PROJECTE D'ESTABLIMENT I DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE LLERES EN L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DEL CONSORCI BESÒS TORDERA.
1.- OBJECTE
Entre les funcions del Consorci recollides a l’article 4t dels seus Estatuts està la de possibilitar la coordinació i
impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el Consorci i, també, amb d’altres entitats d’objectius
coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb
el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el
medi fluvial (:aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general, amb el medi ambient
urbà i natural, mitjançant fórmules de coordinació i de gestió compartida, evitant duplicitats administratives.
Aquest Reglament té per objecte fixar les normes en matèria de manteniment, conservació i restauració de
lleres en tram urbà i no urbà dels municipis de l’àmbit del Consorci Besòs Tordera (en endavant Consorci).
En aquest sentit la Directiva 2000/60/CE Marc de l'Aigua, estableix com a objectiu prioritari «evitar tot
deteriorament addicional de les masses d'aigua així com recuperar gradualment el bon estat ecològic de les
masses d'aigua». En compliment de l'anterior, el “Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
(2009-2015 i 2016-2021)” defineix les polítiques a seguir des de l'organisme de conca per a la consecució
d'aquests objectius.
L’objecte d’aquestes actuacions és el manteniment, conservació i restauració de les lleres públiques de
l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i més específicament dins l’àmbit del Consorci Besòs
Tordera per afavorir la bona qualitat ecològica de l’entorn fluvial la lliure circulació de les aigües superficials i
evitar els problemes per inundacions en crescudes ordinàries dels rius. En concret, els treballs es troben
associats a l’eliminació d’obstacles, la retirada d’espècies vegetals al·lòctones o de mal comportament
hidràulic, la plantació d’espècies vegetals autòctones i de bon comportament hidràulic i altres actuacions que
comportin la millora del medi fluvial.
2.- ÀMBIT
El Reglament és d'aplicació en l'àmbit dels termes municipals dels ajuntaments que integren el Consorci o
puguin incorporar-s'hi en el futur.
En aquest sentit, cal destacar que les conques del Besòs i La Tordera, gestionades per l’Agència Catalana
de l’Aigua, compta amb un total de 239 Km en el riu Besòs (distribuïdes en les 26 masses d’aigua principals) i
202 Km en La Tordera (distribuïdes en 20 masses d’aigua principals). La conservació periòdica d'una xarxa
fluvial de tal magnitud imposa la necessitat de prioritzar i programar aquestes actuacions sempre en el marc
de les competències que són pròpies i de les dotacions pressupostàries existents.

3.- DEFINICIONS
A l'efecte del present document, s'entén per:
Domini públic hidràulic (DPH): les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables
amb independència del temps de renovació; les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues; les
llacunes i els dels embassaments superficials en lleres públiques; els aqüífers, als efectes dels actes de
disposició o d'afecció dels recursos hidràulics.
Actuacions programades: les actuacions de manteniment i conservació fluvial, de caràcter preventiu i/o
correctiu, que s'executin en el marc de la programació anual del Consorci Besòs Tordera, segons els criteris
tècnics especificats en aquestes directrius i en funció de les seves disponibilitats pressupostàries,
encaminades a aconseguir les condicions naturals dels ecosistemes aquàtics, que afavoreixin els aspectes
mediambientals en l'entorn fluvial, així com a facilitar el lliure discórrer de les aigües.
Actuacions no programades: les actuacions de manteniment i conservació fluvial, de caràcter preventiu i/o
correctiu, que s'executin pel Consorci fora de la seva programació anual, a sol·licitud d’un Ajuntament o com
a conseqüència de les incidències detectades en l'exercici de l'activitat de policia de lleres que realitza el
propi organisme, segons els criteris tècnics especificats en aquestes directrius i en funció de les
disponibilitats pressupostàries del Consorci Besòs Tordera, quan concorrin circumstàncies que afecten
greument al règim hidràulic de la llera o siguin causa de la seva degradació.
