JUNTA CENTRAL D’USUARIS
D’AIGÜES DEL BAIX TER

ESTATUTS DE LA JUNTA CENTRAL
D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER ELABORATS
PER LA COMISSIÓ REDACTORA
PREÀMBUL
El Baix Ter és una comarca natural constituïda per la plana fluviodeltàica del riu i els
contraforts dels turons adjacents. El riu ha estat tradicionalment una font de riquesa
per tots els municipis de la plana. Al seu entorn s’ha vertebrat un territori on les
persones hi desenvolupem nombroses activitats, tant agràries com industrials. La
bellesa del paisatge ha facilitat una important activitat turística i de lleure. Al mateix
temps, que la natura manté un gran dinamisme i complexitat, facilitant que a redós del
riu es mantinguin àrees de gran valor natural.
El transvasament d’aigua del Ter cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, implementat
per la Llei 15/1959 anomenada “del Ter”, té elevades exportacions des de fa dues
dècades assolint en anys hidrològicament normals més de la meitat de l’aigua del riu.
Aquest transvasament, juntament amb la irregularitat pluviomètrica pròpia del clima
mediterrani i les previsions que es desprenen respecte al canvi climàtic, ocasiona una
problemàtica mediambiental i social que es pot agreujar més en el futur.
Els nous instruments de la legislació europea i el propi sentit comú, recomanen una
gestió sostenible dels recursos. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació
en l’àmbit de la política d’aigües (coneguda com a “Directiva marc de l'aigua”); i les
legislacions espanyoles i catalanes que se’n deriven (entre d’altres: el Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i el
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya), regulen el dret dels usuaris d’aigua a
constituir una Comunitat d’Usuaris per tal de defensar el bon ordre de l’aprofitament,
els drets dels ciutadans a l’ús del recurs, participar juntament amb l’administració en la
gestió de l’aigua i implementar mesures que permetin fer-ne un ús sostenible, entre
d’altres.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, és una corporació de dret públic
(article 82.1 de l’esmentat text refós de la Llei d’aigües), que engloba els 38 municipis
inclosos en la massa d’aigua 33 que inclou l’aqüífer al·luvial del Baix Ter, el Daró i
cubeta de Celrà. Tots els usuaris d’aigua (tan subterrània com superficial) d’aquest
territori tenim dret a formar-ne part. D’aquesta manera, podem participar en la presa
de decisions sobre l’aigua del Ter i poder vetllar per les necessitats d’aigua actuals i
futures, tan pel medi natural, com per la diversitat d’activitats que es desenvolupen en
el Baix Ter.
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ARTICULAT
Art. 1er.- Els propietaris, bé tinguin la consideració pública o privada, regants i altres usuaris
amb dret a l’aprofitament d’aigües superficials, subterrànies i regenerades per captacions
situades dins l’àrea expressada a l’article 2on d’aquests Estatuts, es constitueixen en Junta
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (, que tindrà caràcter de Corporació de Dret Públic,
d’acord amb lo previst en l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües; i article 199 del Reglament de Domini Públic
Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril.
La Junta Central tindrà la seva seu a la Fundació Mas Badia, carrer Mas Badia s/n, de la Tallada
d’Empordà.
La Junta Central es regirà per aquests Estatuts i els seus Reglaments. Per a totes aquelles
qüestions que no s’hi preveuen, s’aplicarà l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües; el Reial Decret 660/2003, de 23 de
maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols Preliminars I, IV, V, VI i VII de
la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües i pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’Aigües de Catalunya.
Art. 2on.- L’àmbit territorial de la Junta Central és l’àrea que es delimita en el plànol adjunt a
aquests Estatuts com a annex núm. 1, i que comprèn les masses d’aigua superficial i
subterrània previstes en l’àmbit fixat en la fitxa de caracterització, anàlisi de pressions,
impactes i anàlisi del risc d’incompliment de la Massa 33 (Fluviodeltaic del Ter), contemplat
dintre de les Masses d’Aigua Subterrània de Catalunya aprovades per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua (IMPRESS) i incorporades en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial
de Catalunya. Inclou l’Aqüífer de la cubeta al·luvial de Celrà, Aqüífer superficial de la plana
al·luvial del baix Ter i el Daró i l’Aqüífer profund de la plana al·luvial del Baix Ter. Afecta
parcialment els termes municipals de Albons, Bellcaire d’Empordà, Bordils, Celrà, Cervià de
Ter, Colomers, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heure, 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, Viladamat i Vilopriu.
Art. 3er.- Són membres de la Junta Central i en formaran part tots els usuaris dels
aprofitaments d’aigües superficials, subterrànies i regenerades, les captacions i usos dels quals
estiguin situats dins l’àrea esmentada a l’article precedent, els quals es consignen, agrupats
segons els usos i amb l’expressió dels respectius aprofitaments, característiques i títols, al
padró de la present Junta.
Així mateix, ingressaran a la Junta Central i en formaran part els titulars de nous aprofitaments
les captacions i usos dels quals estiguin situats dins l’àrea expressada anteriorment, concedits
per l’Administració competent. Els nous aprofitaments també seran inclosos en el padró.
Art. 4rt.- L’usuari que es separi de la Junta Central prèviament haurà de renunciar per complet
als seus aprofitaments d’aigües ubicats dins l’àrea expressada a l’article 2on d’aquests Estatuts
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i satisfer les obligacions que tingui pendents amb la Junta Central, sempre i quan s’acordi
conjuntament amb els òrgans administratius competents.
Així mateix quedaran automàticament separats de la Junta Central, aquells usuaris que perdin
els seus drets d’aprofitament per qualsevol motiu, restant igualment obligats a satisfer les
obligacions que tinguin pendents amb la Junta Central.
Art. 5è.- L’objecte de la Junta Central és:

a. Resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació, contaminació i intrusió salina en les
aigües superficials i subterrànies compreses en el territori de la Junta Central, amb
actuacions encaminades a la utilització racional dels recursos, a evitar-ne la contaminació i
a la recàrrega artificial dels aqüífers.

