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1 MEMÒRIA

1.1 OBJECTIU 

Aquesta guia recull els continguts teòrics i metodològics bàsics per a dur a la pràctica 
actuacions destinades al manteniment i la conservació de les lleres públiques. Els criteris 
d’aquesta guia s’han definit a partir de diferents documents editats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua, com a principal organisme responsable a Catalunya de la planificació i la 
gestió dels recursos hídrics i dels espais fluvials. 

1.2 LA IMPORTÀNCIA DE LES RIBERES

Les riberes es consideren sovint com les formacions vegetals lligades a la disponibilitat 
d’aigua freàtica i a factors geomorfològics vinculats a la dinàmica fluvial. A banda 
de les formacions vegetals, però, les riberes també són l’espai fluvial que els serveix 
d’assentament.

Les comunitats de ribera tenen un paper cabdal en molts processos ecològics, tot i que 
geogràficament ocupin un percentatge ínfim de la superfície del país. Entre les funcions 
ambientals que porten a terme destaquen, entre d’altres, la seva incidència sobre:

•	 El cicle hidrològic; contribueixen a esmorteir l’impacte de les crescudes i a absorbir 
inundacions.

•	 La qualitat de l’aigua; com a filtre natural que fixa sediments i capta nutrients, matèria 
orgànica i contaminants.

•	 Els hàbitats; la vegetació de ribera aporta fullaraca i branquillons als cursos fluvials, 
cosa que afavoreix la creació de microhàbitats aquàtics en la làmina d’aigua.

•	 La connectivitat ecològica; per a espècies no estrictament aquàtiques, com la llúdriga 
o molts ocells.

•	 L’ús social; com a espais de lleure, que es poden complementar amb una funció 
educativa o divulgadora.

•	 Aspectes de més abast; contribueixen a la retenció de CO2, a l’estabilitat microclimàtica 
i a la potenciació de la flora i la fauna autòctones –i, per tant, a la conservació de la 
biodiversitat.



ÀPEX | C/Nord 16 — 3ª | 17001 Girona | www.projectapex.cat 5

MEMÒRIA | CRITERIS TÈCNICS D’EXECUCIÓ
Manteniment i conservació de lleres públiques

1.3 OBJETIU DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ MANTENIMENT I NETEJA

Els treballs tenen com a objectiu fonamental recuperar la funcionalitat hidràulica de 
desguàs on aquesta ha estat pertorbada en el seu concepte d’avinguda ordinària o 
superior, però en tot cas sempre sense afectar o millorant la funcionalitat ambiental. 
S’inclouran així també actuacions d’ordenació vegetal encaminades a l’eliminació 
d’espècies al·lòctones i substitució per espècies autòctones que millorin la funcionalitat 
hidràulica i ambiental .

No es consideraran com a actuacions de conservació:

•	 Explotació o aprofitament forestals per l’obtenció de llenya o fusta.

•	 Activitats que suposin una tallada d’arbrat superior a les 50 tones.

•	 Activitats d’extracció d’àrids amb volum superior els 50 m3.

1.4 CRITERIS TÈCNICS GENERALS

Les actuacions abastaran l’àmbit espacial establert en la proposta d’actuació i es 
basaran, únicament, en l’eliminació imprescindible d’aquells elements que dificultin 
la capacitat natural de desguàs de la llera, sense afectar o en tot cas, millorant la 
funcionalitat ambiental. 

Es prioritzaran els àmbits en els que la manca de capacitat hidràulica pugui afectar a 
zones urbanes, infraestructures i bens, en detriment de zones de comportament i usos 
del sòl naturals on no siguin previsibles afeccions significatives.

Dins els espais fluvials, les actuacions s’hauran de dur a terme dins del Domini Públic 
Hidràulic ja que en la resta caldria en tot cas disposar de la preceptiva autorització del 
titular de les finques.
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1.4.1 CONDICIONANTS HIDRÀULICS

•	 L’objectiu de les actuacions serà recuperar la capacitat hidràulica des desguàs en 
condicions normals. 

