Francolí, del
22/10/2019, per pluja, va provocar
inundacions que va arrencar molts
arbres i brossa que hi havia al mig
de la llera del riu. Es produïren
pèrdues de vides i moltes destrosses
materials. Demanem a l’ACA, que és Manteniment de
77979
el titular dels rius i barrancs, que
lleres
tingui netes les lleres, almenys en un
70%, en previsió d’avingudes.
Aquesta neteja, que significa tallar
arbres i arbustos, generaria
biocombustible (biomassa), el qual
serviria per pagar part dels treballs.

EIXOS
MESURES

05_01_Mesures
de prevenció del
risc d’inundació.

05_01_Mesures
de prevenció del
risc d’inundació.

Criteri resposta
tècnica

Resposta tècnica

03_En estudi /
avaluació

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. No obstant, cal fer esment que la vegetació arrossegada
en episodis d’avinguda extraordinaris, com va ser la riuada del Francolí d’octubre de
2019, acostuma a excedir amb escreix la vegetació de la pròpia llera i de les seves
riberes, podent resultar arrossegats peus arboris de masses forestals fora de l’àmbit
fluvial.
Pel que fa a la proposta de produir biocombustibles amb les restes vegetals
eliminades en les actuacions de manteniment i conservació de lleres executades per
l’ACA, la tipologia i característiques d’aquestes actuacions (actuacions a petita i mitja
escala, disperses per tot el territori, i amb calendaris d’execució no necessàriament
coincidents en el temps) dificulta aquesta possibilitat.

03_En estudi /
avaluació

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. No obstant, cal fer esment que la vegetació arrossegada
en episodis d’avinguda extraordinaris, com va ser la riuada del Francolí d’octubre de
2019, acostuma a excedir amb escreix la vegetació de la pròpia llera i de les seves
riberes, podent resultar arrossegats peus arboris de masses forestals fora de l’àmbit
fluvial.
Pel que fa a la proposta de produir biocombustibles amb les restes vegetals
eliminades en les actuacions de manteniment i conservació de lleres executades per
l’ACA, la tipologia i característiques d’aquestes actuacions (actuacions a petita i mitja
escala, disperses per tot el territori, i amb calendaris d’execució no necessàriament
coincidents en el temps) dificulta aquesta possibilitat.
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Cal donar resposta urgent a les
inundacions recurrents de la zona
agrícola del Delta del Llobregat, al
Parc Agrari del Baix Llobregat. En
els darrers anys s'ha incrementat la
recurrència d'episodis de pluja
intensa que superen la capacitat de
82102 les infraestructures existents per
desguassar l'aigua acumulada,
deixant camps inundats durant
massa temps i creant problemes de
pèrdues molt importants per la
pagesia. Calen noves
infraestructures i manteniment acurat
de les existents És urgent.

Títol aportació
plataforma

EIXOS
MESURES

Resoldre les
inundacions al
Parc Agrari del
Baix Llobregat

05_02_Mesures
de protecció
davant d’
inundacions.

Es obvi que en les grans riuades es
malmeten construccions històriques
o arqueològiques. Però en el procés
de recuperació de la llera pública, cal Construccions
82144 esser curosos i per tant, es proposa històriques, i
llera Publica
que les actuacions siguin seguides
per arqueòlegs, per tal de no
malmetre els espais limítrofs, que no
han sigut afectats per les riuades

05_04_Mesures
de recuperació i
revisió postinundacions.

Proposta de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.
En els episodis de tempestes que
provoquen inundacions o altres
danys en l’activitat agrària cal que l’
Reposició de l’
82167 Administració responsable es faci
activitat agrària.
càrrec del restabliment d’aquella
activitat, especialment en aquells
casos en que la manca de
manteniment de la xarxa fluvial
perjudiqui en escreix

05_04_Mesures
de recuperació i
revisió postinundacions.

Criteri resposta
tècnica

Resposta tècnica

01_Acceptada

Entre juny de 2020 i gener de 2021, l’ACA va participar de manera activa en la
Comissió Tècnica del Delta del Llobregat. La Comissió, en la que es trobaven
representats els principals ens i organismes presents al territori, tenia com a objectiu
avaluar i analitzar de manera transversal i coordinada les problemàtiques
relacionades amb el vector aigua que afecten al Delta del Llobregat, proposant
actuacions de millora que poguessin ser executades en el proper escenari de la
planificació hidrològica (2022 – 2027). Fruit dels compromisos assolits en el marc de
la Comissió, s’han inclòs tota una sèrie d’actuacions al Programa de Mesures, tant de
rehabilitació de zones humides, de reutilització de l’aigua regenerada, de millora del
sanejament, com de prevenció i defensa contra les inundacions. Pel que fa a aquest
darrer capítol, la mesura 14.04.01 “Mesures 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 al districte de conca fluvial de Catalunya”, inclou
una actuació específica amb un pressupost de 7M€ orientada a la millora del
drenatge al Delta del Llobregat.

01_Acceptada

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, en el seu article 52,
ja estableix que si durant l'execució d'una obra, sigui del tipus que sigui, es troben
restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l'obra
han de paralitzar immediatament els treballs i prendre les mesures adequades per a
la protecció de les restes, comunicant el seu descobriment al Departament de
Cultura.

04_No és
competència de
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. No correspon a l’
Agència Catalana de l’Aigua el restabliment d’activitats agràries afectades per
episodis d’inundació. No obstant, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de
conca fluvial de Catalunya (PGRI) inclou una mesura orientada al foment i millora de
les cobertures i l'assegurament en l'àmbit de l'assegurança agrària, amb l’objectiu de
garantir la ràpida recuperació i restabliment de l’activitat després d’un episodi d’
inundació.
El 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 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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Aportació

Títol aportació
plataforma

L'antiga Llei d'Aigües, preveia, en
altres paraules, que el riu et donava i
et prenia. Molts títols del Registre de
la propietat fan referencia a que el
límit de la finca estava en el "curs del
riu", i així estava detallat en els
plànols cadastrals antics.
Llera Pública o
82142
Actualment, amb el concepte de
només Llera
"llera pública", hi ha hagut una
alteració dels cadastres, en perjudici
de la Propietat. Per tant la proposta
es que es limiti la denominació de
“llera pública”, pel de “Llera”, que
podrà esser pública o privada

EIXOS
MESURES

05_05_Altres
mesures de
gestió del risc d’
inundació

Criteri resposta
tècnica

02_Rebutjada

Resposta tècnica

El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la
Llei d’Aigües, defineix clarament que cal considerar com a domini públic hidràulic
(article 2), que cal considerar com a llera pública (article 4) i que cal considera com a
llera de domini privat (article 5).
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