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CAPÍTOL I 

CONSTITICIÓ DE LA JUNTA GENERAL D’USUARIS 
 

 

Art. 1er.- Els titulars d’aprofitaments, regants i altres usuaris amb dret a l’aprofitament 
d’aigües subterrànies i superficials per captacions situades dins de l’àrea expressada a l’art. 
2on d’aquests Estatuts, es constitueixen com a Junta Central d’Usuaris d’Aigües de l’aqüífer 
Carme  - Capellades: i en el no previst s’estarà a la Llei d’Aigües del 2 d’agost de 1985 i els seus 
reglaments i les seves posteriors modificacions, fins al real Decreto Legislativo 1/82001, de 20 
de juliol. 
 
La Junta Central d’Usuaris tindrà el seu domicili a l’ajuntament de Capellades, carrer Onze de 
Setembre, núm. 4, 08786 CAPELLADES. 
 
La junta Central d’Usuaris, com a “corporació de dret públic adscrita a l’organisme de conca”, 
se regirà per aquests Estatuts, per la Llei d’Aigües de 2/85 del 2 d’agost, modificada per la llei 
46/1999, de 13 de desembre i el real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol; i el seu 
Reglament, aprovat per Reial Decret 849/86 del 11 d’abril i però les lleis catalanes 25/1998, de 
31 de desembre i 6/1999, de 12 de juliol en allò que li sigui aplicable. 
 
 
Art. 2on.- L’àmbit de la Junta Central d’usuaris és l’àrea definida al punt 5 de l’annex 1 del 
Decret 328/1988, que és el següent: 
 
“L’aqüífer Carme – Capellades està delimitat mitjançant una línia amb el traçat que segueix: 
S’inicia a la carretera comarcal igualada – Esblada, en el quilòmetre 44, justament a la cruïlla 
amb el límit dels termes municipals entre Santa Margarida de Montbui i Santa María de 
Miralles. 
Continua vers el nord-est pel límit de terme municipal d’Orpi, fins a la cruïlla amb el límit del 
terme municipal de Carme. 
Continuant també cap al nord-est pel límit del terme de Carme fins a trobar el de la Pobla de 
Claramunt. Seguint-lo, també vers el nord-est, fins a creuar la línia fèrria dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya( tram Martorell –Igualada). 
Seguint la dirà ínia fèrria fins a la cruïlla amb el límit dels termes municipals entre Capellades 
i Vallbona d’Anoia. Seguint el dit límit municipal fins a ..... el riu Anoia. 
Llera d’aquest riu fins a la confluència, pel marge dret amb la riera del Grama (a la rodalia de 
l’ermita de Sant Nicolau), (terme municipal de Cabrera d’Igualada), seguint l’esmentada riera 
aigües amunt fins al límit dels termes municipals entre Sant Pere de Riudebitlles i Vallbona 
d’Anoia (rodalia barri de Canaletes – Can Ullades), fins a trobat el límit municipal entre 
Mediona i Sant Pere de Riudebitlles. 
Seguint-lo fins a trobar la partió municipal amb Sant Quinti de Mediona. Continuant pel límit 
nord el terme de Sant Quinti fins a trobar el camí veïnal que uneix Can Pareres (terme 
municipal de Mediona) amb la carretera comarcal entre Guardiola de Font-rubí i la Llacuna. 



Continuant vers el sud pel dit camí veïnal fins a l’esmentada carretera (quilòmetre 7.400. 
aproximadament). 
Seguint-la fins a la població de la Llacuna (quilòmetre 29, aproximadament). Per continuar en 
direcció a Santa Colomo de Queralt fins a la cruïlla amb la carretera comarcal d’Igualada 
(quilòmetre 33.000 aproximadament). 
Per continuar en direcció fins al seu quilòmetre 44, que és el punt de sortida. 
Els noms i els números de les carreteres esmentades, accidents topogràfics, urbanístics etc, 
són els que es reflecteixen en els mapes 1/50.000 sèrie L, i en concret en els fulls Igualada 
(391) (35-15) i Vilafranca del Penedès (419) (35-16). 

Les vies de comunicació s’han d’entendre sempre referides als seus eixos longitudinals.. 
Termes municipals inclosos parcialment dins de l’anterior delimitació legal: 
La Pobla de Claramunt 
Capellades 
Cabrera d’Anoia 
Font-rubí 
La Llacuna 
Santa Maria de Miralles 
Torrelles de Foix 
La Torre de Claramunt.” 
 
I estarà integrada per les Comunitats, Usuaris i aprofitaments següents: 

Les contingudes a la relació facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua que s’adjunten com 
Annex 1. 

