La JCUABT
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
JCUABT, és una corporació de dret públic, creada pels
usuaris d’aigua del Baix Ter a l’empara de la Llei d’aigües, que engloba a tots els usuaris amb drets d’aigua
de l’aqüífer fluvio-deltaic del Baix Ter, tan superficials
com subterrànis.
La seva creació l’any 2015, respon a la necessitat d’organitzar als usuaris amb drets d’aigua per unir esforços
i acordar criteris d’actuació per participar en la presa
de decisions sobre l’ús i gestió sostenible de l’aigua.

Quins són els principals objectius de la
JCUABT

Regularitza
el teu pou

Contacta’ns

Junta Central d’Usuaris
d’Aigua del Baix Ter
(JCUABT)
Mas Badia
La Tallada d’Empordà, 17134
T. 972 78 02 75
info@aiguabaixter.cat

i/o vine a la reunió
convocada al teu
municipi.

Protegir els recursos hídrics superficials i subterranis amb una visió territorial global.
Defensar els interessos dels usuaris de l’aigua
davant d’actuacions que afectin al cicle de l’aigua del Baix Ter.
Generar coneixement hidrològic i hidrogeològic
per a millorar la presa de decisions. Establir un
model desitjable de funcionament hídric sostenible del Baix Ter.
Contribuir a resoldre els problemes derivats de
la sobreexplotació, contaminació, intrusió salina
i altres problemàtiquesque degraden la qualitat
o minven la quantitat d’aigua disponible.
Obtenir recursos de fora del territori per invertir
en el Baix Ter en actuacions que contribueixin a
la millora i ús sostenible del cicle de l’aigua per
llegar a les generacions futures un recurs que
cada vegada més serà més escàs i estratègic.

Actuació per a la regularització dels
aprofitaments d’aigua subterrània al
Baix Ter coordinat des de la JCUABT
i els municipis

REGULARITZACIÓ D’APROFITAMENTS
D’AIGUA SUBTERRÀNIA EXISTENTS
Motivació
La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, d’acord
amb l’Agència Catalana de l’Aigua, vol facilitar als usuaris d’aigua el procés de regularització voluntària dels
aprofitaments existents en el Baix Ter.
L’aigua és un bé públic (art.1 del text refós de la Llei d’Aigües) inclòs dins el domini públic hidràulic i gestionat,
en el nostre cas, per la Generalitat de Catalunya a través
de l’Agència Catalana de l’Aigua. La utilització privativa
d’aigua es fa a través d’una autorització (per aprofitaments de menys de 7.000 m3/any) o per concessió (si
és superior als 7.000 m3/any) i posterior inscripció al
Registre d’Aigües.

Avantatges dels usuaris de tenir els
aprofitaments correctament registrats al
registre d’aigües
El Registre d’Aigües té caràcter públic, i la inscripció registral és el mitjà de prova de l’existència i situació de la
concessió o aprofitament davant de tercers. Els titulars
de drets d’aprofitament d’aigües inscrits gaudeixen de
protecció administrativa.
La inscripció real dels aprofitaments al Registre d’Aigües
és la millor manera de garantir els drets dels usuaris a la
utilització de l’aigua. Al mateix temps, assenta les bases
per a desenvolupar les actuacions pertinents per tal de
preservar els seus drets i el recurs global pel futur.
La regularització dels aprofitaments a través de la JCUABT
estarà exempta de taxes per a l’usuari.

Casuístiques més freqüents que requereixen
regularització
• Canvi de nom del titular de l’aprofitament.
• Inscripció d’un aprofitament existent.
• Modificació de les característiques d’un
aprofitament existent (fondària del pou, volum
d’extracció, ús,...).

Àmbit geogràfic de la JCUABT
La Junta Central inclou tots els aprofitaments d’aigua
que es duen a terme a l’àmbit de la massa d’aigua
subterrània 33, del fluvio-deltaic del Baix Ter, des del
congost de Celrà fins al mar a Torroella de Montgrí i
Pals, i des de l’Escala per l’estret d’Albons, fins els
contraforts de les Gavarres a l’entorn de La Bisbal
d’Empordà i Palafrugell.

• Modificació d’una autorització existent (que extreu
menys de 7.000 m3/any) a una concessió (que
extreu més de 7.000 m3/any).
• Aprofitaments existents que tenen o passen a tenir
un aprofitament col·lectiu (més d’un titular).
• Pous en desús. Cal una comunicació d’extinció d’un
aprofitament.
En les darreres dècades, a l’aqüífer
del Baix Ter, s’han començat a manifestar disminucions de nivells freàtics en
àmplies zones i davallades de la qualitat
d’aigua que a més de tenir un origen en
la manca del cabal del riu Ter en el seu
tram final, evidencia deficiències en la
gestió de l’aigua al territori.

Municipis inclosos total o parcialment
en l’àmbit del Baix Ter o massa d’aigua
subterrània 33
Albons, Bellcaire d’Empordà, Bordils, Celrà, Cervià de
Ter, Colomers, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní
de l’Heura, Flaçà, Foixà, Fontanilles, Forallac, Gualta,
Jafre, Juià, La Bisbal d’Empordà, La Pera, La Tallada
d’Empordà, l’Escala, Palafrugell, Palau-Sator, Pals,
Parlavà, Regencós, Rupià, Sant Joan de Mollet, Sant
Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell,
Serra de Daró, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà,
Ullastret, Ultramort, Verges i Vilopriu.

