
 

AULA 3 - Custòdia fluvial en l’àmbit privat i públic  

Esborrany de decàleg de recomanacions – 25 setembre 2020 

 

1. Cercar fórmules alternatives d’atermenament (com ara el Domini Públic estimat) per 

delimitar els espais fluvials, millorant en paral·lel els mecanismes de compensació (compres 

de drets de tala, compra de conreus productius o mesures fiscals) a la propietat que té 

terrenys a tocar d’espais fluvials . 
 

2. Incorporar explícitament els acords de custòdia en la revisió dels nous plans hidrològics de 

gestió de conca i els programes de mesures associats. La custòdia fluvial hauria de ser un 

instrument bàsic en la gestió del DPH per a tots els organismes gestors de l’aigua i els 

ambients aquàtics. 
 

3. Per facilitar la gestió, promoure la declaració responsable en actuacions que no impliquin 

canvis geomorfològics substancials a la llera del riu. 
 

4. Habilitar algun instrument àgil de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la 

Confederación Hidrográfica del Ebro que permeti a ACA signar convenis i incloure les 

conques intercomunitàries (la de l’Ebre i la Garona) a les línies d’ajuts relatives a custòdia 

fluvial. 
 

5. Articular per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, fórmules de finançament dels acords de 

custòdia a mitjà i llarg termini ( de 5 anys com a mínim) per garantir les accions de 

manteniment i seguiment. 
 

6. Disposar d’unes directrius tècniques clares a l’hora de gestionar els espais fluvials i tota la 

seva complexitat, combinant criteris de conservació i producció: la vegetació de ribera, la 

fusta morta i els sediments. Cal que siguin comprensibles tant per a les persones tècniques 

de les entitats o ajuntaments que promouen les actuacions, com per al personal de les 

empreses executores. 
 

7. Implicar a les entitats de custòdia en el seguiment i la supervisió de les actuacions que es fan 

a les riberes d’acord a unes directrius tècniques consensuades entre les administracions, la 

propietat i les entitats de custòdia.. 
 

8. Estimular un pla de formació i divulgació dirigit a tècnics i a entitats sobre la gestió d’espais 

fluvials. Cal que inclogui conceptes com ara els serveis ecosistèmics del bosc de ribera, eines 

per fer un balanç entre els riscos ambientals lligats a episodis d’emergència i els beneficis 

ambientals que aporten els espais de ribera de qualitat. 
 

9. Impulsar programes de voluntariat per apropar la custòdia fluvial a la societat, perquè es 

dediquin més recursos al manteniment i la conservació d’aquests espais i d’enfortir l’interès 

de la propietat de tenir-ne cura. 
 

10. Obrir una via jurídica per dotar de finançament els convenis de custòdia fluvial que 

gestionen les entitats de custòdia sense ànim de lucre. 

 


