
 

AULA 2 – Governança de riberes en l’àmbit municipal  

Esborrany de DECÀLEG de recomanacions – 21 gener 2021 
 

 

1. Els cursos fluvials s’han de considerar com una infraestructura verda estratègica. Cal 

ordenar-hi els usos urbanístics d’acord amb els seus riscos i valors ambientals. S’hauria de 

tendir a que les preexistències urbanístiques que afecten negativament el riu puguin 

desaparèixer i implantar mesures preventives i compensatòries per a les edificacions de les 

ribes fluvials. El cursos fluvials s’han de considerar com una infraestructura verda 

estratègica. 
 

2. Difondre les bones pràctiques existents de retirada d’infraestructures obsoletes de l’espai 

fluvial a trams urbans. Publicar directrius i criteris científics i tècnics que demostrin que la 

retirada d’aquestes infraestructures, sobretot les de formigó, facilita la recuperació de la 

connectivitat ecològica i la dinàmica natural del riu i millora la gestió del risc d’inundació. 
 

3. Promoure la custòdia fluvial com un instrument privilegiat per conciliar la gestió urbana 

/agrària amb la conservació de les lleres i ribes fluvials. Impulsar aquests acords amb els 

propietaris de les finques adjacents als rius. 
 

4. Fer una gestió més adaptativa de les dinàmiques fluvials a escala municipal. La recuperació 

de les dinàmiques fluvials pot ser la solució per reduir els riscos d’inundació, recuperant 

planes d’inundació i antics braços de rius que ajudin a laminar les crescudes i a reduir 

l’impacte sobre les infraestructures. L’estudi de les dinàmiques hidromorfològiques i els 

models de predicció poden ajudar a entendre altres problemàtiques com la incisió 

progressiva dels cursos d’aigua i la desconnexió dels nivells freàtics amb les riberes fluvials. 
 

 

5. Endegar campanyes per explicar a la ciutadania la importància dels espais fluvials urbans i 

dels beneficis ambientals associats a la conservació dels seus valors naturals, molt 

especialment de la recuperació del bosc de ribera. Fer-ho a través de suports innovadors i 

visuals per tal d’arribar a un públic no especialitzat.  

6. Abordar el tema dels horts incontrolats en espais de ribera des del punt de vista legal i 

operatiu. Calen accions contundents liderades pels municipis que s’han d’acompanyar d’un 

seguiment des de l’àmbit social, sobretot quan impliquin a persones vulnerables a qui  cal 

oferir alternatives a d’altres espais més adients. 
 

7. Vincular a la ciutadania en el seguiment dels projectes que es facin en espais fluvial per mitjà 

d’iniciatives de ciència ciutadana. 
 

8. Millorar el protocol de comunicació entre l’Agència Catalana de l’Aigua  i els ajuntaments 

quan es facin actuacions extraordinàries relacionades amb situacions d’emergència. També, 

per fer actuacions menors al municipi. 
 

9. Co-produir uns criteris generals de gestió, restauració i conservació dels espais fluvials a 

l’àmbit municipal que serveixin de directrius consensuades amb els ajuntaments orientades 

a la naturalització de l’espai fluvial urbà. 
 

10.  Formar als equips de jardineria municipal sobre les plantes invasores i possibles alternatives 

al seu ús, així com sobre models d’enjardinament més naturalitzats per a les ribes dels trams 

urbans del riu,  mirant de compatibilitzar amb altres usos que puguin tenir. 
 

 