b. Evitar, o en cas que es produeixin, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris sobre
qüestions competència de la Junta Central.

c. Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i llur policia.
d. Informar, per pròpia iniciativa o a petició de l’organisme de conca competent o d’altres
Òrgans i Ens de l’Administració Autonòmica, Central o Local, en els expedients que afectin
les aigües concedides, en els d’obres o en els referents a sol•licitud de noves concessions.

e. Proposar a l’Administració, a petició seva o per pròpia iniciativa, les mesures que cregui
oportunes en relació al seu àmbit de competències.

f. Gestionar les competències que l’Administració li delegui.
g. Potenciar entre els usuaris la implantació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de
l’ús de l’aigua. Els diferents usuaris aplicaran aquests mecanismes en els seus processos
industrials, en la millora de les xarxes o en l’optimització del reg.

h. Potenciar la reutilització d’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació d’aigües i
restants que siguin d’aplicació, afavorint al màxim el benefici ambiental.

i. Defensar aquells projectes que permetin estendre a la major brevetat possible, sistemes de
reg amb aigües superficials que permetin estalvi d’aigua i també energia.

j. Portar a terme les comprovacions tècniques que siguin pertinents per verificar
l’adequació dels límits actuals de la Junta Central i, en el cas de detectar alguna
disfunció territorial, promoure, si s’escau, els mecanismes legals necessaris per tal
d’adequar la Junta Central a l’àmbit hidrogeològic més idoni.)
k. Defensarà els interessos de la Comunitat en qualsevol altre assumpte que pugui
afectar al cicle de l’aigua dintre del seu àmbit territorial.
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l. Defensarà els interessos de la Junta Central davant de tercers, bé siguin organismes
públics o privats o particulars, encara que aquests estiguin ubicats fora de l’àmbit
territorial descrit en el article 2 d’aquests Estatuts, sempre i quan els interessos
defensats siguin de l’àmbit competencial de la Junta Central.
m. La implantació, promoció, protecció i defensa dels recursos naturals de les aigües
continentals (superficials i subterrànies), en especial el riu Ter i el seu entorn;
incloent el seu ecosistema fluvial, el seu paisatge, la seva riquesa i vetllant pel
compliment de la normativa vigent que el regula.
n. La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, vetllarà per a la regularització dels
cabals dels aprofitaments que figuren als títols concessionals, inscripcions al
Registre o al Catàleg d’Aigües Privades de manera que aquests s’ajustin
coherentment al cabal teòric (o bé mesurat) que comporta l’ús.
Art. 6è.- La Junta Central s’obliga a sufragar les despeses causades per les actuacions que
dugui a terme en defensa dels aprofitaments dels seus membres i de les diligències que es
practiquin en benefici de tota la Junta Central, amb subjecció a les prescripcions d’aquests
Estatuts.
Art. 7è.- Els drets i obligacions dels usuaris s’establiran tenint en compte el següent:
1. La quantitat d’aigua a la que tinguin dret, en proporció al cabal que consti en la
inscripció dels respectius aprofitaments en el Registre d’Aigües.
2. El dret de vot, segons l’establert en aquests Estatuts.
3. Els altres drets i obligacions, en proporció al cabal que consti en la inscripció dels
respectius aprofitaments en el Registre ja esmentat, respectant però l’establert en
l’article següent.
Art. 8è.- Les despeses generals i inversions de la Junta Central seran satisfetes d’acord amb els
criteris següents:
1. Per a satisfer les despeses generals o de funcionament ordinari de la Junta Central, a
cada aprofitament se li aplicarà una quota per volum.
En el cas dels aprofitaments d’abastament municipal, industrial, turístic i usos terciaris
assimilables, la quota per volum es definirà en funció dels preus de l’aigua establerts
anualment pels organismes oficials. En el cas dels aprofitaments per a reg agrícola, la
quota per volum es definirà en funció dels preus mitjans establerts per les Comunitats
de Regants de l’àmbit. Als aprofitaments no inclosos en les anteriors tipologies d’ús
se’ls aplicarà la quota per volum mínima.
Per a determinar l’import a satisfer per l’usuari de cada aprofitament es multiplicarà la
corresponent quota per volum pel cabal concessional anual de l’aprofitament, pel
cabal teòric calculat o pel cabal mesurat.
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2. Les inversions i les despeses diferents de les del funcionament ordinari de la Junta
Central seran satisfetes de conformitat amb el criteri que acordi per a cada supòsit
l’Assemblea General, tot respectant els condicionants establerts en la normativa
vigent.
Art. 9è.- El partícip de la Junta Central que no efectuï el pagament de les quotes que li
corresponen dins dels terminis pertinents, satisfarà l’interès legal que correspongui, d’acord
amb el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions mercantils.
En cas de transcórrer tres mesos des de la data assenyalada per al pagament de la quota sense
efectuar el seu pagament i els corresponents recàrrecs, la Comissió de Govern podrà exigir el
seu import per la via administrativa de constrenyiment i prohibir al morós l’ús d’aigua mentre
no sigui satisfet.
Art. 10è.- Per al règim i Govern de la Junta Central s’estableixen òrgans col·legiats i
unipersonals.
a) Són òrgans col·legiats de la Junta Central: La Assemblea General, la Comissió de Govern, el
Jurat de l’Ús de l’Aigua i la Comissió Tècnica.
b) Són òrgans unipersonals: El President, Vicepresident i Secretari de la Assemblea General; el
President, Vicepresident, Tresorer - Comptador i Secretari de la Comissió de Govern i el
President del Jurat.
c) La Junta Central podrà establir els òrgans col·legiats o individuals complementaris dels
esmentats als dos apartats anteriors, concretant en cada cas l’òrgan al qual estarà adscrit.

