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1. INTRODUCCIÓ.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (JCUABT), va ser reconeguda per
l'Agència Catalana de l'Aigua el dia 9 d'abril de 2015 i nomenats els seus òrgans directius
en la Junta General del passat dia 7 de maig de 2015. Prèviament, la Comissió Redactora
dels Estatuts havia presentat el 31 d'octubre de 2014, la sol·licitud de constitució i
aprovació dels seus estatuts.
La Junta Central d’Usuaris és una corporació de dret públic emparada per la Directiva
Marc de l’Aigua i el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel decret legislatiu 1/2001, que
integra tan usuaris individuals, com col·lectius (comunitats de regants). De la Junta
Central en formen part tots els usuaris d’aigües independentment de l’origen de l’aigua
(captacions superficials, captacions subterrànies, aigües regenerades), amb unes
concessions globals d’uns 100 Hm3. L’entitat representa a uns 1.233 titulars de drets
d’aigua, representant a 36 administracions locals de forma directa o a través de
mancomunitats de serveis, 4 entitats privades subjectes al dret públic (Comunitats de
Regants) i 1.187 ens privats (persones físiques i jurídiques).
L’àmbit de la JCUABT (Figura 1) són els 39 termes municipals que engloba la massa 33
(segons el catàleg de masses d’aigua subterrànies de Catalunya), declarada en risc
d’incompliment dels objectius de la DMA.

Figura 1.-Àmbit de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.
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D’aquesta manera comença una nova etapa en la gestió de l’aigua al Baix Ter, que es va
començar a gestar una vintena d’anys enrere i va assolir la seva màxima vindicació durant
el període de sequera dels anys 2007-2008, en què per primera vegada es privava d’aigua
a un territori en benefici de les activitats econòmiques que es desenvolupaven a una altra
conca. El transvasament del Ter, planificat i executat en plena dictadura, va transvasar,
per aquelles dates, fins al 90% de l’aigua del riu, mentre que actualment, sense risc de
sequera i segons en quins períodes, es continua derivant encara el 50% de l’aigua (165,2
Hm3) per abastir l’Àrea Metropolitana de Barcelona, quan de forma natural hauria de fluir
pel riu.
Aquesta problemàtica ha provocat canvis notables sobre l’aqüífer superficial de l’àmbit, i
la intrusió marina en l’aqüífer profund de la zona litoral; a part de la degradació dels boscos
de ribera associats a les masses d’aigua i altres efectes sobre el medi natural.
Altrament, la quasi exclusiva dependència de les reserves dels embassaments de Sau i
Susqueda de les pluges de la capçalera del Ter (comarques del Ripollès i parcialment
Osona), sumat a la incidència dels efectes del canvi climàtic sobre la disponibilitat
d’aquests recursos, fa que, amb una periodicitat cada vegada més curta, s’entri en període
de sequera. D’altra banda, l’expansió de la xarxa de distribució d’ATLL i el canvi en la
prelació d’usos a les conques del Ter i del Llobregat al prioritzar l’aigua per a usos
industrials per davant dels usos agraris, fan que els requeriments hídrics tradicionals al
territori del Baix Ter es vegin cada dia més desafavorits i disposin de menys garantia.
Els usos principals de l’aigua al Baix Ter són usos agrícoles associats al reg de les 10.000
Ha de regadiu que s’abasten de quatre canals de reg històrics d’aigua superficial del riu
Ter (70 Hm3/any) i les 3.000 Ha associades a concessions de l’aqüífer (13,5 Hm3/any).
Els usos per abastament públic dels 39 municipis de l’àrea, tan de la població resident
com de la important població turística (més de 200.000 habitants equivalents), és
avaluada en 15 Hm3 anuals. Les necessitats dels usos industrials i terciaris és xifrada en
1,5 Hm3/any.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter suposa una oportunitat per a canviar la
tendència del sistema de gestió de l’aigua al territori, amb la incorporació i implicació dels
usuaris en la presa de decisions i la interacció amb l’administració, tal i com recomana la
Directiva Marc de l’Aigua.
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2. ORGANITZACIÓ DE LA JUNTA CENTRAL
En l’Assemblea General Constitutiva celebrada el dia 7 de maig de 2015 es varen escollir
els càrrecs de la Junta Central i de la Junta de Govern que varen ser vigents fins a final
d'any 2015.

