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1. Introducció.
L’any 2020, passada a la memòria popular dels ciutadans del Baix Ter, com l’any del temporal Glòria.
Aquesta llevantada va afectar la península ibèrica i la Catalunya nord entre els dies 20 i 23 de gener,
ocasionant pluges a les comarques gironines entre els 200 i 500 l/m2. Aquesta situació va provocar
l’augment desmesurat del cabals dels principals rius amb el desbordament, entre altres, del riu Ter en el
seu curs baix, provocant inundacions a la plana i afeccions en la trama urbana d’alguns pobles, talls a la
xarxa de carreteres i xarxa ferroviària del territori, així com danys en diverses activitats econòmiques
especialment vinculades a la producció agrària. Amb un impacte més localitzat al litoral de la meitat nord
de Catalunya, el dia 22 d’abril, es va produir una nova llevantada, no tant devastadora com la del gener,
però també va evidenciar desbordament de rieres i falta de drenatge en algunes zones de la plana.
La reiteracions d’aquesta problemàtica va propiciar la redacció del document Pla integral d’actuacions de
millora i gestió de les infraestructures per evitar inundacions al Baix Ter, que coordinat per la Junta i amb
les aportacions de diferents Ajuntaments i entitats del Baix Ter té l’objectiu de reclamar actuacions a les
diferents administracions. Fruit d’aquesta actuació es va fer una reunió de treball al el Conseller de
Territori i Sostenibilitat, la Secretària de Medi Ambient i el Director i la Gerent de l’Agència Catalana de
l’Aigua el dia 4 de juliol, a on varen venir a escoltar les necessitats del territori i a explicar les actuacions
que estaven endegant.
S’ha impulsat decididament les actuacions previstes en el projecte d’especialització i competitivitat
territorial Girona, regió sensible a l’aigua, liderat per la Diputació de Girona i a on la Junta desenvolupa
l’operació de Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del
Baix Ter. En el marc del projecte, enguany, s’han realitzat vuit contractacions seguint la llei de contractes
del sector públic, que permeten desenvolupar adequadament les accions previstes en el projecte.
També, han continuat a bon ritme els treballs tècnics previstos en el segon any del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua.
A més de l’impuls i seguiment a aquests projectes singulars, s’han continuat dedicant esforços a les
activitats pròpies de la Junta Central d’Usuaris vinculades a la representativitat i defensa dels interessos
dels usuaris d’aigua del Baix Ter davant les diferents administracions i millorant el coneixement sobre els
aqüífers del Baix Ter per tal de preservar-los pel futur.

Figura 1.- Desbordament del riu Ter el passat 23 de gener a l’alçada de Can Bardera en el terme de
Celrà.
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2. Organització de la Junta Central.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, s’estructura en tres òrgans de presa de dedicions: el
President, la Junta de Govern i el Jurat de l’Aigua, assistits per la secretaria, l’àrea tècnica i l’assessoria
jurídica.

2.1. Càrrecs vigents durant l’any 2020
Els càrrecs vigents aquest any son els nomenats en la Junta General Extraordinària del 27 de setembre
de 2019 celebrada per aquest fi. Els càrrecs amb els seus representants titulars i suplents (si es el cas),
són:
Junta Central
Càrrec

Titular

President

Representant de Ajuntament de Torroella de Montgrí. Sr. Jordi Colomí
Representant de la Comunitat de Regants de Cervià, Sant Jordi, Colomers i Jafre.
Sr. Narcís Illa.
Sr. Francesc Camps

Vicepresident
Secretari

Junta de Govern
Càrrec

Titular

Representant

Suplent

Vocals
Administracions
Locals

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Sr. Jordi Colomí

Sr. Marc Calvet

Ajuntament de Gualta

Sr. Jaume Fontdevila

Sr. Xavier Agell

Ajuntament de La Tallada d’Empordà

Sra. Dolors Guardia

Sr. Amandi Alonso

Ajuntament de Forallac

Sr. Josep Sala

Sr. Carles Frigola

Ajuntament de l’Escala

Sr. Víctor Puga

CCRR del Molí de Pals

Sr. Albert Grassot

Sr. Josep M Parals

CCRR de la Presa de Colomers

Sr. Jordi Aulet

Sr. Jordi Ponjoan

CCRR de Cervià, Sant Jordi i Colomers

Sr. Narcís Illa

Assoc d’usuaris de pous del Baix Ter

Sr. Albert Ferrer

Assoc de regants de pous del Baix Ter

Sr. Joaquim Alabau

Càrniques Juià

Sr. Antonio Jové

Càmping Les Medes

Sr. Josep M Pla

Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent

Sr. Lluís Ros

Vocals
Regants
superficials
Vocals
Freàtic

Regants

Vocals Indústria,
Turisme i altres
activitats

Jurat de l’Aigua
Càrrec

Titular

Representant

President

CCRR de Cervià, Sant Jordi i Colomers

Sr. Narcís Illa

Vocal primer

CCRR de la Sèquia Vinyals

Sr. Jordi Barrera

Vocal segon

Ajuntament de Verges

Sra. Núria Roca

Suplent
Sr. Enric Planas

Assessor
Càrrec

Titular

Assessor Jurídic

Sr. Jordi Codina
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2.2. Personal contractat durant l’any 2020
El personal està finançat per la operació Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta
Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter inclosa en el Projecte d’especialització i Competitivitat Territorial
Girona, regió sensible a l’aigua. Aquest projecte està liderat per la Diputació de Girona i finançat pel Fons
de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) a través de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.
Personal
Plaça
Tècnic coordinador
Tècnic especialista

Titular
Sr. Joan Solà
Sr. Pere Pons

Inici
1 de gener 2019
1 de gener 2019

La contractació és fruit del concurs públic de l’expedient JCUABT 2018_01 per a la provisió d’aquestes
places, resolent-se les mateixes amb la contractació efectiva a 1 de gener de 2019.

Figura 2.- Imatge aèria de les inundacions del temporal Glòria a les rodalies de Torroella de
Montgrí.(Foto: Jordi Sierra).
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3. Principals actes de l’any
Durant l’any 2020, malgrat la incidència de les restriccions de mobilitat i de reunions presencials per la
pandèmia de COVID19, que varen obligar a suspendre una reunió de junta de Govern convocada pel 13
de març, data d’inici de les restriccions, s’han produït sis reunions ordinàries de la Junta de Govern, una
presencial i cinc de forma telemàtica També s’han celebrat dues reunions ordinàries de la Junta General,
totes dues de forma telemàtica. .

3.1. Reunions de la Junta de Govern
La Junta de Govern, és elegida per la Junta General, i s’encarrega de l’execució dels acords de la Junta
General, dels seus propis acords i de les obligacions marcades en els Estatuts. Està formada per tretze
vocals, dels quals cinc representen els aprofitaments destinats a subministrament d’aigua urbana, cinc
més representen els aprofitaments agrícoles, dels quals tres representen als d’aigües superficials i dos
representen als d’aigües subterrànies, i tres representants dels usos industrials, turístics i altres tipus
d’usos.
A les reunions de la Junta de Govern es convida sistemàticament a assistir-hi als membres del Jurat de
l’Aigua, perquè, si es necessari puguin desenvolupar les seves funcions amb ple coneixement dels temes
que tracta la Junta.

•

Junta de Govern del 3 de febrer

En aquesta reunió celebrada quinze dies després de la llevantada ‘Glòria’ del 20 de gener es va fer una
valoració dels danys i les seves conseqüències en les el Baix Ter. Es dona compte de la implementació
dels sensors en els piezòmetres ja instal·lats i dels treballs tècnics i administratius per la contractació del
programari del model matemàtic, per l’estudi dels regs històrics i l’establiment de regles de funcionament,
la proposta de gestió dels àrids i l’impacte sobre els aqüífers.
També es presenta l’esborrany del tancament econòmic de l’any anterior, i s’explica la difusió dels tríptics
de la segona edició del Premi als treballs de recerca de batxillerat Jordi Montaner Roviras i la preestrena
del documental El Ter al límit: l’aigua a Catalunya, una qüestió de País, rodat per la productora
InBlueFilms, i la seva posterior estratègia de difusió.

•

Junta de Govern del 15 de maig

Donada la anul·lació de la reunió de la junta de Govern prevista pel divendres 13 de març al entrar en
vigor les restriccions de mobilitat i de reunió es va celebrar aquesta reunió de forma telemàtica.
S’hi va informar sobre el mapes de perillositat i risc d’inundació que l’ACA té a informació pública i
s’acorda presentar-hi les oportunes al·legacions. Es dona compte dels desperfectes en la xarxa
piezomètrica de la Junta en els piezòmetres col·locats en el riu Ter. S’informa de la tramitació dels
contractes associats al PECT del programari FEFLOW, dels sensors d’humitat i dendròmetres, de la
recollida de dades d’actualització del model hidrològic i de caracterització dels recs històrics.
També s’informa de la proposta de regularització dels aprofitaments d’aigua al Baix Ter a presentar a
l’ACA, de la renovació de la pòlissa de crèdit a Caixabank i s’aprova el tancament de comptes de l’any
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2019 per presentar-los a la Junta General, i es nomena al jurat de la segona edició del premi de treballs
de recerca de batxillerat dedicats a Jordi Montaner Roviras.

•

Junta de Govern del 10 de juliol

En aquesta nova reunió telemàtica, s’informa de la reunió que es va tenir amb Hble. Damià Calvet,
Conseller de Territori i Sostenibilitat per tractar el document, que la Junta va coordinar, i va presentar a
l’Agència sobre la Millora i gestió de les infraestructures per evitar inundacions al Baix Ter. També es
varen explicar diverses informacions de l’àrea tècnica i del canvi d’estratègia en la difusió de la campanya
Regularitza el teu pou que la pandèmia ha obligat.

•

Junta de Govern del 18 de setembre

En aquesta reunió, que es celebra telemàticament, s’expliquen els treballs del projecte PECT que estan
en marxa. També, s’expliquen, i es valoren les mesures a proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua per
incorporar en el programa de mesures 2020-2027 del tercer cicle de planificació hidràulica.
Es dona compte de totes les contractacions realitzades en el projecte PECT en els darrers mesos i de les
despeses de secretari i assessoria jurídica de l’any 2019. En aquesta reunió també s’acorda estudiar la
possibilitat de presentar un projecte en la convocatòria de fons europeus per a la recuperació econòmica
al voltant de la temàtica de l’estalvi d’aigua en el Baix Ter.

•

Junta de Govern del 13 de novembre

En aquesta reunió es dona compte dels diferents treballs de l’àrea tècnica, de la convocatòria de junta
general pel 4 de desembre i es debat l’esborrany de proposta a presentar en el Pla de reactivació
econòmica i protecció social. La proposta té el nom de Minimització dels efectes del transvasament
d’aigua del Ter sobre l’agricultura i el medi natural, a la plana del Baix Ter, en els nous escenaris de canvi
climàtic, i s’acorda buscar complicitats amb altres entitats i organismes a l’espera de que surti la
convocatòria adient per a la seva presentació.

Figura 3.- Reunió
de
Junta
de
Govern realitzada
de
forma
telemàtica.