CAPÍTOL II
DE LA ASSEMBLEA GENERAL
Art. 11è.- La Assemblea General, constituïda per tots els membres de la Junta Central, és el seu
òrgan sobirà.
Art. 12è.- Les sessions de la Assemblea General poden ser de tres tipus:
 Ordinàries: La Assemblea General es reunirà ordinàriament una vegada l’any en el
segon semestre de l’any natural.
 Extraordinàries: La convocatòria de les sessions extraordinàries de la Assemblea
General haurà de ser motivada i s’acordarà sempre que: ho jutgi oportú el President
de la Junta Central; ho sol·liciti la Comissió de Govern o, ho demani per escrit un
nombre mínim de partícips que representin com a mínim, el 10% de la totalitat dels
vots de la Junta Central. Aquesta sol·licitud haurà de formular-se en un escrit on es
raoni l’assumpte o assumptes que el motivin i ser signat personalment per tots aquells
que el subscriguin.
La convocatòria de sessió extraordinària a instància dels partícips de la Junta Central
haurà d’efectuar-se durant els quatre dies següents a la petició, i la seva celebració no
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podrà demorar-se més d’un mes des de que l’escrit tingui entrada al Registre General
de la Junta Central.
Extraordinàries Urgents: Són sessions extraordinàries urgents les convocades pel
President de la Junta Central quan la urgència dels assumptes per tractar no permeti
convocar la Assemblea General amb l’antelació mínima de quinze dies que estableix
l’article següent. En aquests supòsits el President haurà de procedir a la seva
convocatòria amb un mínim de 8 dies d’antelació, mitjançant ofici, carta, telegrama o
qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància del seu enviament i recepció. En la
convocatòria s’haurà d’incloure l’Ordre del Dia del Dia a debatre. Com a primer punt
de l’ordre del dia, s’ha d’incloure el pronunciament del ple sobre la urgència. Si
aquesta no resulta apreciada per aquest s’aixecarà, acte seguit, la sessió.

Art. 13è.- El President convocarà la Assemblea General, tant per a sessions ordinàries com
extraordinàries, amb quinze dies d’antelació com a mínim i anuncis a la seu de la Junta Central,
mitjançant edictes municipals, al Butlletí Oficial de la Província, i de forma personal als usuaris
de la Junta Central que així ho demanin per escrit, en el domicili que consti en la base de dades
i registre que a tal efecte s’obri i consti actualitzat en la Secretaria de la Junta Central.
En els supòsits de reforma d’Estatuts i Reglaments o d’assumptes que, a criteri de la Comissió
de Govern o del President de la Junta Central, puguin comprometre l’existència o afectar
greument els interessos de la Junta Central, hom citarà a més a domicili, mitjançant ofici, carta,
telegrama o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció, de la data i de
l’entitat de l’acte notificat, i hom s’adreçarà, en tot cas, al domicili dels partícips o al lloc
assenyalat per aquests per a les notificacions. S’accepta per aquests supòsits la notificació per
via telemàtica, sempre i quan l’usuari hagi autoritzat i deixat constància del seu caràcter
preferent com a sistema de notificació, amb caràcter previ.
Art. 14è.- No podrà tractar-se en la Assemblea General, sigui ordinària o extraordinària, cap
assumpte que no estigui inclòs en l’ordre del dia, el qual serà fixat pel President, assistit pel
Secretari de la Junta Central i on s’inclouran els assumptes que aquell consideri pertinents i els
que sol·licitin per escrit un nombre de partícips de la Junta Central que representin com a
mínim, el 10% de la totalitat dels vots d’aquesta, amb quinze dies d’antelació a la data de
convocatòria de la Assemblea General.
Art. 15è.- El quòrum per a la vàlida constitució de la Assemblea General serà el de majoria
absoluta dels vots de la Junta Central.
Si no s’arriba a aquest quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria, quinze minuts
després de l’assenyalada per a la primera. A tal fi no farà falta un quòrum mínim de partícips,
sempre i quan hi siguin presents el President o el Vicepresident de la Junta Central i el seu
Secretari.
Art. 16è.- La Assemblea General adoptarà els seus acords per majoria absoluta de vots,
computats segons la Llei i l’establert en aquests Estatuts: si se celebra en primera convocatòria
i per majoria simple dels vots dels partícips presents o degudament representats si se celebra
en segona convocatòria. No obstant, els acords relatius a modificació dels Estatuts o
Reglaments de la Junta Central o alguna matèria que a criteri de la Comissió de Govern pugui
comprometre l’existència d’aquella o afectar greument els seus interessos, només seran vàlids
si són adoptats per la majoria absoluta dels vots de la Junta Central.
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Hom entendrà que hi ha majoria absoluta quan els vots afirmatius són més de la meitat dels
vots de la Junta Central.
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
Art. 17è.- Les votacions seran públiques o secretes segons ho acordi la Assemblea General.
El vot pot emetre’s en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc; els membres de la Junta poden
també abstenir-se de votar.
A efectes de la votació corresponent es considerarà que s’abstenen els partícips que s’hagin
absentat de la Sala de Sessions un cop ja iniciada la deliberació de l’assumpte i que no estiguin
presents al moment de la votació.
En cas de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà immediatament una nova votació, i si
persistís l’empat decidirà el vot de qualitat del President.
Article 18è. Tenen dret a assistir a l’Assemblea General, amb veu i vot, tots els membres de la
Junta Central.
18.1. Cada usuari amb Títol concessional, inscripció al Registre d’Aigües tindrà dret a 1 vot. A
més tindrà dret a un número addicional de vots, que s’establiran segons el cabal concedit i
segons el sector d’ús al que pertanyi. El sistema de càlcul per a determinar els vots es detalla a
l’Annex 2.
18.2. L’assignació de vots s’establirà sota un principi general, que és el d’intentar mantenir una
determinada proporció en la suma de vots de cada sector d’ús. Aquesta proporció s’indica a la
Taula 1 que segueix a continuació.
Taula 1: Proporcionalitat de la representació dels diversos sectors d’ús dins la Junta Central
SECTOR D’ÚS
AM
CR
PRA
IT