Actuacions d'emergència: les actuacions de manteniment i conservació fluvial, de caràcter correctiu i
d'urgent realització, necessàries per fer front a situacions d'emergència oficialment declarades.
Trams fluvials urbans: els trams fluvials que discorrin per zones d'assentament de població o d'activitats
econòmiques, disposades en trama urbana, on predominin edificacions i infraestructures sobre els espais
rurals o naturals.
Trams fluvials no urbans: els trams fluvials que discorrin per zones no urbanitzades.
4.- COMPETÈNCIES
D’acord amb el contingut de l’article 6è dels seus estatuts, el Consorci podrà realitzar totes aquelles gestions,
iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als problemes mediambientals naturals de les conques.
El Consorci exercirà les competències, delegades pels Ajuntaments consorciats, en el manteniment,
conservació i restauració de lleres en trama urbana contemplades en aquest Reglament.
En aquest punt, és necessari recordar la recent sentència del Tribunal Suprem núm. 1962/2017, de 13 de
desembre, que interpreta l'article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, que aprova el Pla Hidrològic Nacional
(LPHN), en el sentit de declarar que correspon als ajuntaments a realització d'actuacions de manteniment i
neteja de les lleres públiques que discorren per les zones urbanes.
Cal tenir en compte que, pel que fa les actuacions en els trams de lleres públiques situats en zona urbana,
l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, estableix que corresponen a les
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Administracions competents en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme, sens perjudici de les
competències de l’Administració hidràulica sobre el domini públic hidràulic i preveu la subscripció de convenis
de col·laboració entre les administracions implicades, per al finançament d’aquest tipus d’actuacions.
Les competències en tram no urbà corresponen a l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que a les conques
internes de Catalunya n’és l’administració hidràulica competent segons la referida Llei 10/2001.
Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió i
serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol forma de cooperació interadministrativa
prevista per la normativa, amb les condicions i/o limitacions que estableix la legislació aplicable.
5.- LÍNIES D’ACTUACIÓ
El manteniment, conservació i restauració de les lleres fluvials constitueix una acció d'especial
transcendència en un territori que, com la conca del Besòs i La Tordera, és travessat per múltiples rius, rieres
i torrents. Molts d'ells discorren per trams urbans i tenen com a característica comuna la de constituir un
recurs natural de primera magnitud, tant pel seu valor ecològic, el gaudi com pel seu valor econòmic, en tant
que són font de recursos per a moltes famílies i indústries.
Els rius són sistemes dinàmics continuats al llarg de tot el seu curs, i no queda limitada l'estructura de
l'ecosistema fluvial únicament a la seva llera; en aquest sentit els treballs de manteniment, conservació i
restauració, en tant que constitueixen una alteració del medi natural, han de ser mínims per així evitar
repercussions sobre el sistema i poder recuperar aquest bon estat ecològic del que parla la directiva
esmentada.
Així, d’acord amb la Directiva 2000/60/CE Marc de l'Aigua; Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya (2009-2015 i 2016-2021) s'estableix que, sempre que no suposi un risc per a les poblacions, el
Consorci orientarà les tasques del manteniment, conservació i restauració de lleres al manteniment de les
seves condicions naturals, eliminació d'espècies invasores i a la recuperació de la seva funcionalitat
geomorfològica, evitant, en zones no urbanitzades, les actuacions de dragatge o retirada de vegetació amb la
finalitat d’evitar les inundacions naturals de les zones adjacents.
Dins de la preservació dels sistemes fluvials, la importància de la conservació de les espècies
característiques i pròpies del bosc de ribera és fonamental per a proporcionar, entre d'altres, serveis
essencials per als ecosistemes aquàtics com són les zones d'ombra, que proporcionen refugis per a fauna,
per evitar l'excessiva penetració de llum en els canals (el que dóna lloc a elevada temperatura i insolació que
afavoreixen el creixement excessiu de macròfits i a l’eutrofització de les aigües circulants), o per exercir la
funció de filtre natural de substància contaminant. Per tant, és fonamental el respecte dels corredors de ribera
i això implica la conservació de l'estructura i zonificació de la vegetació pròpia de ribera així com de la seva
naturalitat.