 

Art 3er.- Són membres de la Junta Central d’Usuaris i en formaran part tots els usuaris dels 
aprofitaments d’aigües subterrànies i superficials les captacions del quals estiguin situades a 
l’àrea mencionada a l’article anterior, els quals es consignen, agrupats segons els usos i amb 
expressió dels respectius aprofitaments, les seves característiques i títols, al  padró de la 
Junta Central d’Usuaris. Igualment, ingressaran a la Junta Central i en formaran part els 
titulars de nous aprofitaments legalitzats, les captacions del quals es situïn dins de l’àrea 
mencionada abans, concedits però part de l’Administració competent. 

Els nous aprofitaments també s’inclouran al padró de la Junta Central d’Usuaris. 

Aquests estatuts no atorguen als partícips o comuners cap dret no tinguin concedit per les 
lleis ni els hi substreuen els que segons les mateixes els hi corresponguin. 

 

Art. 4rt.- Qualsevol usuari o Comunitat que deixi la Junta Central d’Usuaris prèviament haurà 
de renunciar del tot als aprofitaments d’aigües públiques ubicats a l’àrea especificada a 
l’article 2on. D’aquestes ordenances i haurà de satisfer les obligacions que tingui pendents 
amb la Junta Central d’Usuaris. 

 

Art. 5è.- L’objectiu de la Junta Central es de: 

a. Resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació i contaminació als aqüífers o 
embassaments subterranis compresos al territori de la Junta Central d’Usuaris, amb  
actuacions encaminades a la utilització racional dels recursos i evitar-ne la 



contaminació, que podrà ser destinat “a l’abastament de poblacions, industrial, 
regadiu i de Comunitats. 
 

b. Evitar i, si cal, resoldre els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i la seva 
policia. 
 

c. Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i la seva 
política. 
 

d. Informar, per iniciativa pròpia o a petició de l’Agència Catalana de l’Aigua o d’altres 
òrgans i ens de l’Administració autonòmica, central o local en els expedients que 
afectin les aigües concedides, en els d’obres i en tot el referent a noves concessions. 
 

e. Proposar a l’Administració, a instància seva o per iniciativa pròpia, les mesures que 
consideri oportunes en relació amb el seu àmbit de competències. 
 

 
f. Gestionar els Serveis que l’Administració li delegui. 

 
g. En la resolució dels problemes que puguin sorgir, tenir en compte que la preferència 

en la utilització de l’aigua serà en primer lloc pels usuaris dels municipis de l’àmbit de 
l’aqüífer mb respecte als drets preexistents quant a la prioritat dels aprofitaments i 
l’ordre de preferència d’usos establert en l’art. 58 de la Llei d’Aigües i 98 del 
Reglament. 
 

Art. 6è.- La junta Central d’Usuaris està obligada a sufragar les despeses que causin les 
actuacions dutes a terme en defensa dels aprofitaments dels seus membres i de les 
diligencies practicades en benefici dels seus integrants, Subjectes a les prescripcions 
d’aquests Estatuts. 

 

Art. 7è.- Els drets i obligacions dels usuaris s’establiran tenint en compte el següent: 

 

1er.- La quantitat d’aigua a què tinguin dret, en proporció amb el cabal que consti a la 
inscripció dels respectius aprofitaments als registres d’Aigües Públiques. 

2on.-Els drets de vot, de conformitat amb l’establert en aquests Estatuts. 

3er.- Els altres drets i obligacions, en proporció amb el cabal que consti a la inscripció dels 
respectius aprofitaments al Registre ja mencionat, però respectant l’establert a l’article 
següent. 

 

Art. 8è.- Les despeses i Inversiones de la Junta Central d’Usuaris seran satisfetes pels usuaris 
d’acord amb els següents criteris: 

1er.- Les despeses d’administració, govern, representació i gestió de la Junta Central 
d’Usuaris i els de policia i control dels aprofitaments inclosos al seu àmbit territorial, per part 
de tots els usuaris en proporció amb el cabal que consti a la inscripció dels respectius 
aprofitaments al Registre d’Aprofitament d’Aigües Públiques i a la utilització anual. 



2on.- Les inversions i les despeses per conceptes diferents als expressats al paràgraf anterior, 
totalment a càrrec de qui l’hi interessi, se’n faci promotor i en tregui i un benefici manifest. 

 

Art. 9è.- Qualsevol membre de la Junta Central d’Usuaris que no efectuï el pagament de les 
quotes corresponents dins els terminis pertinents hauran de satisfer un recàrrec del 10% 
mensual en concepte de sanció. 

Desprès del transcurs de tres mesos des de la data assenyalada per a l’abonament de la quota 
sense efectuar-ne el pagament ni el dels recàrrecs, la Junta Central de Govern podrà prohibir 
al morós l’ús d’aigua mentre no se satisfaci aquest import. 

 

Art. 10è.- Per al règim i govern de la Junta Central d’Usuaris s’establiran òrgans col·legiats i 
unipersonals. 

Són òrgans col·legiats de la Junta Central d’Usuaris: 

La Junta General, la Junta de Govern i la Junta de l’Aigua. 

Són òrgans unipersonals: 

El President, Vice-President i Secretari de la Junta general; el President, Vice-President, 
Tresorer-Comptador i Secretari de la Junta de Govern i el President del Jurat. 

