
 

  
 
 
 

  

Benvolguts/des,  
 
Des de fa 4 anys l'ACA està impulsant la recuperació d'espais fluvials, a través d'una línia 
d'ajut, cofinançant l'execució de projectes que contemplin els següents àmbits d'intervenció:  

a. La retirada o naturalització d'esculleres o altres estructures fluvials de protecció l'ús de les quals no 
sigui actualment funcional i que alhora alterin la normal funcionalitat hidràulica i/o ambiental i/o 
hidromorfològica del curs fluvial.  

b. La recuperació del perfil natural del curs fluvial o el més adient per assolir un equilibri morfodinàmic 
així com la recuperació d'antics braços, illes o meandres, entre altres actuacions que acompleixin els 
requisits que determina l'Agència Catalana de l'Aigua i siguin compatibles amb els usos consolidats 
que es donen al territori.  

c. La recuperació d'extensions significatives de boscos de ribera i/o de vegetació helòfila i aquàtica en 
espais amb potencial de recuperació.  

d. La recuperació d'espais fluvials ocupats per usos no admissibles fora d'ordenació com ara 
horticultura periurbana.  

e. La recuperació de la funcionalitat de les zones humides reconegudes com a masses d'aigua de 
conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 
2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, i 
incloses en l'inventari de Zones Humides de Catalunya. 

 
 
Des del 2006 s'han cofinançat 73 actuacions, distribuïdes arreu del territori català, a banda dels 
convenis i de les actuacions de millora que s'emmarquen en el manteniment i conservació de 
lleres.  
 
La convocatòria d'enguany es publicarà al DOGC al juliol i els terminis de presentació 
de sol·licituds s'allarguen fins el 15 d'octubre, inclòs.  
 
Les bases segueixen molt en la línia de la convocatòria de l'any passat amb petits ajustos pel que 
fa a la valoració tècnica, donant pes als acords de custodia i a la qualitat de la memòria tècnica 
del projecte.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A la pàgina web de l'Agència es disposa de documentació tècnica per tal desenvolupar les 
propostes, accedint al següent enllaç:  
http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P5800116081219660245963.  
 
Qualsevol aclariment tècnic, el Departament de Planificació i Ordenació d'Espais Fluvials, resta a 
disposició de les entitats i ens que vulguin acollir-se a la nova convocatòria.  
 
Tot esperant que la convocatòria sigui del vostre interès, us enviem una cordial salutació,  

    

  

  

    Lluís X. Godé Lanao Muntsa Niso Holgado  

    Cap del Departament de Planificació 
i  Cap de la Unitat de Participació i   

    Ordenació de l'Espai Fluvial Concertació Social  

   

   

  

 

 

 