•

Junta de Govern del 4 de desembre
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Prèvia a la Junta General es celebra aquesta Junta de Govern en la que s’aprova la proposta de
mesures a incorporar al programa de mesures 2020-2027 del tercer cicle de planificació hidràulica. A la
vegada, s’aprova el programa d’actuació de la Junta pel proper any 2021, així com el cànon a repercutir
als usuaris i el pressupost de l’entitat pel proper any.

3.2. Reunions de la Junta General
Durant l’any 2020 es varen celebrar les dues reunions ordinàries de Junta General a inicis d’estiu i inicis
d’hivern.

•

Junta General Ordinària 10 de Juliol

Es va celebrar la Junta general ordinària de forma telemàtica, anunciada en el BOP de Girona (128/2020)
edicte 4406/2020 publicat el 6 de juliol. En aquesta reunió es varen entregar la segona edició del premi
Jordi Montaner Roviras al treball Avaluació de l’estat de pertorbació en ecosistemes del litoral de l’Escala
a través de factors biòtics de Anna Cornat i Sanz de l’IES de Celrà.
També, es va aprovar unànimement la memòria de l’entitat de l’any 2019 i el tancament econòmic 2019 i
el seu balanç a 31 de desembre. Els assistents a la Junta General representen a 2.690 vots, que són el
51.78 % dels existents.

•

Junta General Ordinària de 12 de desembre

Reunió que es va celebrar també telemàticament, prèvia convocatòria al BOP de Girona (224/2020)
edicte 8578/2020 publicat el 20 de novembre. Es va aprovar el Pla d’actuació 2021, i el cànon a repercutir
als usuaris pel manteniment de la JCUABT – que es manté respecte als darrers anys- i el pressupost de
l’entitat pel proper any que és de 225.037,18 €
Els assistents en aquesta Junta General representen a 2.416 vots, que són el 46.51 % dels existents.

3.3. Desenvolupament del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Girona,
regió sensible a l’aigua.
Al llarg de l’any s’han realitzat les reunions previstes en la gestió del projecte convocades per la Diputació
de Girona. D’especial transcendència va ser la reunió del Consell rector del projecte celebrat el 12 de
febrer de forma presencial i el 11 de desembre de forma telemàtica. En aquestes reunions, es varen
comunicar les informacions rellevants del seguiment del projecte per part de totes les operacions i les
informacions rellevants que des de la Direcció General d’Administració Local (DGAL) han anat
comunicant en el líder del projecte.
S’ha participat en diverses reunions amb altres operacions del PECT per conèixer i concretar aspectes en
comú entre les operacions. D’altra banda, el desistiment de la Fundació Mar a continuar la seva
participació en el projecte ha provocat la necessitat de repartiment de les tasques que tenia prevista
realitzar entre els demés participants sense que comporti un increment de recursos econòmics. Per això,
s’han desenvolupat diverses tasques i reunions de formació i disseminació de resultats entre els diferents
participants, a més de altres que ha assumit la pròpia Diputació de Girona.
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Aquest any 2020, s’han realitzat, pagat i justificat despeses en el projecte per valor de 212.469,98 €, que
juntament amb les de l’any 2019 suposen el 67,07 % de les despeses previstes en el projecte.

3.4. Desenvolupament i seguiment del Conveni amb l’Agència catalana de l’Aigua.
S’ha realitzat una reunió telemàtica de seguiment del conveni amb l’Agència aquest any, concretament el
dia 29 de juny, a on es va abordar els diferents estudis tècnics que s’estan realitzant per generar
coneixement per millorar la quantitat i la qualitat de la massa d’aigua subterrània del Baix Ter i potenciar
les millores en la gestió dels seus recursos hídrics. A la vegada, en aquesta reunió també es varen tractar
els temes administratius i econòmics vinculats al conveni.
A més d’aquesta reunió de la comissió de seguiment, s’han produït diverses reunions tècniques per
realitzar el seguiment i la avaluació dels treballs, i nombroses comunicacions electròniques entre els
responsables del seguiment -tan tècnic com administratiu i econòmic- de l’Agència i la Junta.
Durant aquest any, s’ha realitzat el treball previst, amb les variacions ja acordades en la comissió de
seguiment, així com els ingressos econòmics que per aquesta anualitat estava prevista en el conveni,
xifrada en 100.000 €.

3.5. Premi als Treballs de Recerca de Batxillerat Jordi Montaner Roviras 2020.
Es va convocar i atorgar el Premi a la segona edició al Premi de treballs de recerca de batxillerat per
incentivar i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica en alumnes de batxillerat, i alhora
recordar i homenatjar al que fou el nostre tècnic hidrogeòleg, Jordi Montaner i Roviras,
Les temàtiques del Premi són els Treball de
Recerca dedicats als àmbits de l’aigua, la geologia,
el medi ambient, i el desenvolupament territorial al
Baix Ter. El premi està obert a tots els alumnes de
batxillerat de tots els centres d’ensenyament
secundari de Catalunya.
S’estableix un únic premi dotat amb 600,00 € per a
l’alumne i 400,00 € per l’institut de batxillerat o
centre educatiu a on ha estudiat l’alumne. El Jurat
del Premi pot donar dos accèssits dotats amb
100,00 € per cada alumne. Els treballs són avaluats
pel centre d’educatiu durant el mateix any de
presentació al premi, i s’han de presentar en format
digital, i poden anar acompanyats d’audiovisuals,
maquetes, etc. El treball es presenta al Jurat per a
la seva avaluació sense el nom de l’autor.
Figura 4.- Jordi Montaner Roviras.
En aquesta segona edició, el Jurat va estar format per Enric Viñals, Josep Mas-Pla, Maria Carbó Arribas,
Núria Roca i Narcís Illa. El II Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat Jordi Montaner Roviras 2020 va
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recaure sobre el treball titulat: “Avaluació de l'estat de pertorbació en ecosistemes del litoral de l'Escala a
través de factors biòtics” de Anna Cornet i Sanz, estudiant de l’institut de Celrà.
El jurat, també va considerar oportú d’atorgar dos accèssits pels treballs: “Els organismes modificats
genèticament” d’Anna Guàrdia i Cordonet, estudiant de l’Institut Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, i
per “1946-2018. Estudi dels canvis del paisatge de la Vall de Lord mitjançant l'anàlisi d'imatges aèries” de
Carles Marcos i Guàrdia, estudiant de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona.

Figura 5.- Imatges de la presentació telemàtica dels treballs premiats en la segona edició del Premi als
Treballs de Recerca de Batxillerat Jordi Montaner Roviras 2020.

3.6.

Participació a la Comissió de Desembassament Ter-Llobregat.

Enguany, s’han celebrat quatre comissions, dues d’extraordinàries el 30 de gener i el 15 de juliol i les
dues ordinàries habituals, el 14 de maig i el 20 de novembre. La primera va ser presencial a la seu de
l’Agència a Barcelona i les altres es varen desenvolupar de forma telemàtica.
• 30 de gener extraordinària. Aquesta comissió convocada per la pròpia Agència catalana de l’Aigua
per donar informació de les mesures adoptades durant l’episodi Gloria, va permetre valorar les
deficiències en la previsió de la situació que es gestava, la deficiència en la mesura i la transmissió
d’informació dels cabals circulants del riu Ter que es varen difondre i, sobretot, dels danys a les
zones urbanes i rurals i les afectacions a les vies de comunicació del Baix Ter.
• 14 de maig ordinària. Es va fer la revisió de desembassament dels recursos hídrics disponibles, a
on s’acorda concedir els cabals de 10,5 Hm3 i 61,3 Hm3 a les comunitats de regants del Ter mig (5)
i Baix Ter (4), respectivament. També es posa de manifest la necessitat que té la Comunitat de
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Regants de la presa de Colomers de fer obres de reparació d’urgència de la resclosa de derivació
d’aigua, finançades pel DARP.
• 15 de juliol extraordinària. Aquesta comissió extraordinària ha estat convocada per informar dels
criteris bàsics del cànon de regulació d’aigua i la presentació del seu estudi econòmic i el sistema
de càlcul emprat per l’any 2021. El cànon de regulació és el sistema per la recuperació de costos
de les despeses que té l’organisme gestor de la infraestructura.
• 20 de novembre. S’analitza el desenvolupament del desembassament acordat en la reunió
ordinària de finals de primavera i s’acorda la proposta pels propers sis mesos de la temporada
hivern-primavera. Els cabals de manteniment del Ter estan fixats en 10,4 Hm3 en les comunitats
de regants del curs mig i baix del Ter i de 9,6 Hm3 pels abastaments que depenen de l’ETAP de
Montfullà, amés dels cabals de manteniment que fixa el Pla de gestió de districte de conca fluvial
2016-2021.

3.7.
Efectes dels temporals en el Baix Ter i Reunió amb el Hble. Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet.
Entre el 20 i el 23 de gener, es va produir una gran llevantada que va afectar la península ibèrica i la
Catalunya nord ocasionant pluges a les comarques gironines entre els 200 i 500 l/m2, ocasionant
nombrosos desperfectes en les infraestructures territorials, tan públiques com privades, del Baix Ter, fruit
del desbordament del riu Ter i Daró, així com de nombroses rieres, ocasionant tall en les infraestructures
de comunicació, perill en la seguretat de les persones i bens, inundacions en habitatges rurals i una bona
part de la plana agrícola. En menor intensitat el fenomen es va repetir el 22 d’abril amb una altra
llevantada de menor amplitud però amb similar intensitat en el Baix Ter. Aquesta successió
d’esdeveniments en un territori molt vulnerable perjudica als ciutadans que hi viuen i a les activitats
econòmiques que s’hi sustenten.
Per aquest motiu, la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUABT), recollint el malestar de les
administracions locals, de diverses entitats econòmiques representatives del territori, dels usuaris de
l’aigua i de la ciutadania, va elaborar el Pla integral d’actuacions de millora i gestió de les infraestructures
per evitar inundacions al Baix Ter, i enviar al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Damià Calvet,
per plantejar solucions efectives a aquesta situació que lluny de ser ocasional, s’esdevé recurrent i
l’evidència del canvi climàtic fa que es puguin repetir amb més assiduïtat.
El document proposa actuacions en els trams de carreteres que queden afectades per acumulació
d’aigua, en la prevenció i millora de la gestió de les avingudes dels rius Ter i Daró, en les infraestructures
de drenatge de la plana agrícola, actuacions de millora en la gestió de les emergències hídriques al Baix
Ter, compensacions en els particulars afectats en els darrers episodis d’inundacions i la millora en la
gestió dels embassaments del Ter.
Fruit d’aquesta sol·licitud, el dia 4 de juliol es va celebrar una reunió de treball amb el Conseller de
Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Damià Calvet, la Secretària de Medi Ambient Sra. Marta Subirà, el
Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Lluís Ridao i la Gerent Sra. Anna Seijas, a la seu de la
Junta Central a on varen escoltaren les necessitats i opinions del territori per a la prevenció dels efectes
de les inundacions, i alhora explicar les actuacions que estaven endegant, des del seu àmbit de
competència.
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Figura 6.- Reunió
d’una representació
de la JCUABT i
alcaldes del Baix
Ter amb el
Conseller de
Territori i
Sostenibilitat.

3.8.

Seguiment de la Taula del Ter.