REPRESENTACIÓ (%)
41
27
27
5

Art. 19è.- Els partícips poden ser representats a la Assemblea General, per altres partícips o
per llurs administradors o representants legals. Pera tal d’atorgar la representació a terceres
persones, cal que l’interessat comparegui davant de fedatari públic o cal que l’interessat
obtingui una autorització escrita que sigui bastantejada per part del Secretari.
Art. 20è.- Correspon a la Assemblea General:
1. L’elecció i remoció del President, Vicepresident i Secretari de la Junta Central; la dels
Vocals, titulars i suplents de la Comissió de Govern i del Jurat. Els càrrecs de President,
Vicepresident i Secretari de la Junta Central poden recaure en aquells que ho siguin de
la Comissió de Govern.
2. L’examen i aprovació de les despeses i ingressos de la Junta Central que anualment ha
de formular i presentar la Comissió de Govern.
3. L’examen i aprovació dels plans generals d’obres, treballs i programes d’actuació de la
Junta Central.
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4. La redacció dels projectes d’Ordenances i Reglaments de la Comissió de Govern, del
Jurat de la Junta Central així com les modificacions.
5. L’adquisició i alienació de béns, sens perjudici de les facultats que en aquests aspectes
corresponguin a la Comissió de Govern.
6. L’aprovació de l’ingrés a la Junta Central de qualsevol que, amb dret a l’ús de l’aigua,
ho sol·liciti, i l’informe per a l’Organisme de Conca, en el suposat cas que alguns
usuaris pretenguin separar-se de la Junta Central per formar-ne una altra de nova.
7. L’autorització prèvia a usuaris o terceres persones per realitzar obres en les
conduccions i instal•lacions de la Junta Central amb el fi d’una millor utilització de
l’aigua, sens perjudici del que en aquesta matèria correspongui atorgar a l’Organisme
de Conca.
8. La sol·licitud dels beneficis d’expropiació forçosa o la imposició de servituds en
benefici de la Junta Central.
9. L’acord d’imposar derrames si no n’hi hagués prou per a cobrir les despeses de la Junta
Central amb els recursos dels pressupostos aprovats i fos necessari a criteri de la
Comissió de Govern l’aprovació d’un pressupost addicional.
10. Qualsevol altra facultat que li atribueixin les Disposicions legals vigents o que no
corresponguin específicament a cap altre Òrgan de la Junta Central.
Art. 21è.- És competència de la Assemblea General especialment deliberar sobre els següents
punts:
1. Qualsevol assumpte que li sotmeti la Comissió de Govern o qualsevol dels partícips de
la Junta Central, sempre que la petició hagi estat formulada amb vuit dies d’antelació,
com a mínim, de la data de celebració de la Assemblea General en primera
convocatòria, i sempre i quan es garanteixi el coneixement de tots els comuners
d’aquests nous assumptes a debatre amb l’antelació suficient per preparar la seva
participació.
2. Les reclamacions o queixes que es presentin contra la gestió de la Comissió de Govern,
sempre que hagin estat formulades amb l’antelació prevista en el paràgraf anterior.
3. El que pugui alterar de manera essencial els aprofitaments dels partícips o membres
de la Junta Central, o afectar-ne greument els interessos o la seva existència.
Art. 22è.- La Assemblea General de la Junta Central es reunirà a la població que acordi la
Comissió de Govern i al local que sigui designat a la convocatòria, la presidirà el President de la
Junta Central i actuarà de Secretari aquell que ja en sigui.
Art. 23è.- La Comissió de Govern, elegida per la Assemblea General, és l’encarregada de
l’execució dels Estatuts, dels seus propis acords i dels adoptats per la Assemblea General. Està
formada per tretze Vocals, dels quals cinc representen els aprofitaments destinats a
subministrament d’aigua a poblacions, cinc els utilitzats per a recs agrícoles, dels quals 3
d’aigües superficials i 2 de subterrànies, i els tres restants els dirigits a usos industrials o
d’altres.
Els acords de la Comissió de Govern es prendran per la majoria simple de vots. Cada membre
de la Junta tindrà dret a un vot. En cas d’empat, el President tindrà el vot de qualitat per
desfer-lo.
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Art. 24è.- La Assemblea General ordinària procedirà a l’elecció dels Vocals de la Comissió de
Govern quan correspongui, de manera que els membres dels diferents grups establerts a
l’article anterior triïn els Vocals que els representin.
L’elecció es realitzarà al local, dia i hora fixats a la convocatòria, mitjançant paperetes en les
quals els electors escriuran els noms dels Vocals.
Cada elector dipositarà a la urna tantes paperetes com vots li corresponguin, d’acord amb
l’article 18 d’aquests Estatuts.
El President de la Junta Central i dos Secretaris elegits a aquest efecte per la Assemblea
General, procediran a l’escrutini públic de les paperetes, i en acabat seran proclamats Vocals
aquells que, reunint les condicions requerides en aquests Estatuts, hagin obtingut la majoria
simple dels vots emesos, prescindint del nombre de votants.
Art. 25è.- Els Vocals que resultin elegits prendran possessió del seu càrrec a la Comissió de
Govern següent a la Assemblea General en que s’hagi efectuat el sufragi, excepte els nomenats
a la primera elecció, que prendran possessió a la mateixa Assemblea General en la que resultin
nomenats.
Art. 26è.- La Comissió de Govern elegirà d’entre els seus Vocals el seu President i
Vicepresident, Tresorer - Comptador i designar Secretari, si no ho fos el de la Junta Central.
Art. 27è.- El càrrec de Vocal de la Comissió de Govern és honorífic i per a poder ser elegit són
necessaris els requisits següents:
1. Ser major d’edat o estar legalment autoritzat per a administrar els seus béns, o
persona jurídica legalment establerta.
2. No ser deutor de la Junta Central ni tenir-hi contracte, crèdit ni cap litigi.
No es considerarà deutor qui únicament tingui pendent de pagament l’última quota girada per
la Junta Central, sempre i quan no hagin passat tres mesos des del seu venciment.
Art. 28è.- La durada del càrrec de Vocal serà de quatre anys. Els Vocals poden ser reelegits
indefinidament, sempre i quan mantinguin els requisits establerts a l’article 27.
Art. 29è.- La Comissió de Govern podrà disposar pel seu assessorament tècnic - jurídic dels
òrgans col·legiats o unipersonals complementaris, que exerciran un càrrec pel temps
determinat que fixi la Comissió de Govern, assistint a les sessions amb veu i sense vot.

