
 
 

 

 

Mesura 8: Constitució d’un consell de conca per al 
riu la Tordera 

Tipologia de mesura 
Gestió 

Eix transversal estratègic 9: Garantir una millor governança, que 
permeti la participació de tothom, establint criteris i objectius 
compartits. 

 

Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu  
La conca s’estructura en tres àrees amb característiques diferents (tram baix, mig i alt), i actualment no 
hi ha un espai conjunt on aquestes diferents realitats poden confluir en una estratègia integral per a la 
conca. Aquesta problemàtica afecta al desenvolupament del territori per la fragmentació de les 
actuacions, la manca de coordinació, i generació d’efectes adversos. Així mateix, es generen conflictes 
per l’ús dels recursos (usos del sòl, aigua, subvencions...) pels diferents sectors actius al territori i no 
existeix un espai on es puguin confrontar les diferents realitats a la conca. 
Aquesta mesura vol promoure la creació d’un consell de conca, amb l’objectiu de generar un espai de 
diàleg, negociació i capacitació per a que la conca pugui ser menys vulnerable als impactes del canvi 
global. 
 
On s’aplicaria la mesura? 
Conca sencera 
Accions concretes que es necessiten per a implementar la mesura 

• Creació d’un consell de conca reconegut per l’administració com a òrgan de suport a la presa 
de decisions que interessen a la conca de la Tordera. 

• Creació de consells territorials per cada tram de la conca (baix, mig i alt) funcionals per a la 
coordinació de les aportacions des dels diferents trams. 

• Dotació d’un fons per a garantir el correcte funcionament del consell i dels grups territorials. 
• Creació d’un full de ruta intersectorial per a la participació activa. 

Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic 
• Millor preparació de la societat per al co-disseny, implementació i seguiment de les actuacions 

al territori. 
• Increment de l’efectivitat de les oportunitats d’intervenció. 
• ... 

Riscos i possibles efectes adverses 
• Manca de disponibilitat per a participar en els espais per part d’alguns actors. 
• Les deliberacions del consell no es tradueixen en actuacions concretes. 
• Acaparament de l’espai per determinats sectors o interessos específics. 
• ... 

Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals 
Sinèrgies amb: 

• Pla de Gestió del Districte Fluvial de Catalunya  
• Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic  
• ... 



 
 

 

 

Conflictes amb 
• ... 
•  

Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura? 
• Mapa d’actors de la conca (agrícola, industrial, turisme, serveis, associacions...) 
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
• Agència Catalana de l’Aigua 
• Taula del Delta i de la Baixa Tordera 
• ... 

 
Cost estimat de la mesura 
Baix 
< 100.000 € 
X (creació i establiment del 
consell) 

Mitjà  
100.000 € - 1.000.000 € 

Alt  
>1.000.000 € 
 

Horitzó d’implementació 
Curt 
< 2 anys 

Mitjà 
2-6 anys 
X (lentitud de les tramitacions 
per a la creació) 

Llarg 
>6 anys 

Obstacles socioeconòmics envers la mesura 
Baix 
 

Mitjà 
X (increment de càrrega de 
feina per a l’administració i 
participants) 

Alt 
 

Referències 
http://www.ideam.gov.co/web/ocga/consejos-de-cuenca 
Formulació consells de conca als estatuts de l’ACA 2009, posteriorment desestimat. 
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/B_Organitzacio/Estatuts.pdf 
 
 
 