El dia 2 de novembre es va convocar la segona reunió de seguiment de la Taula del Ter per part de la
Delegació del Govern a Girona, que es va celebrar telemàticament. La Taula del Ter es va crear per
acord del Govern de la Generalitat (GOV/116/2018), i té com a finalitat facilitar la participació i la
interlocució per tal de cercar solucions per garantir el règim dels cabals de manteniment del riu Ter i
l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona, i reduir la dependència de les aportacions del riu Ter. Els
representants de la JCUABT a la taula són el Vice-president Narcís Illa i el secretari Francesc Camps.
La reunió va centrar-se en el seguiment dels acords de la fase I que esta centrada en les anualitats 20182022. Es varen explicar, comentar i debatre les directrius generals d’explotació de la xarxa ATL, l’evolució
de la derivació d’aigua de la conca del Ter, la implantació dels cabals ambientals previstos al Pla de
Gestió 2016-2021, el desembassament per a cabals generadors realitzats i previstos. També es va tractar
de la incorporació dels acords de la Taula del Ter en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i
eventual sequera, així com la impossibilitat de constituir la Taula de l’Aigua per la situació institucional i
sanitària.
També es varen detallar les millores introduïdes i en fase d’implementació en les principals ETAP de
subministrament d’aigua, i els estudis tècnics que s’estan desenvolupant per la construcció d’una nova
ITAM anomenada Tordera II, per reforçar l’aportació d’aigua a l’àrea de Barcelona, així com l’estat
d’implantació del sistema de reutilització d’aigua prepotable a l’ERA del Llobregat. El darrer aspecte que
es va tractar a la reunió, va ser sobre les actuacions que l’ACA té previst a realitzar i que seran
finançades dins l’actual Pla de Mesures 2016-2021 vigent.

3.9.
Redacció d’una proposta a presentar en el Mecanisme europeu de recuperació i
resiliència del fons Next Generation de la UE.
El fons europeu de recuperació econòmica Next Generation és paquet d'estímul econòmic de la Unió
Europea aprovat el 21 de juliol de 2020 pel Consell Europeu amb l'objectiu de donar suport als estats
membres en la recuperació econòmica de la pandèmia de COVID-19. Els fons econòmics del mecanisme
europeu de recuperació i resiliència va destinat als estats en la seva transformació cap a una major
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sostenibilitat i resiliència i estiguin millor preparats pels reptes i oportunitats de la transició ecològica i
digital.
En aquest marc, i per adaptar al territori a la menor disponibilitat d’aigua fruit del transvasament i del canvi
climàtic, la JCUABT va redactar un esborrany de projecte, anomenat Minimització dels efectes del
transvasament d’aigua del Ter sobre l’agricultura i el medi natural, a la plana del Baix Ter, en els nous
escenaris de canvi climàtic, per presentar-lo a les futures convocatòries de projectes.
El projecte, que té per objectiu minimitzar dels efectes negatius del transvasament d’aigua del Ter sobre
l’agricultura i el medi natural, a la plana del Baix Ter, i contribuir a l’adaptació al canvi climàtic, seguint els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les NNUU i del Green Deal de la UE. El projecte
s’estructura en tres àmbits, que es poden remodelar en funció de les característiques de les bases de la
convocatòria. Aquests són: la modernització i digitalització dels regadius existents; la restauració
paisatgística, foment de la diversitat biològica i preservació del medi natural vinculat a l’aigua; i la
promoció dels conreus singulars, diversificació de nous conreus i foment de la indústria agroalimentària
transformadora al Baix Ter. S’estima que el cost de l’actuació és d’uns 50 M€. L’encaix de la proposta a la
convocatòria que es publiqui serà clau per l’accés al seu finançament. .
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4. Activitats de secretaria, econòmiques i administratives.
A més de les tasques descrites a l’article 46 dels estatuts que corresponen a la secretaria, també,
actualment, es desenvolupen altres tasques que es poden agrupar en quatre aspectes:
•
•
•
•
•

Relació amb els serveis tècnics i els serveis jurídics. Coordinació.
Gestió econòmica de l’entitat. Gestió de quotes i pagaments.
Gestió del dia a dia de l’entitat.
Gestió de la documentació administrativa i documental.
Dinamització. Projecció exterior de la Junta. Web.

Per a realitzar aquestes feines, s’ha comptat amb el suport de personal administratiu i tècnic del centre
Mas Badia de l’IRTA.

4.1. Registre d’entrades i sortides.
Enguany, s’han comptabilitzat en el registre d’entrades 59 documents, el 72 % dels quals arriben a través
de l’EACAT (Extranet de les administracions catalanes) de la qual com a corporació de dret públic tenim
dret a participar-hi.
Els documents als quals s’han tramitat amb registre de sortida han estat 82. D’aquests documents una
tercera part amb destí a l’Agència Catalana de l’Aigua per donar resposta als requeriments d’informació i
compareixença a les tramitacions administratives que des de l’Agència se’ns sol·licita.
El apunts del registre estan a l’annex de la memòria.

4.2. Gestió econòmica.
La majoria de l’operativa econòmica s’ha desenvolupat a través de la banca electrònica de Caixabank,
malgrat que encara esta operatiu el compte bancari de la sucursal de Torroella de Montgrí del Banc de
Sabadell.
Enguany, igual que l’any anterior ha estat necessària l’ús d’una pòlissa de tresoreria realitzada a l’entitat
Caixabank donada la imprevisibilitat dels ingressos del FEDER, que financia la operació que la Junta
realitza en el projecte PECT Girona, regió sensible a l’Aigua.
El procediment de facturació electrònica als usuaris que estan obligats pel RD 1619/2012, de 30 de
novembre, d’aprovació del reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que són les
administracions públiques, s’ha realitzat a través de la plataforma b2brouter gestionada per Invinet
Sistemes 2003 SL.
La gestió econòmica de l’entitat es porta a terme per part del secretari de la Junta.

4.3. Expedients de contractació.
Aquest any, s’han realitzat vuit expedients de contractació vinculats amb la operació Consolidació,
especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.
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Expedient 2020_01: Contractació de l’adquisició del programari FEFLOW® amb suport tècnic
especialitzat per a l’actualització del model hidrològic numèric dels aqüífers del Baix Ter, mitjançant el
procediment negociat sense publicitat amb un sol proveïdor. S’ha adjudicat a: DHI Water&Environment
SL, amb NIF B 84724616 per un preu de 20.230 € .
Expedient 2020_02: Contractació per a l’adquisició i instal·lació de dos dendròmetres i una estació de
monitorització d’humitat en el sòl en dues parcel·les de pollancres en l’àmbit del Baix Ter. S’ha adjudicat
a: SAF Sampling Water SLU, amb NIF B25442021 per un preu de 6.500,00 €
Expedient 2020_03: Contractació de serveis tècnics per a l’adquisició, actualització i elaboració de dades
hidrogeològiques necessàries per a l’actualització del model numèric dels aqüífers del Baix Ter. Adjudicat
a: ANUFRA SL, amb NIF B65036865 per un preu de 11.475,00 €
Expedient 2020_04: Contractació per a l’adquisició d’una estació de treball informàtica, pantalla i un
ordinador portàtil per a la recollida de dades i gestió del model numèric dels aqüífers del Baix Ter.
Adjudicat a: ODNOS LAB, SLU, amb NIF B55323224, per un preu de 5.810,00 €
Expedient 2020_05: Contractació de serveis per a la caracterització hídrica dels recs històrics del Baix Ter
per a l’establiment de protocols de protecció i gestió. Adjudicat a: SERPA, enginyeria i consultoria
ambiental, SL ; amb NIF: B55024418, per un preu de 10.500,00 €.
Expedient 2020_06: Contractació dels programes de protecció dels recursos hídrics subterranis al Baix
Ter: Definició i implementació de perímetres de protecció de les captacions de proveïment municipal
d’aigua i avaluació per a l’establiment d’activitats d’extraccions d’àrids per a la protecció del medi.
Adjudicat a: Agustín Rodríguez Florit, amb NIF: 41507055J, per un preu de 10.990,00 €.
Expedient 2020_07: Contractació per raó d’urgència dels treballs de recuperació i restitució de tres
piezòmetres de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUABT) malmesos com a conseqüència
dels danys pel temporal Gloria. Adjudicat a: Safont perforacions SL, amb NIF: B17430422, i per un preu
de 2.991,42 €.
Expedient 2020_08: Adquisició d’equipament portàtil de camp per al control, mostreig i aforament
d’aigües subterrànies i superficials. Adjudicat a: Envirotecnics Global Service SL, amb NIF: B17797556,
per un preu de 9.905,64 €.
Aquestes contractacions s’han finançat per a la Generalitat de Catalunya, dins els ajuts destinats als
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris
d’Aigües del Baix Ter.

4.4. Inventari de bens.
En el desenvolupament del projecte PECT, la Junta ha anat adquirint equipament i material no efímer,
amb una utilitat més enllà d’un any, que s’ha incorporat a l’inventari de bens. Durant l’any 2020
l’equipament existent i incorporat a l’inventari de bens és el següent:
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Descripció

Número

Data adquisició

JCUABT_001

26/6/2019

Sonda de mesura del nivell d'aigua marca OTT Hydromet ref. PR190259
327,57 €

(3 anys)

Joan Solà

JCUABT_002

1/6/2020

Datalogger 1 amb connexió SIGFOX

1.150,00 €

(2 anys)

Pere Pons

JCUABT_003

1/6/2020

Datalogger 2 amb connexió SIGFOX

1.150,00 €

(2 anys)

Pere Pons

JCUABT_004

1/6/2020

Estació de sensors STM-100 per mesurar humitat i temperatura del
sòl (1) €
1.300,00

(2 anys)

Pere Pons

JCUABT_005

1/6/2020

Estació de sensors STM-100 per mesurar humitat i temperatura del
sòl (2) €
1.300,00

(2 anys)

Pere Pons

JCUABT_006

1/6/2020

Estació de sensors STM-100 per mesurar humitat i temperatura del
sòl (3) €
1.300,00

(2 anys)

Pere Pons

JCUABT_007

19/6/2020

Programari FEFLOW FMH3

7.510,00 €

JCUABT_008

15/9/2020

Estació de Treball HP Workstation Z4 G4

4.100,00 €

3 anys

Joan Solà

JCUABT_009

15/9/2020

Pantalla de treball HP EliteDisplay 27"

260,00 €

3 anys

Joan Solà

15/9/2020

Ordinador portàtil HP 340S G7

1.125,00 €

3 anys

Joan Solà

JCUABT_010

Cost d'adquisició Amortització

Dipositàri

Joan Solà

Bàsicament, es tracta de material tècnic que s’utilitza pel control i mesura dels nivells dels aqüífers, així
com les eines necessàries pel programari de recollida de dades i simulació de comportament dels
aqüífers del baix Ter.
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5. Àrea tècnica
Les activitats de l’Àrea Tècnica de la JCUABT durant l’any 2020 han estat desenvolupades pels tècnics
contractats a temps parcial, des de gener de 2019, en el marc del Projecte PECT, tot mantenint els
treballs de base habituals:
-

Joan Solà. Coordinador de l’Àrea Tècnica de la JCUABT
Pere Pons. Hidrogeòleg de l’Àrea Tècnica de la JCUABT

Durant aquest període 2020, l’Àrea Tècnica ha orientat i desenvolupat les tasques dels capítols generals
de treball següents:
-

Treballs tècnics de gabinet i camp.
Assistència i preparació de reunions de la JCUABT (AAGG i JJ de Govern).
Coordinació Àrea Tècnica.
Procés de regularització d’aprofitaments existents
Assessorament usuaris i altres.
Treballs seguiment punts de control.
Jornades i formació.
Participació en projectes investigació i ens de referència.