CAPÍTOL IV
DEL JURAT DE L’ÚS DE L’AIGUA
Art. 30è.- Correspon al Jurat de l’Ús de l’Aigua conèixer les qüestions de fet que es suscitin
entre els Usuaris de la Junta Central; imposar als infractors dels Estatuts les sancions
reglamentàries, i fixar les indemnitzacions que s’hagin de satisfer als perjudicats i les
obligacions de fet que puguin derivar-se de la infracció.
Art. 31è.- El Jurat estarà format per un President, designat per la Comissió de Govern i d’entre
els seus Vocals, i per dos Vocals i dos suplents, elegits directament per la Junta Central.
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Art. 32è.- L’elecció dels Vocals del Jurat, titulars i suplents es realitzarà en la Assemblea
General ordinària, d’acord amb el mateix procediment establert per a la dels Vocals de la
Comissió de Govern.
El President del Jurat cessarà del seu càrrec quan deixi de ser Vocal de la Comissió de Govern.
Art. 33è.- Les condicions per a poder ser elegit Vocal del Jurat seran les establertes a l’article
27è d’aquests Estatuts. Els Vocals podran ser reelegits indefinidament.
Art. 34è.- Cap persona no pot assumir simultàniament el càrrec de Vocal de la Comissió de
Govern i del Jurat, excepte el President d’aquest.
Art. 35è.- Un Reglament especial determinarà les atribucions i obligacions que corresponguin
al Jurat, així com el procediment per als seus judicis.

CAPÍTOL V
DE LA COMISSIÓ TÈCNICA I D’ALTRES

Art. 36è.- La Comissió Tècnica és un òrgan assessor de la Comissió de Govern, i té com a
finalitat l’assessorament tècnic als usuaris de la Junta Central, i l’estudi de les diverses
components del cicle hidrològic i la seva evolució, que és objecte de regulació per part
d’aquesta Junta Central.
Art. 37è.- Un Reglament especial determinarà les funcions i atribucions que corresponguin a la
Comissió Tècnica.

Art. 38è.- La Junta Central i la Comissió de Govern, podran crear les Comissions que estimin
adients per poder exercir les seves funcions en les millors condicions; les quals s’hauran de
regular en les mateixes condicions que la Comissió Tècnica.

CAPÍTOL VI
DEL PRESIDENT, EL VICEPRESIDENT I EL SECRETARI DE LA JUNTA CENTRAL
Art. 39è.- La Junta Central tindrà un President, un Vicepresident i un Secretari elegits per la
Assemblea General.
Art. 40è.- Són elegibles per a la Presidència i Vicepresidència de la Junta Central els titulars que
reuneixin els mateixos requisits que per al càrrec de Vocal de la Comissió de Govern exigits a
l’article 27 d’aquests Estatuts.
Art. 41è.- Els càrrecs de President i Vicepresident de la Junta Central seran honorífics i gratuïts
i tenen una duració de quatre anys, i poden ser reelegits indefinidament.