El valor paisatgístic i ambiental dels rius és indiscutible i per a garantir la seva preservació, cal realitzar
periòdicament tasques de conservació. No obstant això, aquesta és una qüestió certament complexa.
Determinar quines actuacions del manteniment, conservació i restauració fluvial, on i com fer-les és rellevant.
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De la mateixa manera, és important aclarir i protocol·litzar quines actuacions de conservació fluvial que han
de fer les diferents administracions competents. Amb aquest esperit, el present reglament, a més del
respecte al principi bàsic de preservació del valor ambiental dels rius en els termes de la Directiva Marc
2000/60, article 4, punt 1, i “Els estats membres hauran d’aplicar les mesures necessàries per prevenir el
deterioro de l’estat de totes les masses d’aigua superficial...”.
El manteniment conservació i restauració dels rius no és una competència pròpia ni exclusiva dels
organismes de conca.
Les funcions dels organismes de conca, estan orientades a la protecció i tutela del domini públic hidràulic,
però no es tradueixen en concretes obligacions en matèria del manteniment, conservació i restauració lleres i
defensa de territori davant inundacions, així com tampoc en deures de realitzar treballs del manteniment
conservació i restauració en tots i cadascun dels supòsits de contaminació o degradació del domini públic
que puguin presentar-se.
Com s'ha dit, no estem en presència d'obligacions pròpies de l'Administració en tots els casos, ja que en
moltes ocasions aquestes tasques de manteniment conservació i restauració poden i han de ser promogudes
per altres actors, tant públics com privats, sense prejudici del seu control per l’organisme de conca.
6.- CRITERIS D’ACTUACIONS EN EL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LES
LLERES
El Consorci considera convenient establir una sèrie de directrius tècniques per a homogeneïtzar i
sistematitzar la realització d'actuacions de conservació dels trams fluvials no urbans.
Els criteris tècnics de conservació fluvial en l'àmbit territorial de la demarcació hidrogràfica de la conca del
Besòs i La Tordera són els que estableix l'Annex 1.
7.- PLANIFICACIÓ
El serveis tècnics del Consorci elaboraran un pla de gestió de les lleres d’acord amb els Ajuntaments, i en
consonància amb les funcions delegades i les disponibilitats pressupostàries.
En aquesta planificació es tindrà especial cura en el manteniment de les estructures transversals (guals i
ponts) que siguin de propietat municipal.
8.- FINANÇAMENT
El finançament de les actuacions de manteniment, conservació i restauració de les lleres correspondrà
íntegrament a l’Ajuntament, quan es tracti d’actuacions en trams urbans i zones urbanitzables.
El finançament de les actuacions de manteniment, conservació i restauració de les lleres correspondrà
íntegrament a l’Agència Catalana de l’Aigua, quan es tracti d’actuacions en zones no urbanes i no
urbanitzables.
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L’Ajuntament podrà adherir-se als programes suport del Consorci o d’altres ens (Agència Catalana de l’Aigua,
Diputació, Consells Comarcals, organismes privats, etc...) per tal de finançar o cofinançar les actuacions de
manteniment, conservació i restauració de les lleres.
El Consorci podrà executar així mateix actuacions en zones no urbanitzables, ja sigui per encàrrec de
l’Agència Catalana de l’Aigua o per delegació o encomana de l’Ajuntament, sota la formula jurídica adient en
cada cas en aquells municipis que hagi delegat o encomanat al Consorci el servei.
9.- REGULACIÓ DEL SERVEI
El servei es formalitzarà amb un conveni entre el Consorci i l’Ajuntament i/o l’Agència Catalana de l’Aigua
que regularà les actuacions entre les administracions tant econòmicament com tècnicament i al compliment
de les seves condicions i obligacions.