2.1. Càrrecs vigents a 31 de desembre de 2015
Els càrrecs vigents a 31 de desembre de 2015, els seus representants titulars i suplents,
són:
JUNTA CENTRAL
Càrrec
Titular
President
Ajuntament de Torroella de Montgrí. Sr. Jordi Cordon.
VicePresident
Comunitat de Regants de Cervià, Sant Jordi, Colomers i Jafre. Sr. Narcís Illa.
Secretari
Sr. Francesc Camps
JUNTA DE GOVERN
Càrrec

Titular

Vocals

Ajunt. de Torroella de Montgrí

Representant
Sr. Jordi Cordon

Suplent
Sr. Josep M Rufí

Administracions Ajunt. de Gualta

Sr. Jaume Fontdevila Sr. Xavier Agell

Locals

Ajunt. de La Tallada d'Empordà

Sra. Dolors Guardia

Sr. Jaume Riu

Ajunt. de Celrà

Sr. Daniel Cornellà

Sra. Eulàlia Ferrer

Ajunt. de Forallac

Sr. Josep Sala

Sra. Núria Lagraña

Vocals Regants CCRR del Molí de Pals

Sr. Albert Grassot

Sr. J.M Parals

Superficials

CCRR de la Presa de Colomers

Sr. Jordi Aulet

Sr. J.Ponjoan

CCRR de Cervià, Sant Jordi,i Colomers

Sr. Narcís Illa

Vocals Regants Assoc. d'usuaris de pous del Baix Ter
Freàtic

Assoc. de regants de pous del Baix Ter

Indústria,

Càrniques Juià

Turisme i altres Camping Les Medes

Sr. Albert Ferrer
Sr. Antonio Jové
Sr. Josep M. Pla

Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Sr. Lluis Ros
Regencós i Torrent

Sr. Marià Renart

JURAT DE L'AIGUA
Càrrec

Titular

Representant

President

CCRR de Cervià, Sant Jordi i Colomers

Sr. Narcís Illa

Vocal 1

CCRR de la Sèquia Vinyals

Sr. Josep Mª Martí

Vocal 2

Ajunt. de Verges

Sra. Núria Roca

Suplent

Sr. Jordi Barrera

ASSESSORS
Assessor tècnic
Assessor jurídic

Sr. Jordi Montaner
Sr. Jordi Codina
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3. PRINCIPALS ACTES DE L’ANY
Després del reconeixement de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, que es va
produir el dia 9 d'abril es varen celebrar els següents actes.

3.1. Assemblea de Constitució
El dia 7 de maig a les 18.00 h a la seu del Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí, es va portar a terme l'Assemblea General de l'entitat, convocada per la Comissió
Redactora dels Estatuts (BOP de Girona n.72 de 15 d'abril), per donar compte del
reconeixement i aprovació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, i elegir i nomenar els
càrrecs estatutaris la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter.
L'assemblea va comptar amb la presència de nombroses persones que han ajudat al
reconeixement del treball de la Junta Redactora dels Estatuts i que han culminat en
l'Assemblea Constitutiva, entre ells, el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Sr. Jordi
Agustí, el responsable de la Demarcació de Girona, Sr. Àlex Rocas i el Director de l'Àrea
d'Abastament de l'Agència, Sr. Jordi Molist.
Els assistents representen 3.299 vots, que són el 63,17% del total dels vots de la Junta
Central.

Il·lustració 1.- Imatge de l'Assemblea de constitució de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix
Ter celebrada el dia 7 de maig.
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Il·lustració 2.- Imatge d'alguns dels assistents a l'Assemblea de constitució de la Junta Central
d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter celebrada el dia 7 de maig a les escales del patí de Can Quintana
(Museu de la Mediterrània).

3.2. Juntes de Govern
Durant l'any 2015 s'han convocat i celebrat quatre juntes de govern, tres d'ordinàries i una
d'extraordinària per a preparar l’Assemblea General de finals d'any.

i. Ordinària: 31 de juliol
Va ser la primera reunió de la Junta de Govern, del Jurat de l'Aigua i la Comissió Tècnica,
a on es varen establir el règim i periodicitat de les reunions, l'elecció del President de la
Junta de Govern i del Jurat de l'Aigua que varen recaure en el President i Vicepresident
de la Junta Central, respectivament.
En aquesta reunió es va encarregar les tasques d'assessoria tècnica al Sr. Jordi Montaner
i d'assessoria jurídica al Sr. Jordi Codina, i es va informar als membres de la Junta de
Govern sobre el Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període
de 2016-2020, que està en exposició pública. També es va crear d'una comissió d'estudi
per a la concreció del cànon a repercutir pel manteniment de la JCUABT, entre altres
acords.
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ii. Ordinària: 4 de setembre
El principal tema a tractar en aquesta reunió de la Junta de Govern va ser el debat entre
els membres de la Junta de Govern i posterior aprovació de les al·legacions a presentar
abans del 16 de setembre al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya
per al període 2016 - 2021, i al seu programa de Mesures. També es va donar compte
dels treballs de la comissió d'estudi per a la concreció del cànon a repercutir pel
manteniment ordinari de la Junta Central.