•	 Emmagatzemament sempre fora de la llera, ni de forma temporal. Troncs soques 
i branques han de ser transportats fins a la destinació adequada, sempre fora de 
l’abast de la cota susceptible d’avinguda ordinària i zona de policia.         Serà excepció 
justificada quan per a determinats subproductes vegetals, l’aplicació d’elements 
mecànics els esmicoli de tal manera que no suposin una pèrdua de capacitat de 
desguàs de la llera. 

•	 Les deixalles, si existeixen seran transportades fins a la destinació escaient (abocador 
municipal, deixalleria, etc). 

Ribera

Zona inundable Llera
Zona màximes crescudes

ordinàries
Domini públic hidràulic

Zona inundable

RiberaRiba RibaLlit

5m Zona de servitud Zona de servitud         5m

100m + Zona de flux preferent 100m + Zona 
de flux preferent

Zona de policiaZona de policia

(QT500)

Zonificació de l’espai fluvial segons la legislació estatal d’aigües. Font: Agència Catalana de l’Aigua
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1.4.2  VEGETACIÓ

•	 En cap cas es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d’espècies pròpies del 
bosc de ribera en tant que element cohesionador de la geomorfologia de la llera. 

•	 Si cal reducció puntual d’espècies vegetals desordenades, s’eliminaran únicament 
els exemplars que pugin afectar la capacitat natural de desguàs de la llera, atès que 
l’objectiu no és la producció de fusta. 

•	 En les aclarides selectives de vegetació prioritzaran els criteris que fomentin la 
persistència d’espècies autòctones de la comunitat vegetal de ribera i alhora millorin 
l’estat qualitatiu del port de la massa arbòria o arbustiva, intentant sempre preservar 
l’estructura continuada del bosc de ribera en galeria. 
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•	 En el cas que la tala selectiva superi en pes les deu tones en fusta susceptible 
d’aprofitament econòmic, caldrà informar preceptivament a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, reflectint la quantitat de fusta mesurada en metres cúbics, espècie i valors 
de diàmetre. El valor monetari equitatiu obtingut de la venda de la fusta o llenyes 
s’emprarà per millorar els valors ambientals fluvials locals o bé d’algun sector pròxim 
degradat i aportarà documentació acreditativa d’haver-ho fet així.

•	 Es prendrà especial èmfasi a la retirada d’espècies vegetals invasores de mal 
comportament en avingudes i posterior substitució per autòctones i d’adequat 
comportament en règim de corrents. En tot cas, s’adoptaran mesures de control de 
posteriors rebrots de les espècies retirades. 

A la taula següent es relacionen tàxons amb capacitat (en diferent mesura), per expandir-
se, tot desvirtuant la composició florística de les comunitats autòctones de ribera i des-
estabilitzant el medi ripari. Quan això passi, és prioritari destinar recursos eliminar-los.

Tàxons al·lòctons de flora vascular naturalitzats en alguna o moltes riberes del país:
 

Acer negundo Arrecader, negundo Arbre

Ailanthus altissima Ailant, delabre o arbre de la Xina Arbre

Araujia sericifera Miraguà de jardí Liana

Arundo donax Canya Herbàcia de port alt

Buddleja davidii Budleia Arbust

Celtis australis Lledoner Arbre

Cortaderia selloana Cotadèria Herbàcia de port alt

Ipomoea sp. Pl. - Liana

Lonicera japonica Lligabosc japonès Liana

Morus nigra Morera Arbre

Parthenocissus quinquefolia Vinya verge Liana

Populus sp. Pl. Xop, poll, polla, clop, pollancre Arbre

Punica granatum Magraner Arbret

Ricinus communis Rici Herbàcia de port alt – arbust

Robinia pseudoacacia Robínia Arbre

Senecio mikanioides - Liana

Tradescantia fluminensis Tradescàntia Liana baixa
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1.4.3 FAUNA

Els treballs es realitzaran durant l’època en què no es pertorbin els períodes de reproducció 
de les espècies constitutives de l’hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació 
específica. En concret, per a la nidificació d’aus, caldrà acotar les actuacions fora del 
període comprès entre l’1 de març fins a l’1 d’agost, sempre que sigui possible. 
En actuacions que afectin zones poblades per espècies salmonícoles, el període a 
respectar és des de l’1 desembre fins a l’1 de febrer.
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1.4.4 MOVIMENTS DE TERRES