A banda, ha dedicat una part molt important del seu temps a desenvolupar els treballs específics derivats
dels projectes en curs (PECT-ACA).

5.1. Treballs tècnics de gabinet i camp
Els treballs propis de l’activitat ordinària de la JCUABT estan relacionats amb acomplir amb les relacions
tècnico-administratives amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb altres entitats incloses o no dins la Junta
Central. Les tipologies dels treballs de gabinet i de camp realitzats pertanyen als diversos àmbits
habituals, i són els següents:
-

Redacció informes, tràmits JCUABT
Actualització dades usuaris JCUABT
Establiment del procés de regularització d’aprofitaments existents
Enquesta extraccions 2019
Visites, seguiment i control de prospeccions per a nous aprofitaments

A continuació s’enumeren els treballs inscrits en aquest àmbit realitzats durant l’exercici 2020:
-

-

Recepció, estudi i resposta tècnica 25 expedients d’inscripció d’aprofitaments sol·licitats dins
l’àmbit de la Comunitat, incloent-hi tràmits de concessions (amb volums d’extracció >7.000
m3/any) i tràmits d’autorització d’aprofitaments (amb volums d’extracció <7.000 m3/any).
Organització de la base de dades dels expedients informats.
Seguiment DOGC tràmits de concessió d’aprofitaments.
Redacció Memòria Tècnica 2019.
Enquestes de consum anual 2019 per part dels Ajuntaments.
Revisió del Pla Especial de Sequera de Catalunya.
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-

Redacció de les al·legacions als mapes de risc del segon cicle de planificació de Catalunya.
Redacció del document relatiu als efectes del temporal Glòria i tempestes de Sant Jordi a l’àmbit
del Baix Ter.
Preparació de documentació per a la reunió dels Alcaldes amb el Director de l’ACA i el Molt
Honorable Conseller de PTOP.
Revisió de la primera versió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya. Tercer
cicle de planificació hidrològica 2022-2027.
Treballs de preparació dels apartats tècnics del conveni de la JCUABT amb la CuaMuga
Treballs de preparació de la participació de la JCUABT en els plans estratègics futurs (2021 en
endavant).

5.2. Assistència i preparació de reunions de la JCUABT
Els treballs d’assistència a reunions corresponents a les Assemblees Generals i la Junta de Govern de la
JCUABT suposa un percentatge menor de la dedicació de l’Àrea Tècnica, en el qual cal incloure també
els temps destinats a preparació de documentació i de l’argumentació necessària per a assolir els
objectius propis que s’estableixen en cadascuna d’elles, tan per les assemblees Generals, com les Juntes
de Govern.
Una altra tipologia de reunions són les corresponents al desenvolupament de projectes i assessorament a
entitats o usuaris diversos, que s’inclouen en els capítols d’activitats corresponents.

5.3. Coordinació Àrea Tècnica
Els treballs efectuats s’agrupen sota una denominació comuna de tasques de Coordinació de l’Àrea
Tècnica, i han consistit bàsicament en:
-

Reunions de coordinació Secretaria, Àrea Jurídica, Àrea Tècnica
Reunions de planificació i coordinació grup de treball Àrea Tècnica

Les reunions conjuntes amb Secretaria, Àrea Jurídica i Àrea Tècnica, es realitzaven periòdicament a la
seu de la JCUABT a mas Badia i durant l’any 2020 s’han dut a terme de forma virtual Es tracta de
reunions conjuntes de les 3 àrees bàsiques de la comunitat per tal de coordinar les tasques en curs i
immediates que s’han de dur a terme, on es discuteixen les qüestions d’interès que afecten tant al
funcionament ordinari com a l’extraordinari de la JCUABT, així com tot allò que afecta els seus objectius i
finalitats.
Les reunions de planificació i coordinació del grup de treball de l’Àrea Tècnica, són reunions internes en
les quals hi participa el personal tècnic de l’àrea i on es coordinen les tasques a desenvolupar, es
defineixen les estratègies i metodologies més adequades per a cada tasca o projecte i es duu a terme un
seguiment de l’estat dels treballs vigents. Aquestes reunions tenen una periodicitat mensual; puntualment
han estat amb una periodicitat major depenent dels projectes en curs.

5.4. Procés de regularització d’aprofitaments existents
L’any 2020 s’ha treballat en la preparació de la metodologia que permeti garantir que -en el cas dels
usuaris que vulguin regularitzar aprofitaments existents amb l’Agència Catalana de l’Aigua a través de la
JCUABT- (1) es disposa de totes les dades necessàries, i que (2) el tràmit podrà ser àgil.
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Per a la tramitació de pous existents de menys de 7000 m3/any d’extracció s’ha previst:
•
•

•

Llista de comprovació de les dades que la JCUABT ha de requerir a l’usuari que vol fer la
inscripció així com dels documents que li ha de facilitar.
Formulari que omplirà la JCUABT per a dur a terme el tràmit amb especial èmfasi a les dades de
comunicació, que han de ser les de l’interessat:

Formulari annex de dades tècniques a omplir per part de l’interessat.

Per a la tramitació de pous existents de més de 7000 m3/any d’extracció (sotmesos a règim de
concessió) s’ha previst:
•
•
•

Llista de comprovació de les dades que la JCUABT ha de requerir a l’usuari que vol tramitar la
concessió així com dels documents que li ha de facilitar.
Formulari que omplirà la JCUABT per a dur a terme el tràmit, també amb especial èmfasi a les
dades de comunicació, que han de ser les de l’interessat:
Formularis annexos a omplir per part de l’interessat.
o Formulari annex de dades tècniques.
o Formulari annex memòria tècnica.
o Formulari annex fitxa tècnica.

Tal com s’ha previst, la metodologia treballada ha de permetre un tràmit amb la documentació complerta
proveïda per l’usuari -documentació administrativa o documentació tècnica elaborada pels seus
proveïdors habituals- i amb resposta directa de l’Agència a l’interessat. Aquest darrer punt és d’especial
rellevància en el cas de concessions, ja que, a banda de la informació aportada en els tres annexos,
l’ACA sol requerir-ne d’addicional al llarg del tràmit. Depenent de l’emplaçament, tipologia de pou, usos i
volums a explotar, pot requerir assaigs hidràulics, dades analítiques... que l’usuari haurà de preparar i
trametre en el moment que la informació sigui requerida.

5.5. Assessorament als usuaris i altres col·lectius
L’assessorament tècnic als usuaris és un dels camps de treball necessaris per a la correcta
implementació de la JCUABT al territori, i que cal potenciar i ampliar-ne la dedicació a curt termini. Les
tasques principalment desenvolupades s’emmarquen dins dels conceptes d’assessorament ja sigui a
Ajuntaments, a altres entitats o col·lectius i/o a usuaris particulars diversos. L’any 2020 ha estat un any
especialment complex i els treballs requerits han estat inferiors als d’anys precedents. Aquest exercici de
2020 ha comportat l’assistència de camp durant l’atermenament promogut per la Mancomunitat
Memòria de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. Any 2020

-19-

Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà, i efectuat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Expedient ATM2016000001.
A nivell d’assessorament a usuaris que formen part de l’àmbit de la JCUABT, han estat diversos els
usuaris que han rebut informació o recomanacions tècniques puntuals al llarg de l’any 2020. Bàsicament
l’assessorament s’ha basat en la regularització d’aprofitaments, recolzar la idoneïtat per a la ubicació i
prospecció de noves captacions.

5.6. Treballs seguiment punts de control
Els treballs executats pels SSTT corresponents a aquest apartat han consistit en el seguiment de dades
de nivell i de qualitat de l’aigua subterrània dels punts de control de l’ACA i dels punts de les xarxes
pròpies a Jafre/Verges:

Figura 7.- Emplaçament dels punts de control de nivell i de qualitat, respectivament, de l’ACA:

Figura 8.- Emplaçament dels punts de control de nivell de les xarxes pròpies de la JCUABT construïdes i
habilitades en el marc del projecte PECT i conveni amb l’ACA. Sector Jafre/Verges i sector La Tallada
d’Empordà

5.7. Jornades i formació
Una part dels treballs duts a terme l’any 2020 per part de l’Àrea Tècnica ha estat l’assistència i
participació en actes de divulgació i posta en coneixement de la JCUABT. Aquests treballs s’han
desenvolupat a partir de dos camps d’actuació principals: l’assistència i participació en Jornades
Tècniques, i la preparació i realització de xerrades divulgatives i de recerca entorn dels recursos hídrics
en general i del Baix Ter en particular. La distribució de la dedicació d’enguany a aquests camps de
treball ha estat la següent:
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JORNADES I FORMACIÓ
Preparació i assistència a Jornades i/o reunions de formació
Preparació i realització de xerrades divulgatives i de recerca
Algunes de les jornades de formació en les que l’Àrea Tècnica de la JCUAB ha participat durant l’any
2020 són les següents:
Preparació i ponents en:
- Curs de geologia i medi físic del PNMMBT. Febrer 2020.
- Curs de guies activitats nàutiques PNMMBT: La costa del Montgrí. Setembre 2020.
o Guiatge sortida nàutica sector N: l’Escala – La Foradada
o Guiatge sortida nàutica sector S: Medes – Estartit – La Foradada
- Curs de guies activitats subaquàtiques PNMMBT. Octubre 2020.
- Ponent al Webinar sobre contaminació per nitrats promogut des del CWP. 2020. Títol sessió:
Contaminació per nitrats: aplicació d’un nou mètode d’anàlisi hidrogeològica combinat amb l'ús
de traçadors.
Ponents i assistents:
- Treballs d’exploració geoarqueològica a l’entorn de les vil·les romanes del Collet a Sant Antoni
de Calonge i la Ciutadella de Roses. 2020.
- Assistència al taller debat (oct 2020) sobre el Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat de
la conca del Rec Vell – Ter Vell a l’Estartit (Torroella de Montgrí-l’Estartit).
- Assitent al Webinar MAiMA-UB sobre aplicació d’isòtops estables a la recuperació d’aqüífers.
2020.

5.8. Participació en projectes investigació i ens de referència
Una part dels treballs realitzats l’any 2020 per part dels tècnics de la JCUABT ha estat la participació en
projectes d’investigació i ens de referència:
-

-

-

Treballs d’investigació geoarqueològica en planes fluvio-deltaiques amb la Universitat de Girona,
el Museu d’Empúries i la Universitat de Barcelona.
Projecte Falconera-Garraf de caracterització hidrogeològica. Estudi encarregat per l’AMB
Projectes de cartografia temàtica i mostreigs amb l’ICGC:
o Mapa de Sòls 25M
o Mostreig de sòls superficials i profunds representatius del substrat geològic de
Catalunya: àmbit nord-est.
Control de xarxes àmbits Llobregat-Foix per encàrrec de l’ACA.
Actualització de la Base de Dades Hidrogeològiques BDH per encàrrec de l’ACA.
Projectes investigació: Caracterització i discriminació de l'origen del nitrogen en zones amb
presència de contaminació difosa per nitrats i incloses en el projecte de Conques del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Avaluació ambiental estratègica (2020-2021) del Programa de Mesures 2022-2027, tercer cicle
de planificació ACA
Realització de l’anàlisi de l’estat de conservació, impactes i amenaces dels espais d’interès
geològic de Catalunya i proposta de mesures conservació, seguretat i ús públic. (2020-2021).
DPTOP
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La participació dels tècnics de la JCUABT en els projectes esmentats contribueixen a l’adquisició de
coneixement, aplicació de metodologies, que reverteixen en els treballs que es duen a terme en l’àmbit
del Baix Ter i en la recerca de nous projectes.