JUNTA CENTRAL D’USUARIS
D’AIGÜES DEL BAIX TER

Art. 42è.- Competeix al President de la Junta Central i, en la seva absència al Vicepresident:
1. Presidir la Assemblea General i dirigir les seves deliberacions.
2. Comunicar els acords de la Assemblea General a la Comissió de Govern i al Jurat de
l’Ús de l’Aigua, per tal que els executin en el que respectivament els concerneix.
3. Cuidar-se de l’exacte i puntual acompliment dels acords de la Assemblea General.
4. Ostentar la representació de la Junta Central entre Autoritats, Tribunals, Organismes
públics i particulars.
5. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència, donant-ne compte a la
Comissió de Govern.
Art. 43è.- El Secretari de la Junta Central és elegit per la Assemblea General a proposta del
President i exerceix les facultats i té les obligacions establertes en aquests Estatuts i les que li
indiqui la Assemblea General. La seva retribució serà fixada per aquesta a proposta del
President de la Junta Central.
Art. 44è.- Per ser elegible Secretari de la Junta Central s’exigeix:
1. Ser major d’edat.
2. Trobar-se en ple gaudi dels seus drets civils.
3. No ser per cap concepte deutor o creditor de la Junta Central, ni tenir amb aquesta cap
litigi. No es considerarà deutor qui només tingui pendent de pagament la darrera
quota posada a cobrament per la Junta Central, sempre que no hagin passat tres
mesos del seu venciment.
Art. 45è.- La durada del càrrec de Secretari de la Junta Central és de quatre anys prorrogables.
El President podrà proposar a la Assemblea General la separació d’aquell mitjançant expedient
fundat en el que el Secretari haurà de ser escoltat. Quan les circumstàncies del cas ho
aconsellin, el President podrà acordar la suspensió en l’exercici de les seves funcions mentre
no ho resolgui la Assemblea General.
En cas d’absència o malaltia del Secretari de la Junta Central, el substituirà en les seves
funcions el partícip més modern de la Junta Central i, en cas d’haver- n’hi varis de la mateixa
antiguitat, el més jove, sempre que reuneixi els requisits establerts a l’article anterior.
Art. 46è.- Correspon al Secretari de la Junta Central:
1. Redactar en un llibre foliat i rubricat pel President de la Junta Central les actes de la
Junta General i signar-les conjuntament amb aquell.
2. Anotar en un llibre similar a l’anterior els acords de la Junta General amb les
respectives dates complint amb els requisits del paràgraf anterior.
3. Autoritzar amb el President de la Junta Central les ordres que emanin d’aquest i els
acords de la Junta General.
4. Conservar i custodiar en el seu arxiu els llibres i altres documents corresponents a la
Secretaria de la Junta Central.
5. Totes les altres tasques pròpies del seu càrrec que li encomani el President per decisió
seva o per acord de la Assemblea General i/o Comissió de Govern.
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CAPÍTOL VII
DE LES OBRES
Art. 47è – Es comunicarà a la Comissió de Govern, per a la seva avaluació i aprovació si s’escau,
els projectes i plans generals i sectorials d’obres de regadiu, els projectes de construcció i/o
modificació de les característiques constructives, cabal i ubicació de pous i aprofitaments, o
qualsevol altre projecte o actuació que requereixi l’autorització de l’Organisme de Conca i que
es realitzi dins l’àmbit de la Junta Central, amb la finalitat d’integrar-los adequadament als
objectius de gestió i protecció dels recursos hídrics de l’àmbit de la Junta Central, sense
perjudici de les competències que en aquest sentit li són pròpies a les Comunitats integrades.
No es comunicaran les obres i/o actuacions ordinàries de manteniment o reparació de la xarxa
de recs, sèquies i canals de reg, exceptuant aquelles que puguin comportar una modificació o
ampliació del cabal concedit o una contaminació de la qualitat de l’aigua.
Art. 48è.- La Comissió de Govern podrà ordenar l’estudi i la redacció de projectes d’obres i
treballs per a la correcta gestió i protecció de les aigües superficials subterrànies, la xarxa
fluvial i de regadiu, el patrimoni hidràulic, la recàrrega dels aqüífers i l’avaluació de l’impacte
ambiental dins el pressupost i programa d’actuació aprovat prèviament per la Assemblea
General.
En casos extraordinaris i d’extrema urgència que no permetin reunir la Assemblea General, la
Comissió de Govern podrà acordar i emprendre sota la seva responsabilitat les obres i treballs,
convocant el més aviat possible a aquella per tal de donar-li compte del seu acord i sotmetre’l
a la seva ratificació.
Els membres i partícips de la Junta Central prestaran les màximes facilitats per a la realització
de les obres i treballs encara que per a l’execució s’hagin d’utilitzar aprofitaments de llur
propietat.

CAPÍTOL VIII
DE L’ÚS DE LES AIGÜES
Art. 49è.- Tots els partícips de la Junta Central tenen dret al cabal que consti a la inscripció del
seu aprofitament al Registre d’Aprofitament d’Aigües Públiques. Quan el cabal representi
pugui representar no assolir els objectius de qualitat o quantitat dels aqüífers o embassaments
subterranis, la Comissió de Govern adequarà equitativament la utilització dels aprofitaments,
excepte el que consta a l’article 58 de la Llei d’Aigües vigent. Els partícips o membres de la
Junta Central, per a controlar el degut ús de l’aigua, autoritzen en tot moment i sense cap
limitació l’accés als respectius aprofitaments, que la Comissió de Govern podrà ordenar sense
complir cap requisit ni formalitat.
CAPÍTOL IX
DEL PADRÓ
Art. 50è.- Tots els usuaris disposaran de comptadors en els seus pous. La Junta Central podrà
dur a terme visites individualitzades per fer-ne la lectura.
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La Comissió de Govern, amb caràcter excepcional i quan les circumstàncies d’algun usuari així
ho aconsellin, podrà deixar aquest usuari exempt temporalment de l’obligació establerta en el
paràgraf anterior.
A aquest efecte, la Comissió de Govern elaborarà un Reglament específic, per determinar com
es realitzarà aquest control, així com es regularà el règim transitori d’exempció previst en el
paràgraf anterior, sempre i quan no resti obligat per una disposició o resolució administrativa.
Art. 51è.- A fi de garantir el dret dels partícips, la Junta Central disposarà d’un padró general
que haurà de ser mantingut rigorosament al dia i en el que constaran tots els usuaris d’aigües
subterrànies i superficials, agrupats segons la seva procedència, els usos i amb expressió dels
respectius aprofitaments, especificant les seves característiques i títols.
Art. 52è.- Per tal de facilitar els repartiments de les derrames i la votació en els acords i
eleccions de la Assemblea General, així com la formació de llistes electorals, la Junta Central
disposarà d’un altre padró en els que constaran tots els partícips de la Junta Central, en ordre
alfabètic, així com també la proporció en què cadascun d’ells hagi contribuït a sufragar les
despeses de la Junta Central i el seu corresponent nombre de vots.