iii. Ordinària: 13 de novembre
En aquesta reunió de junta de govern, entre altres temes, es va tractar de les al·legacions
a presentar al Pla de Gestió d'Inundacions i el seu programa de mesures que esta en fase
d'exposició pública, la proposta de confecció d'una pàgina web i l'interès de participar en
el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de l'Aigua que impulsa la
Universitat de Girona, per encàrrec de la Diputació de Girona.

iv. Extraordinària: 4 de desembre
Aquesta reunió extraordinària de la Junta de Govern té per objecte la concreció de la
proposta a presentar a l’Assemblea General del pressupost de l’entitat per l’any 2016 i del
cànon a repercutir pel manteniment ordinari de la JCUABT.

3.3. Assemblea General
i. Ordinària: 15 de desembre
L’Assemblea General d'acabament de l'any es va aprovar el pla d'actuació de l'entitat pels
propers anys i el cànon a repercutir als membres de la Junta Central pel proper any 2016,
que varia en funció del consum real de l'any anterior i del sector d'activitat.
També es va aprovar el pressupost, per un import de 90.349 € per a l'any 2016. Els
assistents a l’Assemblea General representen 2.467 vots, que són el 47,24 % dels
existents.

4. ACTIVITATS
Durant el període que afecta a aquesta memòria s’han realitzat nombroses visites,
sobretot als principals usuaris d’aigua del Baix Ter, amb l’objectiu d’explicar els principals
objectius de la junta i el seu funcionament.

4.1. Sol·licitud del Número de Identificació Fiscal
Es varen fer diverses gestions davant l'Agència Tributària per sol·licitar el NIF per a
l'entitat. El número definitiu és V55239776.
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4.2. Obertura d'un compte corrent
Després d'avaluar diverses ofertes de les entitats bancàries existents a Torroella de
Montgrí, es va considerar que el Banc de Sabadell (Passeig de Catalunya, 69) ofereix les
millors condicions.
Per a la seva gestió és necessària la signatura indistinta de dos membres entre el
President, el Vicepresident i el Secretari. El número de compte és ES84 0081 0197 6900
0143 2249.

4.3. Registre d’entrades i sortides
A partir de la constitució de la Junta al maig de 2015 i durant el que resta de l’any, s’han
registrat 22 documents en el registre d’entrades i consten 17 documents en el de sortides.

5. ÀREA TÈCNICA
L’activitat de l’Àrea Tècnica i d’assessorament jurídic dins el període 7 de maig a 31 de
desembre 2015 s’ha centrat en els capítols d’activitat següents:
-

Redacció informes i documents tècnics (61%)
Preparació, participació i assistència a reunions (22%)
Activació i desenvolupament de projectes al Baix Ter amb finançament extern
(13%)
Representació tècnica i difusió de la Junta Central (4%)

Entre parèntesi s’indica el percentatge de dedicació a cada activitat sobre el total de la
dedicació.

5.1. Redacció d’informes i documents tècnics (61%)
26/08 a 15/09
Informe d’al·legacions al Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya 20162021. Anàlisi dels documents del Pla. Anàlisi al·legacions altres entitats. Incorporació
al·legacions assessor jurídic. Redacció i argumentació de les al·legacions tècniques.
01/10 a 07/10
Informe sobre una sol·licitud de concessió d’aigua regenerada de l’EDAR de l’Escala per
a reg agrícola presentada per la Comunitat de Regants Presa de Colomers a l’Agència
Catalana de l’Aigua (Exp. CC2006000092).
01/10 a 07/10
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Informe sobre una sol·licitud de concessió d’aigua del riu Ter per a reg agrícola sol·licitada
per al Comunitat de Regants Presa de Colomers a l’Agència Catalana de l’Aigua (Exp.
CC2007000032).
10/11 a 13/11
Redacció del Pla Triennal 2015-2018 de desenvolupament de l’Àrea Tècnica de la Junta
Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter
4/12 a 8/12
Informe sobre una modificació de característiques de la concessió d’aigües subterrànies
per a abastament de la Mancomunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent en els termes de Gualta i Torrent (Exp. CC2009000306)
09/12 a 12/12
Redacció document sobre objectius i motivacions per al desenvolupament del projecte
“Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües
del Baix Ter” dins el programa de Projectes d’Especialització Competitivitat Territorial
(PECT) de la Unió Europea, impulsat per la Diputació de Girona.
17/12
Document resum sobre les aportacions de les diferents entitats a les reunions sobre PECT
AIGUA operació#2. Motius i justificació de la operació.