5.9. Desenvolupament de treballs dels Projectes: PECT-ACA
Finalment, durant l’exercici 2020 els treballs executats corresponents al projecte PECT de Consolidació,
especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter i al Conveni
d’encomana de gestió entre la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter i l’Agència Catalana de l’Aigua
han estat els que han requerit una major dedicació, i es detallen en els apartats següents.
A banda dels mateixos treballs tècnics específics, s’han dut a terme altres feines com la preparació de
material gràfic (presentacions) per a les reunions de la Comissió de Seguiment i Comissió Tècnica del
conveni amb l’ACA i per les reunions de seguiment del PECT, així com l’assistència a les esmentades
reunions.

Estudi de l’efecte del reg en el sector Daró/Rissèc.
Estudi encaminat a avaluar les alternatives dels regants en sector Daró/Rissec depenent de la
disponibilitat d’aigua de diferents orígens, principalment procedent de l’EDAR de La Bisbal d’Empordà.
Inclou establiment de proposta de criteris d’explotació coordinada en les concessions per reg, a fi de
salvaguardar els abastaments urbans propers. Es tracta d’analitzar l’efecte del reg amb aigües
subterrànies, en el sector Daró/Rissec, i la seva incidència en els pous d’abastament municipal, tant a
nivell químic com quantitatiu.
Tasques executades l’any 2020:
- Delimitació àrea d’estudi
- Definició dels usos del sòl (agrícola) i anàlisi de les necessitats hídriques (demandes i consums
– balanç hídric)
- Actualització de l’inventari de punts del sector Daró/Rissec i establiment d’una xarxa de control
de nivell i qualitat
- Programació de campanyes de seguiment de camp (nivells i qualitat) trimestrals
Durant l’any 2021 es preveu concloure els seguiments de camp, l’elaboració d’informació i tancament del
conjunt del treball.

Definició de l’arquitectura i funcionament de l’aqüífer superficial del Baix Ter
La definició de l’arquitectura de l’aqüífer lliure superficial ha estat sempre la més complexa en l’àmbit del
Baix Ter amb motiu que la majoria de captacions i sondatges perforats en el territori tenen, o han tingut,
per objectiu prospectar nivells més profunds i, per tant, la informació aportada és poc detallada. En els
sectors proximals i centrals de la plana, aquesta menor definició no comporta habitualment un problema
destacat respecte a la modelització del medi, mentre que en els sectors més distals propers a les zones
litorals -amb àrees humides, relacions de descàrrega al riu associades...-aquesta indefinició pot resultar
especialment rellevant.
Durant l’any 2020 s’han treballat dades provinents de sondatges, cales..., perforats en diferents sectors
de la plana amb l’objectiu de poder millorar el model hidrogeològic conceptual i numèric dels aqüífers del
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Baix Ter o, com a mínim, millorar-ne la interpretació. S’ha treballat amb la informació proporcionada pels
sondatges perforats amb motiu de la construcció de les noves xarxes de control específiques de JafreVerges (per estudiar la relació riu-aqüífer) i La Tallada d’Empordà (per estudiar l’efecte de les plantacions
de pollancres), s’han dut a terme correlacions específiques a partir de cales i barrines manuals al sector
de la Pletera, amb resultats de detall d’interès per la interpretació i futura gestió de les zones humides
litorals.

Figura 9.- Seccions
realitzades i els punts dels
quals es disposa
d’informació del sector
Pletera de l’aqüífer.
Els resultats preliminars de correlació permeten observar (en color blau marí) nivells de fangs que arriben
a confinar petits nivells d’aigua de menor salinitat relativa, amb les corresponents implicacions respecte a
la dinàmica hídrica que se’n poden derivar.

Figura 10.- Detall d’algunes seccions realitzades de l’aqüífer en el sector Pletera.
També s’han treballat dades procedents de tres sectors costaners de la Massa 33 – corresponents al Ter
Vell, Fra Ramon i Basses d’en Coll- on la Càtedra d’Ecosistemes Litorals de la UdG té instal·lats diversos
punts de control subsuperficials d’acord amb criteris hidrogeològics aportats pels SSTT de la JCUABT:

Àrea
Ter Vell
Fra Ramon
Basses d'en Coll

Codi
1-TV
1-FRs
1-FRp
2-FRs
2-FRp
1-BC

Nombre
1
1
1
1
1
1

únic
parella
parella
únic

Profunditat
total (m)

Tram inferior
ranurat (m)

2,0
0,8
3,0
0,6
3,0
2,0

1,0
0,7
1,0
0,5
1,0
1,0

Figura 11.- Sectors costaners de la massa 33 a on s’ha centrat els estudis enguany.
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Estudis d’augment de la recàrrega natural i de desenvolupament de projectes de
recàrrega artificial
Un aspecte clau en la gestió actual i futura de la massa d’aigua subterrània 33 té a veure amb la capacitat
de recàrrega dels seus dos aqüífers i amb el seu grau d’explotació associat, especialment el profund que
actua com a principal proveïdor d’aigua d’abastament municipal.
L’any 2020 s’han dut a terme treballs preparatoris relacionats amb potencials alternatives per augmentar
la recàrrega natural pensant específicament en trams fluvials influents/efluents situats tant en zona de
recàrrega predominant de l’aqüífer profund com fora d’aquesta, com es recull en la figura següent.

Figura 12.- Delimitació de sectors amb potencial per augmentar la recàrrega natural de l’aqüífer profund.
S’han inventariat les EDAR potencialment proveïdores d’aigua i s’ha cercat informació relativa a les
característiques de l’efluent (cabal i qualitat) per, posteriorment avaluar la necessitat de millora mitjançant
tractaments terciaris addicionals.
CODI
DLBE
DCLR
DCDT
DECL
DFLC
DGIR
DPAL
DPLV
DPERA
DFRLP
DRPA
DSJVM
DSDD
DTMN
DUTT2

MUNICIPI/NUCLI
BISBAL D'EMPORDÀ, LA
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
ESCALA, L'
FLAÇÀ
GIRONA
PALS
PARLAVÀ
PERA, LA
PERATALLADA
RUPIÀ
SANT JORDI DESVALLS
SERRA DE DARÓ
TORROELLA DE MONTGRÍ
ULLASTRET

COMARCA
Baix Empordà
Gironès
Gironès
Baix Empordà
Gironès
Gironès
Baix Empordà
Baix Empordà
Baix Empordà
Baix Empordà
Baix Empordà
Gironès
Baix Empordà
Baix Empordà
Baix Empordà

Els treballs preparatoris descrits s’utilitzaran per completar el projecte l’any 2021 amb:
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-

l’estudi/avaluació de mecanismes de regulació/desviament i retorn d’aigua fluvial en casos
d’avinguda,
l’anàlisi i avaluació d’alternatives de recàrrega: basses i/o pous d’injecció, amb la selecció
d’emplaçaments potencials i previsió de possibles volums.

Actualització i millora del model numèric dels aqüífers del Baix Ter (massa 33)
L’ACA disposa d’un model numèric dels aqüífers del Baix Ter, que, en el marc del conveni d’encomana de
gestió, ha posat a disposició de la JCUABT. Aquest model està basat en una sèrie temporal de 2000 a
2006, per la qual cosa, part de la tasca que s’està duent a terme és l’actualització i millora d’aquest model
numèric.
Els treballs per a l’actualització executats l’any 2020 han estat els següents:
- Adquisició de programari (juny-2020)
- Sessió de suport 1: Temps equivalent 1 setmana lectiva (distribuïda en 6 sessions telemàtiques
de 6 h cadascuna. (Juny/Juliol 2020) per dur a terme:
o Transició del model de la versió 6.2 a la versió 7.2
o Re-parametrització i introducció de dades actualitzades
o Calibrat del model en estacionari
Queden pendents 3 sessions de suport Feflow per 2021, amb els objectius/continguts següents:
- Sessió de suport 2: Introducció de sèries temporals actualitzades i calibrat del model en transitori
i anàlisi d'incertesa
- Sessió de suport 3: Introducció al model dels escenaris definits
- Sessió de suport 4: Validació/comprovació numèrica de les condicions llindars

Estudi de la relació riu-aqüífer
Els treballs realitzats l’any 2020, iniciats l’any 2019, han consistit en la finalització de la instal·lació d’una
xarxa local de control piezomètric, per tal de permetre el control de les variacions del nivell freàtic de
l’aqüífer superficial del Baix Ter i del nivell de l’aigua en el riu, conjuntament amb la sensorització dels
seus punts de control. Aquestes tasques han anat acompanyades de les primeres campanyes de camp,
per a l’adquisició i tractament inicial de dades, juntament amb un seguit de treballs de restitució,
necessaris arran de l’afectació d’alguns punts de la infraestructura pel temporal Glòria, el gener de 2020.
La xarxa consta de 8 piezòmetres i 2 punts de control del nivell fluvial:
Codi
Coordenades UTM
Tipus
P-1A
501.468 / 4.656.520
Terrestre
P-2A
501.467 / 4.656.394
Terrestre
P-3A
501.585 / 4.656.111
Terrestre
P-4A
501.560 / 4.656.889
Terrestre
P-5A
502.227 / 4.656.547
Terrestre
P-6A
502.246 / 4.656.429
Terrestre
P-8A
502.244 / 4.656.145
Terrestre
R-1A
501.518 / 4.656.258
Fluvial
R-2A
502.195 / 4.656.337
Fluvial
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L’aspecte i les característiques dels piezòmetres terrestres (imatges 1 i 2) i fluvials (imatge 3) instal·lats
s’observen, junt amb un detall de la sensorització (imatge 4), tot seguit:

Figura 13.- Diferents piezòmetres instal·lats en el marc del projecte PECT i esquema del seu
funcionament.
Arran de l’episodi Glòria, de gener de 2020, es va produir una esllavissada al marge esquerre del riu Ter
amb el resultat de la pèrdua del piezòmetre fluvial situat més aigües amunt. Els treballs d’emergència
posteriors duts a terme per l’ACA al conjunt del Baix Ter, van permetre la seva restitució:

Figura 14.- Detall de la problemàtica solucionada en el piezòmetre de dins el riu, i sistema de protecció
contra les avingudes desenvolupat.
Durant l’any 2021 se seguiran controlant els nivells piezomètrics de la xarxa per tal de poder extreure’n
conclusions pràctiques i de millorar la comprensió del model hidrogeològic conceptual del Baix Ter.
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Estudi Global de consums i demandes i quantificació de les afeccions als aqüífers
per vivers i plantacions de freatòfites i mesures correctores en l’àmbit del Baix
Ter.
Com en el cas precedent, els treballs realitzats l’any 2020 i ja iniciats l’any 2019, han consistit en la
finalització de la instal·lació d’una segona xarxa local de control piezomètric, per tal de permetre el control
de les variacions del nivell freàtic de l’aqüífer superficial del Baix Ter en una àrea de plantació de
pollancres per tal de poder avaluar els possibles efectes sobre la piezometria i el balanç hidrològic local.
Aquesta xarxa consta de 12 piezòmetres i 2 punts de control del nivell en basses:
Codi
Coordenades
Tipus
P-1B
504.798 / 4.655.343
Terrestre
P-2B
504.776 / 4.655.437
Terrestre
P-3B
504.754 / 4.655.532
Terrestre
P-4B
505.076 / 4.655.751
Terrestre
P-5B
504.889 / 4.655.282
Terrestre
P-6B
504.888 / 4.655.406
Terrestre
P-7B
504.893 / 4.655.499
Terrestre
P-8B
504.882 / 4.655.645
Terrestre
P-9B
504.016 / 4.655.346
Terrestre
P-10B
504.016 / 4.655.346
Terrestre
P-11B
504.016 / 4.655.346
Terrestre
P-12B
505.076 / 4.655.751
Terrestre
BSA1
505.022 / 4.655.620
Bassa
BSA2
504.789 / 4.655.592
Bassa
A més d’instal·lar sensors de nivell en els punts de control relacionats, en aquesta xarxa, s’han instal·lat
dos dendròmetres i una estació de monitoratge d’humitat en el sòl equipada amb 3 sensors en la mateixa
vertical dins de la zona no saturada; també s’ha implementat un sistema de recollida i transmissió de
dades tipus SIGFOX i d’una plataforma de visualització de dades.