CAPÍTOL X
DE LES FALTES I DE LES INDEMNITZACIONS I SANCIONS
Art. 53è.- Sense perjudici de les competències pròpies de les Comunitats integrants i
tanmateix per tal de garantir el compliment dels principis generals del Dret, incorreran en
infracció d’aquests Estatuts els que, mitjançant frau o negligència, de manera activa o per
omissió, cometin algun dels fets següents:
Infraccions Lleus:
1. Realitzar obres o treballs en el seu aprofitament que n’alterin les característiques.
2. Realitzar obres o treballs en el seu aprofitament, que no compleixin amb el previst en
l’art. 47 d’aquests Estatuts.
Infraccions greus:
1. Extreure del seu aprofitament un cabal superior al que consti a la seva inscripció al
Registre d’Aigües.
2. Canviar l’ús d’un aprofitament sense les autoritzacions pertinents.
Infraccions molt greus:
1. Contaminar l’aigua o malmetre algun dels aqüífers o embassaments subterranis.
2. Contaminar les aigües superficials.
3. No pagar les quotes que li corresponguin dins dels terminis que determini la Comissió
de Govern.
4. No acatar els acords de la Comissió de Govern.
Art. 54è.- Sense perjudici de les competències pròpies de l’Agència Catalana de l’Aigua, les
infraccions administratives en què incorrin els membres de la Comunitat per incompliment
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dels Estatuts seran jutjades pel Jurat, el qual imposarà als infractors la indemnització pels
perjudicis causats i una sanció pecuniària que oscil·larà entre els següents imports:
Per a les infraccions lleus: entre 100 € i 500 €
Per a les infraccions greus: entre 501 € i 1.000 €
Per a les infraccions molt greus entre 1.001 € i 6.000 €
Les resolucions del Jurat són revisables en reposició davant del mateix Jurat com a requisit
previ al recurs contenciós administratiu.
Art. 55è.- Si les infraccions denunciades fossin constitutives de delicte o l’infractor una persona
estranya a la Junta Central, la Comissió de Govern les denunciarà davant del Tribunal
competent.

CAPÍTOL XI
DISPOSICIONS GENERALS
Art. 56è.- La Junta Central podrà executar per sí mateixa i carregant-ho a l’usuari els acords
incomplets que imposin una obligació de fer, sempre que no tingui caràcter personalíssim. El
cost de l’explotació subsidiària serà exigible per via administrativa de constrenyiment i podrà
ser exigit cautelarment abans de l’execució, a l’espera de liquidació definitiva.

Art. 57è.- Els membres i partícips de la Junta Central es sotmetran a les decisions que adoptin
els seus Òrgans, les quals seran revisables en alçada, dins els terminis pertinents, davant
l’Agència Catalana de l’Aigua. Les resolucions del Jurat, seran revisables en reposició, previ a la
interposició del recurs davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, d’acord amb la llei
reguladora.

Art. 58è.- Queden derogades totes les disposicions i pràctiques que s’oposin al que es preveu
en aquests Estatuts.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- La Comissió de Govern elaborarà els Reglaments interns que consideri necessaris i
adients per tal de garantir el seu bon funcionament. Com a mínim haurà d’elaborar els
Reglaments següents: de la Comissió tècnica, del Jurat de l’Aigua, i el Reglament que reguli el
compliment del previst en l’article 50 d’aquests Estatuts.
Segona.- La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, vetllarà per a la regularització dels
cabals dels aprofitaments que figurin als títols concessionals, inscripcions al Registre d’Aigües,
de manera que aquests s’ajustin coherentment al cabal teòric (o bé mesurat) que comporta
l’ús.
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ANNEX 1. Àmbit de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
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ANNEX 2. Mètode per al càlcul dels vots dels usuaris a l’Assemblea General
El càlcul de vots de l’Assemblea General de la Junta Central s’establirà a partir dels criteris que
es desenvolupen a continuació.
1. Cada usuari amb Títol concessional, inscripció al Registre d’Aigües o al Catàleg d’Aigües
Privades tindrà dret a 1 vot. A més tindrà dret a un número addicional de vots, que
s’establiran segons el cabal concedit i segons el sector d’ús al que pertanyi.
2. El patró general que servirà per a assignar els vots que corresponen a cada usuari és la Taula
1 que segueix a continuació:
Taula A1: Equivalències entre cabal i número de vots
VOLUM
CABAL
Q (m3/any)
Q (l/sg)
de 15.768
a
31.535 de 0,5 fins a <1
de 31.536
a
63.071 de 1 fins a <2
de 63.072
a
94.607 de 2 fins a <3
de 94.608
a
157.679 de 3 fins a <5
de 157.680 a
252.287 de 5 fins a <8
de 252.288 a
378.431 de 8 fins a <12
de 378.432 a
504.575 de 12 fins a <16
de 504.575 a
630.719 de 16 fins a <20
de 630.720 a
788.399 de 20 fins a <25
de 788.400 a
946.079 de 25 fins a <30
de 946.080 a 1.103.759 de 30 fins a <35
de 1.103.760 a 1.261.439 de 35 fins a <40
de 1.261.440 a 1.513.727 de 40 fins a <48
de 1.513.728 a 1.766.015 de 48 fins a <56
de 1.766.016 a 2.018.303 de 56 fins a <64
de 2.018.304 a 2.270.591 de 64 fins a <72
de 2.270.592 a 2.522.879 de 72 fins a <80
de 2.522.880 a 2.838.239 de 80 fins a <90
de 2.838.241 a 3.153.600 de 90 fins a 100
de 100 l/sg en endavant suma 1 vot cada 25 l/sg