10.- EXECUCIÓ D’OBRES DE MANTENIMENT CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ PER ALTRES AGENTS
PÚBLICS O PRIVATS
La intervenció d'altres subjectes públics o privats en l'execució d'aquest tipus de tasques el trobem en l'article
126 ter. del Reglament del domini públic hidràulic, l'apartat 3 i 6 imposa «en tot cas» als titulars de
determinades infraestructures en el domini públic hidràulic - ponts, guals, passarel·les i obres de drenatge
transversal en camins, autopistes, autovies i les de la xarxa ferroviària, la realització de les tasques de
conservació necessàries, que garanteixin el manteniment de la capacitat de desguàs de les mateixes.
En els supòsits de trams fluvials alterats o desnaturalitzats, i per tant modificats respecte del seu estat
natural, en els que aquestes actuacions de conservació s'imposen al titular, promotor i/o executor de les
obres que causen l'alteració, a la preceptiva autorització que ha d'atorgar l'Agència Catalana de l’Aigua.
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ANNEX 1.- DIRECTRIUS TÈCNIQUES DEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
LLERES CONSERVACIÓ FLUVIAL EN L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DEL CONSORCI BESÒS
TORDERA.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FLUVIAL EN TRAMS URBANS.
Amb caràcter general, les actuacions ordinàries de conservació i manteniment fluvial en trams urbans hauran
de ser executades per les entitats locals, en aplicació de la sentència del Tribunal Suprem núm. 1962/2017
que interpreta l'article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, que aprova el Pla Hidrològic Nacional (LPHN), en
el sentit de declarar que correspon als Ajuntaments la realització d'actuacions de manteniment i neteja de les
lleres públiques que discorren per les zones urbanes.
Per facilitar la tasca dels ajuntaments competents, el Consorci Besòs Tordera identificarà aquests trams
prenent com a base l'estudi de cobertures a partir de cartografies oficials, i de “Avaluació de l’estat de qualitat
dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017)” elaborat per l’ICTA-UAB, memòries dels
Observatoris del Besòs i La Tordera, així com altres estudis complementaris que es considerin oportuns.
1. ACTUACIONS PROGRAMADES
El Consorci Besòs Tordera, per petició dels Ajuntaments Consorciats i amb l’autorització de l’Agència
Catalana de l’Aigua podrà executar actuacions de manteniment, conservació i restauració fluvial, de caràcter
preventiu i/o correctiu, programades prèviament, encaminades a aconseguir les condicions naturals dels
ecosistemes aquàtics, que afavoreixin els aspectes mediambientals en l'entorn fluvial i a facilitar el lliure
discórrer de les aigües, atenent als criteris i directrius que s'estableixen a continuació:
1.1. Criteris de programació d'actuacions
En els trams fluvials de caràcter urbà el Consorci Besòs Tordera podrà programar actuacions de
manteniment i conservació fluvial, prioritzant les següents tipologies:
 Actuacions de recuperació de l'espai fluvial, eliminació d'obstacles i elements artificials d'alteració i
recuperació de les condicions hidromorfològiques naturals.
 Actuacions de conservació de les zones protegides en l’àmbit del Consorci Besòs Tordera i amb
especial atenció a les zones de reserves naturals fluvials (espais de la Xarxa Natura 2000).
 Actuacions que figurin en el programa de mesures del “Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya” vigent.
 Actuacions per a la millora del comportament hidràulic i minimització dels efectes de les possibles
avingudes en les ARPSI del Besòs i La Tordera i les seves conques.
 Actuacions necessàries per al manteniment d'altres prèviament executades pel Consorci Besòs
Tordera i/o d’Ajuntaments que s’han acollit al programa de suport per a la restauració fluvial, tals com
plantacions, actuacions de bioenginyeria i altres que ho requereixin.
 Actuacions de conservació i manteniment en zones refugi de fauna i/o sensibles d’acord amb els
hàbitats CORINE i els indicadors biològics editats per l’Observatori Rivus.