S’emprarà la maquinària menys agressiva si l’actuació ho requereix, utilitzant l’accés 
als punts d’actuació el més pròxim possible, evitant la circulació continuada per la llera. 
L’autorització de l’actuació no contempla l’obertura de pistes. En qualsevol cas els 
accessos no podran afectar l’estabilitat dels marges, i si ho fessin, s’hauran de restaurar 
adequadament. 
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Si l’aportació del corrent fluvial ha acumulat localment sediments fins al punt que poden 
pertorbar la funcionalitat de la plana d’inundació, caldrà extreure-les fins arribar a la 
cota del perfil d’equilibri del riu (mai per sota d’aquesta cota). Els materials així extrets 
s’utilitzaran per a millorar l’estabilitat de les infraestructures que afectin el sistema fluvial 
o es retornaran a la llera en el lloc que la dinàmica de sediments ho aconselli.

No es podran dur a terme obres de moviments de terres que alterin la secció natural 
de la llera. Per contra quan aquesta hagi estat artificialment reduïda es podran fer les 
actuacions hidromorfològiques oportunes per a la seva recuperació.

Els decapatges de terres i herbassars a cotes de marge fluvial es realitzaran de tal manera 
que no contribueixin a l’erosió posterior de la llera. Mai podrà utilitzar-se la crema de 
riberes com a metodologia de neteja.

1.4.5  ALTRES

Addicionalment, en la programació d’execució dels treballs caldrà preveure aspectes 
com:

La normativa vigent del Decret de prevenció d’incendis forestals. 

Normativa ambiental, quan l’actuació afecti un àmbit amb alguna figura de protecció 
(reserva natural, parcs, EIN’s, etc). Caldrà valorar la possible necessitats d’autoritzacions 
o informes de l’administració competent.

Limitacions d’intervenció durant els períodes de reproducció de les espècies constitutives 
de l’hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, per a 
la nidificació d’aus, entre l’1 de març fins a l’1 d’agost, i en zones poblades per espècies 
salmonícoles, des de l’1 desembre fins a l’1 de febrer.

1.5 ACTUACIONS FORA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

Les actuacions fora del Domini Públic Hidràulic han de ser impulsades o autoritzades pels 
titulars dels terrenys a més de dur-se a terme d’acord amb els que preveu la normativa 
hidràulica.

Poden desenvolupar-se acords de custòdia del territori amb les seus titulars sempre que 
garanteixin que les actuacions compliran amb el que preveu la normativa tant pel que fa 
a la preservació del règim de corrents com a la de l’ecosistema aquàtic.
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En aquest sentit, fora del DPH seria la zona de servitud la que recull més limitacions i 
regulacions a l’hora de dur a terme actuacions.

Fora de la zona de servitud però dins de la zona de policia i de la zona inundable l’actuació 
no tindria més limitació que la preservació del règim de corrents.

Fora de la zona inundable, i encara que s’estigui dins de la zona de policia, ja no hi hauria 
cap restricció a les actuacions per part de l’administració hidràulica.

En les lleres de domini privat (aquelles que des del seu origen travessen únicament 
finques Privades) no es pot en tot cas fer variar el curs natural de les aigües en perjudici 
de l’interès públic o de tercers.

1.6 GESTIÓ.

L’Agència Catalana de l’Aigua fomenta i impulsa actuacions en lleres públiques mitjançant 
dues línies d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i els convenis 
d’encàrrec de gestió als ens locals.

El programa d’actuacions en tot l’àmbit de les conques internes de Catalunya, aprovades 
pel Consell d’Administració de l’ACA, s’executa a través d’un conveni amb Forestal 
Catalana. Les actuacions responen a una priorització entre les sol·licituds rebudes dels 
ens locals.

Per a aquells ens locals en els que les actuacions no estiguin recollides en les previsions 
de l’ACA, si les desitgen dur a terme al seu càrrec, tenen al seu abast la formalització 
d’un conveni que substitueix el reglamentari tràmit d’autorització.
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