VOTS
núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3. Els sectors d’ús a considerar seran els següents:
 Sector d’ús AM: aprofitaments amb destinació al proveïment municipal
 Sector d’ús PRA: aprofitaments per a reg agrícola, horta, ramaderia i assimilables a usos
domèstics, que s’efectuïn amb aigües procedents dels aqüífers. Inclouen també els
aprofitaments de la xarxa hidrogràfica o qualsevol altra procedència destinats a reg agrícola
que no es troben inclosos dins les col·lectivitats de regants
 Sector d’ús CR: aprofitaments de la xarxa hidrogràfica quina titularitat correspon a les
col·lectivitats de regants.
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 Sector d’ús IT: aprofitaments d’aigües subterrànies i superficials, regenerades o de
qualsevol altra procedència que es destinen a usos industrials, comercials, turístics,
hidroelèctrics o de qualsevol altra diferent mena no definida en els anteriors sectors d´ús.
4. L’assignació de vots s’establirà sota un principi general, que és mantenir una determinada
proporció en la suma de vots de cada sector d’ús. Aquesta proporció s’indica a la Taula 2.
Taula A2: Proporcionalitat de la representació dels diversos sectors d’ús dins la Junta Central
SECTOR D’ÚS
AM
CR
PRA
IT

REPRESENTACIÓ (%)
41
27
27
5

5. Amb l’objectiu de mantenir aquesta proporció entre els diversos sectors d’ús serà necessària
l’aplicació del factor de correcció que s’indica a la Taula 3. El factor de correcció té com a
funció:
 mantenir la proporció de vots entre els diversos sectors d´ús
 internalitzar en el sistema de càlcul, el dret de vot unitari de cada usuari
 corregir la desviació que pot comportar la incorporació progressiva dels usuaris a la
Junta
 corregir la dispersió d’usuaris en el cas del sector d’ús PRA.
Taula A3. Factors de correcció.
Rang usuaris PRA

AM

CRP

CRS

CRSV

CRCT

IT

PRA

≤40

1

1

1

1

1

1

1

>40 a 75

5

1.5

1.4

1.9

2.0

1

1

>75 a 105

10

2.4

2.3

3.4

3.7

1

1

>105 a 135

15

3.1

3.0

4.6

5.1

1

1

>135 a 165

20

3.7

3.6

5.7

6.5

1

1

>165 a 185

22

4.1

4.0

6.4

7.2

1

1

>185 a 220

25

4.4

4.3

6.8

7.7

1

1

>220 a 250

27

4.6

4.5

7.3

8.3

1

1

>250 a 280

30

5.1

4.9

8.0

9.1

1

1

>280 a 315

32

5.3

5.2

8.5

9.7

1.5

1

>315 a 350

35

5.6

5.5

9.0

10.2

1.5

1

>350 a 425

40

6.2

6.0

10.0

11.4

1.5

1

>425 a 475

45

6.8

6.7

11.1

12.7

2

1

>475 a 575

50

7.3

7.2

11.9

13.7

2

1

>575 a 700

60

8.5

8.3

13.9

16.0

3

1

>700 a 900

75

10.2

10.0

16.8

19.4

5

1

>900 a 1100

100

13.0

12.8

21.8

25.1

7

1

AM: municipis; CRP: Comunitat de Regants del Molí de Pals; CRS: Comunitat de Regants Rec
Sentmenat; CSV: Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals; CRCT: Comunitat de Regants
Cervià de Ter; IT. Sector d’ús IT; PRA: sector d’us PRA.
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6. El procediment per al càlcul dels vots de cada usuari serà el següent:
6.1. Es determina el cabal en l/sg de l’aprofitament
6.2. S’accedeix a la Taula A3, on: (a) es determina el nombre d’usuaris del sector PRA
censats a la Junta Central en el moment de la convocatòria; (b) el sector d’ús al què
pertany l’aprofitament; i (c) s’estableix el factor de correcció que li correspon
6.3. Es multiplica el cabal (en l/sg) de l’aprofitament pel factor de correcció.
6.4. El valor de cabal resultant es llegeix a la Taula A1 i es determinen els vots que li
correspon.
7. El sistema de determinació dels vots també tindrà en consideració els següents criteris:
7.1. El volum anual de l’aprofitament s’establirà segons el que indiqui el títol
concessional, la inscripció al Registre d’Aigües o al Catàleg d’Aigües privades o, en el
seu defecte, mitjançant el càlcul del cabal teòric (o bé mesurat) associat a l’ús.
7.2. En aquells aprofitaments en els què es determini una discordança evident entre: el
cabal indicat en el títol concessional, inscripció al Registre d’Aigües o Catàleg d’Aigües
privades, i el cabal teòric (o bé mesurat), s’ajustaran els vots per tal de mantenir la
proporcionalitat establerta a la Taula A2.
7.3. Els aprofitament hidroelèctrics constituiran un sector d’ús propi en el què els vots
de cada aprofitament es limitaran a un màxim de 5 vots.
7.4. Els aprofitaments d’aigua regenerada constituiran un sector d’ús propi, en el què
el cabal que determinarà els vots serà el 20% del cabal de la concessió.