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Neteges i podes de vegetació en accessos a través de la zona de servitud, necessaris per als
controls periòdics de l'organisme en matèria de qualitat d'aigües, abocaments, i inspecció
d'infraestructures hidràuliques en l’àmbit del Consorci Besòs Tordera.

1.2. Pautes en el procés de programació d'actuacions
La programació de les actuacions de manteniment i conservació fluvial serà duta a terme pels serveis tècnics
del Consorci, amb caràcter general, tindrà una vigència anual.
En l'elaboració de la programació anual, es tindrà en compte les necessitats detectades i comunicades per
l’Ajuntament, així com les dotacions pressupostàries.
Els serveis tècnics del Consorci realitzaran, amb el vist i plau de la gerència, abans de la fi de l'any en curs i
atenent a les disponibilitats pressupostàries, una proposta justificada d'actuacions programades, basada en
els criteris anteriors, a executar durant l'any següent.
1.3. Criteris en la definició de les actuacions programades
En la definició de l'abast de l'execució de les actuacions programades de manteniment i conservació fluvial
es tindran en compte les següents directrius:
 Es conservarà la vegetació de ribera en tots aquells casos en què sigui possible, ja que es considera
bàsica per a retenir i controlar el flux d'aigua. Els desbrossaments, aclarides i podes seran selectius,
respectant la presència de substrat herbaci i arbustiu, així com exemplars nous d'espècies arbòries
que permetin la renovació del bosc de ribera.
 En presència de flora exòtica invasora, les actuacions es definiran tenint en compte l'objectiu de la
seva eradicació i/o de no afavorir la seva propagació.
 En la definició de les actuacions s'inclourà l'eliminació d'acumulacions de restes vegetals i fusta
morta que puguin produir una sobreelevació puntual de la làmina d'aigua en cas de crescudes.
 Tots aquests criteris s'estableixen sense perjudici d'altres condicions que, si és el cas, es puguin
imposar en el marc de les autoritzacions necessàries per a la seva execució.
1.4. Pautes en el procés d'organització de l'execució de les actuacions programades
L'organització de l'execució de les actuacions programades i la direcció d'aquests treballs es durà a terme
pels serveis tècnics del Consorci, nomenant a aquests efectes un responsable tècnic dels mateixos.
El responsable tècnic elaborarà la documentació tècnica necessària per a dur-los a terme amb els criteris que
s'indiquen en aquest annex i, en cas de considerar necessari, realitzarà les inspeccions prèvies pertinents per
avaluar l'estat del tram fluvial on estigui programat actuar.
Prèviament a l'execució de les actuacions programades, s'han de tramitar tots els permisos i autoritzacions
que siguin necessaris, inclosos els necessaris en matèria de seguretat i salut i gestió de residus.

Pàgina 7 de 12

En l'organització dels treballs es tindrà en compte l'estacionalitat, intentant realitzar les actuacions en l'època
de l'any més idònia pels objectius esperats i evitant el període de cria d’aus.
La data d'inici i de final previstos de l'actuació programada serà posada en coneixement de la gerència del
Consorci i de l'ajuntament/s on es desenvolupi i l’ACA, amb antelació suficient.
2. ACTUACIONS NO PROGRAMADES.
2.1. Criteris relatius a actuacions no programades
En el marc de l’àmbit del Consorci es podrà dur a terme actuacions de manteniment i conservació fluvial, de
caràcter preventiu i/o correctiu, fora de la seva programació anual, a sol·licitud d'un tercer o com a
conseqüència de les incidències detectades en l'exercici de l'activitat de revisió de lleres, quan concorrin
circumstàncies que afecten greument al règim hidràulic de la llera o siguin causa de la seva degradació,
atenent els criteris i directrius que s'estableixen a continuació.