5.2. Preparació, participació i assistència a reunions (22%)
07/05
Preparació cens d’usuaris i quotes de vot i presentació característiques tècniques de la
Junta Central en l’Assemblea General Constitutiva. 7 de maig
18/12
Preparació de la presentació tècnica en l’Assemblea General de 18 de desembre
31/07; 13/11; 04/12
Assistència i participació en les Juntes de Govern de la Junta Central (3 juntes)
11/07; 15/08; 28/08; 25/09; 01/12;
Reunions preparatòries de les Juntes de Govern i Assemblees Generals (secretari,
assessor tècnic i assessor jurídic). (5 reunions)
28/08
Reunió Comissió Tarifes Junta Central (1 reunió)
29/07
Reunió Mancomunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.
Informe ACA modificació de la concessió dels pous de la Mancomunitat a Gualta (1 reunió)
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5.3. Activació i desenvolupament de projectes al Baix Ter amb
finançament extern (13%)
23/09; 12/11; 23/11; 16/12
Assistència, participació i redacció de documents en les reunions preparatòries del PECT
AIGUA al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. (4 reunions)
23/12
Reunió assessorament al Projecte SASMIE: “Salinización de las aguas subterráneas en
los acuíferos costeros mediterráneos e insulares españoles (2015-2017)”. Aspectes
hidrològics, econòmics, socials i administratius de l salinització de les aigües subterrànies
en els aqüífers costaners de la península i insulars. Direcció. UPC Barcelona Dept.
ETCG_UPC. Barcelona.
-

Sol·licitud de la direcció del projecte de contribució col·laborativa de l’Àrea Tècnica
en forma d’assessorament i redacció de document de síntesi sobre la problemàtica
de la salinització del Baix Ter.

5.4. Representació tècnica i difusió de la Junta Central (4%)
28/05
Assistència a la Jornada de presentació del “Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial
de Catalunya 2016-2021“ ACCUAS. Museu Molí Paperer de Capellades (Anoia).
6. ECONOMIA.
L’inici de l’activitat de la Junta Central, com a tal, es va iniciar després de la reunió de
constitució del 7 de maig, i per tant a la meitat de l’any 2015. La Junta de Govern va
considerar de no confeccionar un pressupost pel que resta de l’any, i treballar i assentar
les bases i criteris del cànon a sufragar per part dels usuaris pels propers anys,
especialment per l’any 2016.
Les despeses atribuïdes en aquest període les han sufragades cadascú.

7. DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT.
7.1. Congressos, conferències i articles.
28 de maig. Assistència a la Jornada de presentació del “Pla de Gestió del Districte de
Conca Fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures“ organitzada per l’Associació
Catalana de Comunitats d’Usuaris d’Aigües Subterrànies al Museu del molí paperer de
Capellades (Anoia).
3 de setembre. Article al portal d'internet Ruralcat del DARP. "La Junta Central d'Usuaris
d'Aigües del Baix Ter actua a 39 municipis".
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24 de setembre. En el marc de les conferències a l'illa de reg dins la Fira de Sant Miquel
de Lleida es va fer la conferència "La Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter: una nova
forma de gestió de l'aigua al territori".

7.2. Reunions de treball
3 de juliol. Reunió preparatòria del PECT al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
23 de juliol. Reunió preparatòria del PECT al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
28 de Juliol. Reunió amb l’Ajuntament de Celrà.
23 de setembre. Reunió preparatòria del PECT al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
25 de setembre. Reunió Etervisual. Pàgina web
23 d’octubre. Reunió preparatòria del PECT al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
12 de novembre. Reunió preparatòria del PECT al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
9 de desembre. Reunió preparatòria del PECT al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

7.3. Recull de premsa
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Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134) Tel. 972.780.275
a/e: cuabaixter@gmail.com
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