Figura 15.- Treballs d’instal·lació en el subsol dels sensors d’humitat (esquerra) i el resultat de
l’equipament en superfície, al cantó del piezòmetre P2B.
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Aquesta actuació té com a finalitat la de poder mesurar, definir i avaluar el creixement i l’activitat
fisiològica de les plantacions de pollancres situades en dues parcel·les específiques del Baix Ter i
contrastar-les amb les dades d’humitat en continu en el sòl (en el tram no saturat, fins a 3 m de
profunditat) per, posteriorment, comparar-les amb les dades meteorològiques (precipitació,
evapotranspiració, etc..) i les variacions del nivell freàtic recollides als piezòmetres, així com amb les
pràctiques del maneig de la plantació (reg, poda, adob...).

Figura 16.- Dendròmetre col·locat en el
tronc d’un pollancre i detall de l’equip de
transmissió de dades.

Durant l’any 2021 se seguiran controlant els nivells piezomètrics de la xarxa, nivells d’humitat en sòl i taxa
d’activitat vegetal de poder extreure conclusions pràctiques relatives a l’efecte en el consum i/o recàrrega
de les plantacions de pollancres.

Definició de característiques hídriques i protocols d’actuació per preservar el
caràcter ambiental dels recs vells del Ter
L’any 2020 s’ha dut a terme la primera part dels treballs de definició de les característiques dels recs
històrics del Baix Ter per tal d’establir, en la segona part, els protocols que han de permetre el
sosteniment hidrològic d’aquests recs com a vectors d’aigua, fonamentals per a la conservació de les
zones d’interès ambiental i paisatgístic associades i com a eixos de recàrrega potencial dels aqüífers.
Els treballs de 2020 han consistit en:
•

Identificació i caracterització dels recs històrics, juntament amb els als recs secundaris que s’han
considerat rellevants per les seves funcions hidrològiques, ecològiques o per la compatibilitat
d’usos.

•

Identificació i caracterització de les àrees d’interès ecològic, paisatgístic i hidrogeològic
associades i/o regulades pels recs històrics. En la figura es mostra un exemple de cartografia de
citacions d’odonats i nàiades autòctones al Baix Ter (Figura 17).

•

Definició dels requeriments hídrics dels recs, associats als usos definits i la seva estacionalitat i
càlcul dels cabals circulants reals o potencials, per tal de per garantir, d’una banda, la demanada
agrícola i, per l’altra, els valors ambientals i el bon estat dels recs. A tall d’exemple, en la figura
següent s’observen alguns trams dels recs del Comte de Sentmenat i del molí de Pals en els
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quals s’ha calculat hidràulicament el cabal necessari per garantir uns calats mínims de
manteniment:

•

Anàlisi de la funcionalitat dels recs segons els usos originaris, actuals i/o potencials i avaluació
de l’eficiència dels recs en relació als requeriments hídrics avaluats i/o els cabals de concessió.

Figura 17.- Punts de presència o citacions d’odonats i nàiades autòctones en el Baix Ter..
L’any 2021 està previst treballar en l’establiment de regles i protocols d’explotació i protecció dels recs
històrics, perquè puguin ser utilitzats com a eines de referència i regulació respecte al funcionament
hidrològic del Baix Ter. Alguns dels àmbits de proposta tindran a veure amb la regulació dels cabals, el
manteniment dels recs, la seva millora i la millora de la seva connectivitat, les pràctiques agrícoles, el
paisatge, la promoció social i l’educació ambiental.
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Cartografia per a regular l’establiment d’activitats extractives
L’any 2020 s’ha dut a terme, en tota la seva integritat, el treball de Cartografia per a regular l’establiment
d’activitats extractives en l’àmbit del Baix Ter, que ha consistit en:
•
•
•

Adaptar els criteris tècnics i metodològics definits per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a la
realitat territorial de l’àmbit del Baix Ter.
Obtenir una cartografia precisa i detallada, amb les àrees específiques de protecció i els seus
graus d’exclusió i/o de restricció d’activitats segons les seves especificitats.
Definir els protocols d’actuació que permetin als Ajuntaments, amb el suport de la JCUABT, la
implementació i gestió, en el territori, del programa de protecció.

El resultat dels treballs executats s’ha concretat en un mapa de zonificació d’àrees d’exclusió i/o restricció
a les activitats d’extracció d’àrids d’acord amb la voluntat de protegir el medi hidrogeològic i les àrees on
hauria de ser permesa aquesta activitat. Atesa la proposta de mantenir una franja de resguard de 2 m
entre el fons de l’extracció i el nivell de les aigües subterrànies s’ha generat, d’acord amb el model
numèric de la massa d’aigua subterrània 33 dels aqüífers del Baix Ter, una cartografia de referència
d’aigües altes que permet estimar la posició del nivell d’aigua subterrània en tot l’àmbit. Aquesta
cartografia piezomètrica s’ha solapat a la d’àrees d’extracció per tal de tenir idea orientativa de la
profunditat excavable en tot l’àmbit:

Figura 18.- Cartografia de la proposta de zones d’exclusió d’extraccions d’àrids per a la preservació dels
recursos hídrics del Baix Ter.
Un segon àmbit de treball ha versat sobre els criteris de restauració d’àrees amb activitat extractiva
d’acord amb dues opcions:
•

restauració amb criteris paisatgístics i d’impacte visual de l’activitat extractiva atenent les
recomanacions tècniques de condicionament que marca la normativa vigent, i les recomanacions
ja establertes de maneig i ús, o
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•

restauració amb criteris hidrogeològics considerant la possible integració de l’excavació en
projectes de millora de la dinàmica hidrològica i hidrogeològica entorn de l’àmbit a restaurar.

En el treball efectuat s’ha considerat que els àmbits amb major potencial per admetre projectes de
restauració destinats a la millora de la dinàmica hidrològica i hidrogeològica són els següents:
•
•
•

Àmbits limítrofs a les àrees de recàrrega principal dels aqüífers.
Àmbits limítrofs a trams de riu influent.
Àrees inundables per a un període de retorn de 10 anys.

Pel que respecta a la idoneïtat de la restauració en el document s’ha considerat que únicament en les
àrees en què es compleixi almenys un d’aquests supòsits, serà recomanable que la restauració es
desenvolupi de manera integrada en projectes de millora hidrològica, mentre que en la resta d’àrees la
restauració s’hauria d’efectuar segons les condicions de restauració establertes en la normativa vigent.
Un cop validat definitivament el treball per part de l’ACA, l’any 2021 caldrà abordar la forma com es pot fer
efectiva la protecció de l’aqüífer a partir de l’aplicació normativa del treball.

Figura 19.- Imatge aèria de les inundacions al Baix Ter del temporal Glòria (Fotografia Jordi Sierra Linares)
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6. Economia.
El manteniment econòmic ordinari de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, tal i com esta recollit
en l’article 82. 2 del text refós de la llei d’aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), esta sufragat pels seus
membres a través de l’aprovació de les quotes. Aquestes quotes es varen aprovar en la Junta General
celebrada el 13 de desembre de 2019. En la mateixa Junta General es va aprovar el pressupost de
l’entitat. .

6.1. Quotes.
Les quotes dels membres de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter pel manteniment ordinari de
l’entitat depenen del consum real i efectiu d’aigua a l’any anterior, en aquest cas del 2019. El cànon
aprovat multiplicat per el consum real i efectiu de l’any anterior (facilitat pels serveis tècnics de la
JCUABT) donen un import que serà repercutit a l’usuari. El criteri del cànon a repercutir és del mateix
import que els anys anteriors i es va aprovar a la Junta general del 13 de desembre de 2019.
Sector
Abastament urbà

Quota €/m3
0.00700

Industrial i Turístic subterrània

0.00552

Agrícola superficial

0.00013

Agrícola subterrània

0.00013

Hidroelèctrics

0.00013

L’aprovació del cànon presenta els següents condicionants: :
• En el cas de que no es pugui comprovar fefaentment el consum de l’any anterior, o existeixin
discrepàncies de consum amb els serveis tècnics, s’aplicarà el volum concedit.
• Els rebuts inferiors a 5 € no es tramitaran perquè no cobreixen les despeses de la tramitació.
• Les concessions d’aigua regenerada d’EDAR, la seva quota és 0 €/m3.
• Els subjectes passius inicials són els concessionaris d’aigua inclosos en el registre d’aigües de
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 1 de gener de 2020.
Per aquest any 2020, aquest cànon, juntament amb els consum comprovat de consum de l’any anterior
(2019) varen generar unes quotes a repercutir als usuaris de 95.572,00 €

6.2. Pressupost.
A la Junta General del 13 de desembre de 2019 es va aprovar el pressupost equilibrat de l’entitat per a
l’any 2020, amb un import total de 324.975,09 € (Taula 3).
Els principals ingressos provenen de les aportacions del FEDER (88.776,73 €), seguits per les quotes
dels membres (91.810,00 €), l’Agència Catalana de l’Aigua (100.000,00 €) i la Diputació de Girona
(44.388,36 €), mentre que les principals despeses provenen de subcontractacions del PECT (114.000,00
€), del personal propi (72.468,33 €), de les inversions finançades pel PECT (28.558,94 €), despeses de
secretaria i administració (23.900,00 €), i de l’assessoria jurídica (18.000,00 €).
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Pressupost d’ingressos ii despeses de l’any 2020.
INGRESSOS
Classificació

Descripció

€

CAPITOL III

Aportacions ens membres
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
TAXES I ALTRES INGRESSOS

91.800,00 €
0,00 €
10,00 €
91.810,00 €

CAPITOL IV

Conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua
FEDER
Diputació de Girona
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