2.2. Criteris per a l'avaluació de les sol·licituds i incidències detectades
En els trams fluvials de caràcter urbà el Consorci avaluarà la necessitat d'emprendre actuacions no
programades quan concorrin circumstàncies que afecten greument al règim hidràulic de la llera o siguin
causa de la seva degradació, atenent les següents directrius de caràcter general:









En relació a la vegetació de ribera, les lleres afectades per vegetació herbàcia, on no hi hagi cap
obstacle ni incidència artificial, no suposaran una actuació per part de l'organisme.
Fora de la llera, a la zona de servitud, només seran susceptibles d'actuació la retirada de vegetació
morta, així com els desbrossaments selectius que siguin necessaris per aclarir les zones d'accés i
protecció de les mateixes.
Pel que fa als arbres caiguts, l'actuació del Consorci es limitarà a aquells que neixin en el domini
públic hidràulic, en la zona de flux preferent.
No seran objecte d'actuacions no programades els desbrossaments, les podes d'arbres o
l'estabilització de marges que puguin ocasionar incidències en elements estructurals no legalitzats,
llevat que el/els seus propietaris portin a terme les accions necessàries per a considerar-los
susceptibles de legalització.
En relació a la retirada de sediments de la llera, es considera que aquests sediments formen part del
riu, com a cabal sòlid, que tenen mobilitat i que són transportats pels corrents, de manera que, en
termes generals, no han de ser retirats, sempre quan no suposin un risc per a les poblacions.
En el cas de sediments d'origen artificial, la seva eliminació ha de ser analitzada en detall, tenint en
compte la seva procedència, la seva magnitud i les seves afeccions.
En el cas en què els sediments es situïn en una àrea amb risc potencial significatiu d'inundació, la
seva eliminació haurà d'analitzar tenint en compte:
 L'existència d'altres alternatives econòmiques i ambientals viables.
 L'existència d'infraestructures que puguin modificar el transport del sediment, sense possibilitat
de millora constructiva.
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L'existència de lleres molt alterats, amb mal funcionament del transport sòlid, sense opció de
restauració o rehabilitació.

 En les obres hidràuliques subjectes a concessió, tipus assuts i canals de derivació d'aigua, que són
elements complementaris d'una concessió d'aigües preexistent, si es detecta alguna
incidència/obstacle en els mateixos, serà el titular de la concessió qui haurà de procedir a corregir-les
o eliminar-les.
 Les actuacions de conservació i manteniment de ponts, passarel·les i obres de drenatge transversal
en camins, autopistes, autovies, carreteres i xarxa ferroviària, hauran de ser realitzades pels seus
titulars. Així mateix, estan obligats a la realització de les tasques de conservació necessàries, que
garanteixin el manteniment de la capacitat de desguàs i de la seva qualitat ambiental de les
mateixes.
 Les actuacions de conservació i manteniment de canalitzacions i obres de protecció de marges i
altres estructures que poguessin estar situades en el domini públic hidràulic, hauran de ser
realitzades pels seus titulars, sens perjudici del que legalment es pugui dictaminar.
2.3. Pautes en el procés d'avaluació de les sol·licituds i incidències detectades
Les sol·licituds de tercers relatives a actuacions de manteniment i conservació fluvial i les incidències
detectades en l'exercici de l'activitat de revisió de lleres del Consorci seran avaluades pels serveis tècnics i
per l’Ajuntament afectat.
En el cas de les sol·licituds d'actuació o incidències no programades que es localitzin en trams fluvials
urbans, els serveis tècnics procediran a donar-li trasllat de la mateixa a l’Ajuntament corresponent, segons el
model de comunicació que s'elabori.
En aquesta comunicació es farà referència a la legislació vigent en aquest sentit i s'ha de facilitar, a través de
la mateixa, accés als models per a tramitar les autoritzacions o declaracions responsables necessàries per a
executar l'actuació sol·licitada o la incidència detectada.
Així mateix, si escau, s'haurà de posar en coneixement del sol·licitant la remissió de la seva sol·licitud a
l'administració local corresponent.
En el cas de les sol·licituds o incidències detectades que hagin de ser avaluades per analitzar si concorren
circumstàncies que afecten greument al règim hidràulic de la llera o siguin causa de la seva degradació i en
conseqüència, poder determinar el seu encaix dins de les actuacions no programades del Consorci, es
procedirà de la següent manera:
1. Es realitzarà una visita inicial a camp pels serveis tècnics del Consorci, recollint les dades i la informació
que a aquests efectes s'estableixi en el model d'informe que es faciliti. A través de l'informe, recolzant-se
en fotografies i/o vídeos, s'haurà de deixar constància de l'estat del tram fluvial on es situï la sol·licitud i
dels possibles problemes existents, relatius fonamentalment a afeccions al règim hidràulic o la
degradació del riu, tant en la llera com en el seu entorn.
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2. Els serveis tècnics del Consorci realitzaran l'informe amb tota la documentació existent i la que es pugui
recopilar sobre la incidència, identificant, si és el cas, als titulars de drets i obligacions, de béns i/o
d'infraestructures que es puguin veure afectades per la sol·licitud o incidència detectada. Avaluaran de
forma prou justificada si concorren circumstàncies que afecten greument al règim hidràulic de la llera o
siguin causa de la seva degradació.
3. Si els tècnics del Consorci, prèvia anàlisi de la sol·licitud o incidència, avaluen que no concorren les
circumstàncies per considerar que la mateixa afecta greument al règim hidràulic, han de comunicar
aquesta circumstància al sol·licitant i tancaran la incidència procedint a l'arxiu de la documentació
generada.
4. En els altres casos, la tramitació es continuarà de la següent manera:
a) Amb respecte a les sol·licituds d'actuació o incidències que afectin drets i obligacions, béns i/o
infraestructures en què, segons la legislació vigent, el deure de realitzar les tasques de conservació i
manteniment correspongui a una altra administració o al titular dels béns i/o de les infraestructures, el
Consorci procedirà a posar-ho en el seu coneixement i a l’Ajuntament corresponent:
 A aquests efectes el Consorci elaborarà els corresponents models de comunicació en què es faci
referència a les obligacions del titular de la infraestructura, els terminis per dur-les a terme i les
situacions en què, si escau, de no actuar, el Consorci executarà de forma subsidiària l'actuació,
repercutint el cost de la mateixa sobre el titular de la infraestructura.
 A través de la comunicació se'ls facilitarà accés als models per a tramitar les autoritzacions o
declaracions responsables necessàries per a executar l'actuació sol·licitada o la incidència
detectada. Així mateix, quan sigui procedent, s'haurà de posar en coneixement del sol·licitant la
remissió de la seva sol·licitud al titular corresponent. Si d'aquests expedients es deriva la
necessitat d'una execució subsidiària de l'actuació pel Consorci, s'ha de traslladar aquesta
necessitat a la gerència del Consorci perquè, si escau, es pugui organitzar la seva execució,
adjuntant tots els informes elaborats en relació amb l'actuació.
b) En el cas de les sol·licituds d'actuació o incidències que segons els informes elaborats pels serveis
territorials es justifiqui el seu encaix dins de les actuacions no programades del Consorci, seran
traslladats a la gerència del Consorci i a l’Ajuntament per a la seva posterior anàlisi i determinar, si
escau, l'organització de la seva execució, atenent les disponibilitats pressupostàries.
2.4. Criteris en la definició de les actuacions no programades
Les actuacions d’aquesta tipologia que s’estenen s’haurien d’informar per a la recuperació funcional dels
sistemes fluvials, incloent en els següents aspectes:


Necessitat de restabliment d’un espai fluvial per a recuperar l’estructura fluvial, pel manteniment tant
corredors de ribera com les formes fluvials, de manera que es conservi la funcionalitat ecològica,
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paisatgística i de connexió entre diferents espais (entre zones urbanitzades i no urbanitzades i espais
naturals, xarxa natura 2000, parcs naturals, etc...).
Respecte els espais fluvials la recuperació de l'estructura i zonificació de la vegetació de ribera.