100.000,00 €
88.776,73 €
44.388,36 €
233.165,09 €

Total Ingressos

324.975,09 €
DESPESES

Classificació

Descripció

€

CAPITOL I

Tècnic coordinador
Tècnic especialista
PERSONAL

CAPITOL II

Secretaria i administració
Assessoria jurídica
Despeses àrea tècnica
Subcontractacions PECT
Altres despeses
Desplaçaments, dietes,...
Prevenció de riscos laborals
Assegurança conveni
Gestoria
Suport i manteniment web
Material de divulgació de la JCUABT
Suport Funcionament Comissió Tècnica
Despeses premi TRB Jordi Montaner
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CAPITOL III

Despeses bancàries
Pòlissa de tresoreria
DESPESES FINANCERES

200,00 €
6.500,00 €
6.700,00 €

CAPITOL VI

Inversió equipaments PECT
INVERSIONS

28.558,94 €
28.558,94 €

Total Despeses
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48.850,00 €
23.618,33 €
72.468,33 €
23.900,00 €
18.000,00 €
25.000,00 €
114.000,00 €
14.000,00 €
4.000,00 €
600,00 €
447,82 €
6.000,00 €
3.500,00 €
4.500,00 €
2.000,00 €
1.300,00 €
217.247,82 €

324.975,09 €
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6.3. Estat de comptes 2020.
El resultat de l’exercici 2020 ha estat positiu amb un import de 135.560,45 €, malgrat que els ingressos
pendents d’ingressar a 31 de desembre de 2020 són de 203.715,97 € dels quals 100.000 € són del
conveni amb l’Agència catalana de l’Aigua que han estat justificats i facturats a finals de desembre, de
forma similar als recursos del FEDER (84.790,92 €) i 18.925,65 € de la Diputació de Girona sobre treballs
fet aquest any i a justificar a inicis de l’any 2021.
Els ingressos propis s’han ajustat a les previsions realitzades en el pressupost aprovat. Els ingressos
vinculats a les transferències són molt menys previsibles, donat que depenen de la justificació acceptada
de despesa realment realitzada, i en el cas del FEDER acceptada per la UE, fet que provoca retards de
varis anys. Estat dels comptes econòmics de l’any 2020 de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix
Ter.

Aportacions ens 2020
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
CAPITOL III- TAXES I ALTRES
INGRESSOS
Conveni amb l'ACA
FEDER
Diputació de Girona
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
Total Ingressos 2020

INGRESSOS
Pressupost
2020
91.800,00
0
10,00

91.209,00
0
0

Pendent
d'ingressar1
4.362,00
0
0

95.571,00
0
0

91.810,00

91.209,00

4.362,00

95.571,00

100.000,00
88.776,73
44.388,36

0
0
23.469,51

100.000,00
84.790,32
18.925,65

100.000,00
84.790,32
42.395,16

233.165,09

23.469,51

203.715,97

227.185,48

324.975,09

114.678,51

208.077,97

322.756,48

Ingressat

TOTAL

DESPESES

Tècnic coordinador
Tècnic especialista
SS empresa
CAPITOL I - PERSONAL
Secretaria i administració
Assessoria jurídica
Despeses Àrea Tècnica
Subcontractacions PECT
Altres despeses
Desplaçaments, dietes,...
Prevenció de riscos laborals
Assegurança conveni
Gestoria
Suport i manteniment web
Material de divulgació de la JCUABT
Suport Funcionament Comissió Tècnica
Premi TRB Jordi Montaner

72.468,33

36.798,00
17.790,00
17.877,84
72.465,84

Pendent de
pagar1
0
0
0
0

36.798,00
17.790,00
17.877,84
72.465,84

23.900,00
18.000,00
25.000,00
114.000,00
14.000,00
4.000,00
600,00
447,82
6.000,00
3.500,00
4.500,00
2.000,00
1.300,00

19.752,00
16.438,00
121,00
50.706,31
651,88
318,45
322,83
33,80
1.790,25
349,10
250,47
0,00
1.200,00

0
0
0
6.440,00
27,59
0
0
0
0
0
0
0
0

19.752,00
16.438,00
121,00
57.146,31
679,47
318,45
322,83
33,80
1.790,25
349,10
250,47
0,00
1.200,00

Pressupost

Pagat

48.850,00
23.618,33
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Impostos indirectes
CAPITOL II - DESPESES DE BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
Despeses bancàries
Pòlissa de Tresoreria
CAPITOL III - DESPESES
FINANCERES
Inversió equipaments PECT
CAPITOL VI - INVERSIONS

0,00

1.936,66

811,86

2.748,52

217.247,82

93.870,75

7.279,45

101.150,20

200,00
4.500,00

355,36
914,63

0,00
0,00

355,36
914,63

4.700,00

1.269,99

0,00

1.269,99

28.558,94
28.558,94

12.310,00
12.310,00

0
0

12.310,00
12.310,00

179.916,58

7.279,45

187.196,03

179.916,58

7.279,45

187.196,03

Factures pagades del 2020
Total Despeses 2020

322.975,09

Resultat de l'exercici 2020
1

135.560,45 €

A 31 de desembre de 2020

Les despeses han estat de 187.196,30 €, de les quals 172.916,58 € es varen pagar durant l’exercici,
7.279,45 € estaven pendents de pagar a 31 de desembre i varen pagar a inicis de l’any següent. Això
representa el 58 % de les despeses previstes en el pressupost 2020. Les principals despeses varen ser
atribuïdes a personal, amb 72.465,84 €; a bens corrents i serveis amb 101.150,20 € i 12.310,00 €
d’inversions. El resultat de l’exercici és positiu de 135.560,45 €

6.4. Balanç de situació a 31 de desembre 2020
El Balanç de situació de l’entitat a 31 de desembre de 2020, esta equilibrat entre l’actiu i el passiu. A
l’actiu és té un saldo negatiu en els comptes bancaris mantinguts amb la pòlissa de tresoreria de
29.650,61 € , un circulant exigible de 273.199,29 € i un immobilitzat fix per valor de 16.738,70 €. El passiu
consta d’un circulant de 11.473,69 € i fons propis de 248.813, 69 €.

ACTIU
CIRCULANT disponible
Saldo al compte Caixabanc
Saldo al compte Banc de sabadell

-29.650,61
-44.608,16
14.957,55

CIRCULANT exigible
Quotes pendents d'ingressar 2020
Amortització quotes anys anteriors
Quotes pendents d'emetre
Subvenció PECT pendent de cobrament FEDER
Subvenció PECT pendent de cobrament DdG
Factures pendents d'ingressar (ACA 2020)

273.199,29
4.824,00
-462,00
0,00
149.911,64
18.925,65
100.000,00

FIX
Equips informàtics (3 anys)
Programari FEFLOW (3 anys)
Dattaloggers i sondes d'humitat (2 anys)
Sonda de mesura (3 anys)
Amortització acumulada

16.738,70
5.810,00
7.510,00
6.500,00
327,57
-3.408,87
260.287,38

CIRCULANT

PASSIU

Proveïdors
Creditors diversos
H.P. creditora per retencions
Seg. Social creditora
H.P. Creditora d'IVA
Fons propis
Romanent i reserves
Resultat de l'exercici 2020
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7. Annex: Registre d’entrades i sortides.
Número
01/2020 ENT
02/2020 ENT
03/2020 ENT
04/2020 ENT
05/2020 ENT
06/2020 ENT
07/2020 ENT
08/2020 ENT
09/2020 ENT
10/2020 ENT
11/2020 ENT
12/2020 ENT
13/2020 ENT
14/2020 ENT
15/2020 ENT
16/2020 ENT
17/2020 ENT
18/2020 ENT
19/2020 ENT
20/2020 ENT
21/2020 ENT
22/2020 ENT
23/2020 ENT
24/2020 ENT
25/2020 ENT
26/2020 ENT
27/2020 ENT
28/2020 ENT
29/2020 ENT
30/2020 ENT
31/2020 ENT
32/2020 ENT
33/2020 ENT
34/2020 ENT
35/2020 ENT
36/2020 ENT
37/2020 ENT
38/2020 ENT
39/2020 ENT
40/2020 ENT
41/2020 ENT
42/2020 ENT
43/2020 ENT
44/2020 ENT
45/2020 ENT
46/2020 ENT
47/2020 ENT
48/2020 ENT
49/2020 ENT
50/2020 ENT
51/2020 ENT
52/2020 ENT
53/2020 ENT
54/2020 ENT
55/2020 ENT
56/2020 ENT
57/2020 ENT
58/2020 ENT
59/2020 ENT

Data
20200113
20200117
20200117
20200120
20200120
20200121
20200121
20200204
20200219
20200219
20200224
20200412
20200421
20200424
20200424
20200427
20200427
20200429
20200429
20200430
20200430
20200430
20200430
20200505
20200505
20200507
20200514
20200520
20200522
20200522
20200525
20200527
20200602
20200610
20200610
20200616
20200622
20200622
20200622
20200707
20200707
20200708
20200713
20200716
20200716
20200717
20200803
20200814
20200824
20200824
20200909
20200914
20200917
20201001
20201006
20201016
20201029
20201104
20201106