La morfologia fluvial que inclou la recuperació de la llera i de la seva mobilitat (zones de
meandrificació, deposició de sediments, planes d’inundació, pous, gorgs, zones de ràpids, etc...),
treballant en la recuperació de la morfologia pròpia de cada sistema fluvial, així com en la naturalitat
dels marges i de la llera.
El manteniment d’aquest espai fluvial no pot dificultar la mobilitat del curs d’aigües baixes (a les
zones no urbanitzades, per exemple, permetent l’ús de cultius oberts, parcs o zones de lleure,
assumint la seva inundabilitat).
Es prioritzaran les actuacions que tinguin una mínima incidència a l’ecosistema amb la utilització de
tècniques de bioenginyeria i que siguin sostenibles.

2.5. Pautes en el procés d'organització de l'execució de les actuacions no programades
L'organització de l'execució de les actuacions no programades i la direcció d'aquests treballs es durà a terme
pels serveis tècnics del Consorci, nomenant a aquests efectes a un responsable tècnic dels mateixos.
El responsable tècnic analitzarà les diferents actuacions que, segons els informes de l'avaluació, siguin
susceptibles de ser considerades com a actuacions no programades, realitzant per a això les inspeccions
que consideri necessàries. En el cas en què es determini justificadament que no és procedent execució com
a actuació no programada, es comunicarà al/s Ajuntament/s corresponent/s als efectes oportuns. En cas
contrari, l'actuació serà prioritzada i s'organitzarà la seva execució atenent a les disponibilitats
pressupostàries; en aquest cas, el responsable tècnic de l'actuació comunicarà a l’Ajuntament sol·licitant la
decisió adoptada.
Es prepararà la documentació tècnica necessària per dur-les a terme amb els criteris que s'indiquen en
aquestes directrius i, en cas de considerar necessari, realitzarà les inspeccions prèvies pertinents per a
avaluar l'estat del tram fluvial on estigui programat actuar.
Prèviament a l'execució de les actuacions programades es tramitaran tots els permisos i autoritzacions que
siguin necessaris, inclosos els necessaris en matèria de seguretat i salut i gestió de residus.
La data d'inici i de final previst de l'actuació programada serà posada en coneixement de la gerència del
Consorci, de l’Ajuntament/s sol·licitant/s de l'actuació on es desenvolupi, amb antelació suficient.
3. ACTUACIONS D'EMERGÈNCIA
Són aquelles actuacions de conservació fluvial, amb caràcter correctiu, que calgui executar de manera
immediata, a causa d'esdeveniments catastròfics o de situacions que suposin un greu perill, en el marc d'una
situació d'emergència oficialment declarada.
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3.1. Criteris en la definició de les actuacions d'emergència
L'actuació estarà basada en un informe tècnic en el qual es justifiqui la necessitat d'actuar de manera
immediata a causa d'esdeveniments catastròfics o de situacions que suposin greu perill.
En aquests tipus de casos, les actuacions a executar seran les mínimes imprescindibles per a resoldre la
situació d'emergència declarada, tenint en màxima consideració la importància de recuperar l'òptim
comportament hidràulic i el lliure discórrer de les aigües.
3.2. Pautes en el procés d'organització de les actuacions d'emergència
El Consorci procedirà a la declaració i contractació de les actuacions d'emergència en base al que estableix
la legislació de contractes vigent.
Un cop declarada l'emergència, els serveis tècnics elaborarà la memòria tècnica valorada en què es
descriguin les actuacions i treballs que calgui executar, amb la major definició possible.
4. REALITZACIÓ DELS TREBALLS
4.1. Organització del servei
D’acord amb l’article 6è dels seus estatuts, el Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens
integrants i també subscriure convenis amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament
d’actuacions relatives a les seves finalitats i funcions.
El Consorci podrà organitzar el servei de qualsevol de les formules, instruments i mecanismes previstos per
la Llei de Contractes, tant pel que fa a l’execució com en la direcció tècnica.
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