REGISTRE D'ENTRADES DE LA JUNTA CENTRAL D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER
Origen
Tema
Municipi
Canal
ACA Girona
Sol·licitud informe FUE-2019-01282659
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Girona
Sol·licitud informe FUE-2019-01261975
L'Escala
EACAT
ACA Barcelona
Resposta a 2020_001 SOR. Renovació certifical digital Barcelona
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud informe ACA_2018_EXP_ACA002CONC_0000017
Parlavà
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud informe CC2019000093
La Bisbal d'Empordà
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud informe FUE-2019-01280865
Fontanilles
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud informe FUE-2019-01283700
Torrent
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud informe FUE-2020-01313347
L'Escala
EACAT
ACA Girona
Resolució FUE-2019-01280865
Fontanilles
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA CC2017000307
Ultramort
EACAT
ACA Girona
Resolució CC2017000017
La tallada d'Empordà EACAT
Anna Guàrdia Cordonet
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Torroella de Montgrí CE
Quel Mora i Sánchez
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Canet de Mar
CE
Anna Cornet Sanz
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Celrà
CE
Carles Marcos Guàrdia
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Solsona
CE
Daniel Amposta Navarro
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Sant Carles de la Ràpita CE
Quim Jové Juncà
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Figueres
CE
Núria Barcelona Arbat
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Bescanó
CE
Joan Llorens i Font
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Banyoles
CE
Susanna Gallardo i Chaiman Mesmudi
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Vic
CE
Lluc Noguera, Adrià Canadell, Lluc
Presentació
Pla
TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Vic
CE
Hanae Rammou
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
Manlleu
CE
Lluis Dalmau
Presentació TRB al Premi Jordi Montaner 2020
La Bisbal d'Empordà
CE
ACA Barcelona
Resolució ACA CC2016000301 Pilar Fontdeviela
Sant Julià de Ramis
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA CC2018000122
Serra de Daró
EACAT
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Sol·licitud d'informe CC2020000032
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA CC2017000314
Foixà
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01519765
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe CC2020000032
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01530655
La Tallada d'Empordà EACAT
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01519765
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe CC2019000285
Ullastret
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'Informe CC20170100075
Foixa
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'Informe FUE-2020-01362575
La Tallada d'Empordà EACAT
ACA Girona
Resolució FUE-2020-01530655
La Tallada d'Empordà EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01362674
Pals
EACAT
Diputació de Girona
Pròrroga del PECT
Girona
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01338803
La Bisbal d'Empordà
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01356577
Cruïlles, Monells, Sant Sad
EACAT
de l'Heura
ANUFRA. Xavier Alemany
Presentació oferta exp. JCUABT 2020_03
CE
PI Enginyeria civil i urbanisme. Carles
Presentació
Campos
oferta exp. JCUABT 2020_03
CE
GeoHid. Jordi Espuny
Presentació oferta exp. JCUABT 2020_03
CE
Diputació de Girona
Requeriment verificació PECT
Girona
EACAT
ACA Girona
Resolució FUE-2020-01362575
La Tallada d'Empordà EACAT
ACA Girona
Resolució FUE-2020-01362674
Pals
EACAT
ACA Girona
Resolució FUE-2020-01519765
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA_2020_EXP_ACA 002NOVA_00000104
Bellcaire
EACAT
ACA Barcelona
Reiteració sol·licitud d'informe ACA CC2017000307 Ultramort
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA_2019_EXP_ACA 002CONC_00000112
Parlavà
EACAT
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA_2020_EXP_ACA 002NOVA_00000103
Bellcaire d'Empordà
EACAT
Fundació Mas Badia
Justificació de les despeses de secretaria
La Tallada d'Empordà CE
ACA Barcelona
Sol·licitud d'informe ACA_2020_EXP_ACA 002NOVA_00000089
Palau Sator
EACAT
Jordi Codina
Despeses d'assessoria jurídica 2019
El Prat de Llobregat
CE
ACA Girona
Resolució UDPH2018003025
L'Escala
EACAT
ACA Barcelona
Convocatòria a una reunió de planificació
Barcelona
EACAT
ACA Girona
Resolució UDPH 2018004656
Parlavà
EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe CC2020000032
Torroella de Montgrí EACAT
ACA Girona
Sol·licitud d'informe FUE-2020-01664463
La Tallada d'Empordà EACAT
ACA Barcelona
Informe de valoració a les al·legacions d'inundabilitat
EACAT
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Número
01/2020 SOR
02/2020 SOR
03/2020 SOR
04/2020 SOR
05/2020 SOR
06/2020 SOR
07/2020 SOR
08/2020 SOR
09/2020 SOR
10/2020 SOR
11/2020 SOR
12/2020 SOR
13/2020 SOR
14/2020 SOR
15/2020 SOR
16/2020 SOR
17/2020 SOR
18/2020 SOR
19/2020 SOR
20/2020 SOR
21/2020 SOR
22/2020 SOR
23/2020 SOR
24/2020 SOR
25/2020 SOR
26/2020 SOR
27/2020 SOR
28/2020 SOR
29/2020 SOR
30/2020 SOR
31/2020 SOR
32/2020 SOR
33/2020 SOR
34/2020 SOR
35/2020 SOR
36/2020 SOR
37/2020 SOR
38/2020 SOR
39/2020 SOR
40/2020 SOR
41/2020 SOR
42/2020 SOR
43/2020 SOR
44/2020 SOR
45/2020 SOR
46/2020 SOR
47/2020 SOR
48/2020 SOR
49/2020 SOR
50/2020 SOR
51/2020 SOR
52/2020 SOR
53/2020 SOR
54/2020 SOR
55/2020 SOR
56/2020 SOR
57/2020 SOR
58/2020 SOR
59/2020 SOR
60/2020 SOR
61/2020 SOR
62/2020 SOR
63/2020 SOR

Data
20190109
20200203
20200214
20200214
20200214
20200214
20200214
20200214
20200224
20200309
20200320
20200511
20200519
20200602
20200602
20200602
20200602
20200602
20200603
20200605
20200605
20200610
20200610
20200610
20200610
20200610
20200610
20200610
20200610
20200714
20200714
20200714
20200714
20200610
20200716
20200717
20200717
20200811
20200812
20200825
20200825
20200825
20200825
2020825
20200825
20200904
20201001
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005

REGISTRE DE SORTIDES DE LA JUNTA CENTRAL D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER
Destí
Tema
Municipi
ACA Barcelona
Renovació certificat digital
Barcelona
Diputació de Girona
Enviament compte justificatiu despeses PECT 2019 Girona
ACA Girona
Resposta FUE-2019-01244084
Fonalleres
ACA Girona
Resposta FUE-2019-01282659
Torroella de Montgrí
ACA Girona
Resposta FUE-2019-01261975
l'Escala
ACA Girona
Resposta FUE-2019-01280865
Fontanilles
ACA Girona
Resposta FUE-2019-01283700
Torrent
ACA Girona
Resposta FUE-2020-01313347
l'Escala
ACA Barcelona
Resposta CC2018000122. Aprofitament superficial Serra de Daró
ACA Barcelona
Al·legacions a la resolució TES/2631/2019
Barcelona
Ajuntament d'Ullastret
Reclamació quotes impagades
Ullastret
Ajuntament de Parlavà
Reclamació quota impagada
Parlavà
ACA Barcelona
Complement tècnic a les al·legacions presentades 10/2020
Barcelona
SOR
ACA Barcelona
Resposta ACA_2018_EXP_ACA002CONC_0000017
Parlavà
ACA Barcelona
Resposta ACA CC2018000122
Serra de Daró
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Resposta informe CC2020000032
Torroella de Montgrí
ACA Barcelona
Resposta ACA CC2017000314
Foixà
ACA Girona
Resposta FUE-2020-01519765
Torroella de Montgrí
ACA Barcelona
Resposta CC20170100075
Foixa
ACA Girona
Resposta FUE-2020-01530655
La Tallada d'Empordà
ACA Barcelona
Resposta CC2019000285
Ullastret
Ajuntament de l'Escala
Quota primer semestre 2020
l'Escala
Ajuntament de Celrà
Quota primer semestre 2020
Celrà
Mancomunitat del Baix Empordà
Quota primer semestre 2020
Monells
Ajuntament de Forallac
Quota primer semestre 2020
Forallac
Mancomunitat de Palafrugell, Begur,
QuotaPals,
primer
Regencós
semestre
i Torrent
2020
Palafrugell
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Quota primer semestre 2020
La Bisbal d'Empordà
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Quota primer semestre 2020
Torroella de Montgrí
Ajuntament de Verges
Quota primer semestre 2020
Verges
CCRR de Cervià de Ter
Quota primer semestre 2020
Cervià de Ter
CCRR de Pals
Quota primer semestre 2020
Pals
CCRR de la Presa de Colomers Quota primer semestre 2020
Torroella de Montgrí
CCRR de la Sèquia Vinyals
Quota primer semestre 2020
Bordils
ACA Girona
Resposta FUE-2020-01362575
La Tallada d'Empordà
Diputació de Girona
Resposta al requeriment FEDER 2019
Girona
ACA Girona
Resposta FUE-2020-01338803
La Bisbal d'Empordà
ACA Girona
Resposta FUE-2020-01356577
Cruïlles, Monells, Sant Sad de l'Heura
Ajuntament de l'Escala
Quota anual 2020
l'Escala
ACA Barcelona
Resposta informe ACA_2020_EXP_ACA 002NOVA_00000104
Barcelona
ACA Barcelona
Resposta informe ACA CC2019000093
La Bisbal d'Empordà
ACA Barcelona
Resposta informe ACA CC2017000307
Ultramort
ACA Barcelona
Resposta informe ACA_2020_EXP_ACA 002CONC_00000112
Parlavà
ACA Barcelona
Resposta informe ACA_2020_EXP_ACA 002NOVA_00000103
Bellcaire d'Empordà
ACA Barcelona
Resposta informe ACA CC2017000307
Ultramort
ACA Girona
Resposta informe FUE-2020-01362674
Pals
Diputació de Girona
Enviament compte justificatiu despeses PECT oct 2019Girona
jun 2020
ACA Barcelona
resposta infome ACA_2020_EXP_ACA 002NOVA_00000089
Palau Sator
Ajuntament d'Albons
Quotes any 2020
Albons
Ajuntament de Bordils
Quotes any 2020
Bordils
Ajuntament de Bellcaire
Quotes any 2020
Bellcaire
CCRR Horts de la Palma de RupiàQuotes any 2020
Horts de la Palma de Rupià
Ajuntament de Cervià de Ter Quotes any 2020
Cervià de Ter
Ajuntament de Colomers
Quotes any 2020
Colomers
Ajuntament de Flaçà
Quotes any 2020
Flaçà
Ajuntament de Foixà
Quotes any 2020
Foixà
Ajuntament de Rupià
Quotes any 2020
Rupià
Ajuntament de Parlavà
Quotes any 2020
Parlavà
Ajuntament d'Ultramort
Quotes any 2020
Ultramort
Ajuntament de Fontanilles
Quotes any 2020
Fontanilles
Ajuntament de Gualta
Quotes any 2020
Gualta
Ajuntament de Jafre
Quotes any 2020
Jafre
Ajuntament de La Tallada d'Empordà
Quotes any 2020
La Tallada d'Empordà
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Quotes any 2020
Sant Jordi Desvalls
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64/2020 SOR
65/2020 SOR
66/2020 SOR
67/2020 SOR
68/2020 SOR
69/2020 SOR
70/2020 SOR
71/2020 SOR
72/2020 SOR
73/2020 SOR
74/2020 SOR
75/2020 SOR
76/2020 SOR
77/2020 SOR
78/2020 SOR
79/2020 SOR
80/2020 SOR
81/2020 SOR
82/2020 SOR

20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201005
20201008
20201008
20201008
20201008
20201008
20201008
20201008
20201014
20201026
20201102
20201117
20201211

Ajuntament de Serra de Daró Quotes any 2020
Ajuntament d'Ullà
Quotes any 2020
Ajuntament d'Ullastret
Quotes any 2020
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Quotes any 2020
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Quotes any 2020
Ajuntament de Sant Martívell Quotes any 2020
Ajuntament de Juià
Quotes any 2020
Ajuntament de Celrà
Quota segon semestre 2020
Mancomunitat d'aigües i serveisQuota
Baix Empordà
segon semestre 2020
Ajuntament de Forallac
Quota segon semestre 2020
Mancomunitat intermunicipal de
Quota
Palafrugell
segon semestre 2020
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
Quota segon semestre 2020
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Quota segon semestre 2020
Ajuntament de Verges
Quota segon semestre 2020
Ajuntament d'Ullastret
Reclamació quotes impagades
ACA Barcelona
Resposta d'informe CC2020000032
Ajuntament de Bordils
Correcció quota 2020
ACA Girona
Resposta a l'informe FUE-2020-01664463
ACA Barcelona
Proposta d'actuacions a incorporar al Programa
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Serra de Daró
Ullà
Ullastret
Sant Joan de Mollet
Sant Julià de Ramis
Sant Martívell
Juià
Celrà
Monells
Vulpellac
Palafrugell
La Bisbal d'Empordà
Torroella de Montgrí
Verges
Ullastret
Torroella de Montgrí
Bordils
La Tallada d'Empordà
Barcelona
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Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134)
Tel. 972.780.275 ext. 2453 a/e: info@aiguabaixter.cat
www.aiguabaixter.cat