La Junta Central d’Usuaris podrà establir òrgans col·legiats o individuals complementaris dels 
ja mencionats als dos apartats anterior, i en cada cas es concretarà l’òrgan a que s’adscriuen. 

  

CAPÍTOL II 

DE LA JUNTA GENERAL 

 

Art. 11è.- La Junta General, constituïda per tots els membres de la Junta Central d’Usuaris, 

n’és l’òrgan sobirà. 

 

Art. 12è.- Les sessions de la Junta General poden ser de tres tipus: ordinàries, extraordinàries 

i extraordinàries urgents. 

1er.- Ordinàries: La Junta General es reunirà dos cops a l’any, al primer i al segon semestre de 

l’any natural. 

2on.- Extraordinàries: La convocatòria de les sessions extraordinàries de la Junta General 

haurà de ser motivada i cordada sempre que ho consideri oportú el President de la Junta 

General d’Usuaris, que ho sol·liciti la Junta de Govern o ho demanin per escrit almenys tres 

membres de la Junta Central d’Usuaris que representin con a mínim el 15€ de la totalitat dels 

vots de la Junta Central d’Usuaris. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer en un escrit que doni raó 

de l’assumpte o assumptes que la motiven i quer anirà signat personalment per tots els que 

la subscriguin. 



 La convocatòries de sessió extraordinària a instància dels membres de la Junta Central 

d’Usuaris haurà de fer-se durant els quatre dies següents a l’entrada en el Registre de la Junta 

Central d’Usuaris de la petició i la seva celebració no podrà retardar-se més de dos mesos des 

del moment en què l’escrit entri al Registre General de la Junta Central d’Usuaris. 

3er.-Extraordinàries urgents: Són sessions extraordinàries urgents les que convoca el 

President de la Junta Central d’Usuaris que la urgència dels assumptes que s’han de tractar 

no permet convocar a Junta General amb una antelació mínima de 15 dies con estableix 

l’article següent. En aquest cas, cal incloure com a primer punt d’urgència de la convocatòria. 

Si el ple considera que aquesta urgència no està justificada, immediatament s’aixecarà la 

sessió. 

 

Art. 13è.- El President convocarà la Junta General, tant per a sessions ordinàries com 

extraordinàries, amb quinze dies d’antelació com a mínim, mitjançant edictes municipals en 

tots els municipis compresos en el territori de l’àmbit de l’aqüífer, anuncis a la seu de la Junta 

Central i al Butlletí Oficial de la Província. 

En el supòsit de reforma dels Estatuts i reglaments o d’assumptes que a judici de la Junta de 

Govern o del President de la Junta Central d’Usuaris, puguin comprometre’n l’existència o 

afectar-ne greument els interessos de la Junta Central d’Usuaris, es faran a més citacions a 

domicili, mitjançant ofici, carta, telegrama o qualsevol altre mitja que permeti de tenir 

constància de la recepció de la convocatòria, de la seva data, de l’entitat de l’acte notificar, i 

es dirigirà en qualsevol cas, al domicili dels membres de la Junta central d’usuaris o el lloc que 

hagin assenyalat per a les notificacions i que consti en el registre d’usuaris. 

 

Art. 14è.- En una Junta General, tant ordinària com a extraordinària, no podria tractar-s’hi cap 

assumpte que no estigui inclòs a l’ordre del dia, que serà fixat pe president, assistit pel 

Secretari de la Junta Central d’Usuaris, i al qual s’inclouran els afers que considerí pertinents 

i els que sol·licitin per escrit un nombre mínim de tres membres de la Junta Central d’Usuaris, 

que representin almenys el 15% de la totalitat dels vots, amb quinze dies d’antelació a la data 

de la convocatòria de la Junta General. 

 

Art. 15è.- El quòrum per a la constitució vàlida de la Junta General serà a majoria absoluta de 

vots de la Junta Central d’Usuaris. Si aquest quòrum no es dona, l’òrgan es constituirà en 

segona convocatòria una hores després de l’assenyalada per a la primera. Per a aquesta, n’hi 

haurà prou amb la tercera part dels vots, sempre que hi hagi el President o el Vice-President 

de la Junta Central d’Usuaris i el Secretari. 

 

Art. 16è.- La Junta General adoptarà els seus acords per majoria absoluta de vots dels 

membres presents o degudament representats, computats d’acord amb la llei i el que 

s’estableix en aquests estatuts. Tanmateix, els acords relatius o modificacions dels Estatuts 

o reglaments de la Junta Central d’Usuaris o algun afer que, a criteri de la Junta de Govern 

pugui comprometre’n l’existència o afectar-ne greument els interessos només seran càlids si 



són adoptats per majoria qualificada dels dos terços (2/3) de vots de la Junta Central 

d’Usuaris. 

S’entendrà que hi ja majoria absoluta quan els vots afirmatius son més de la meitat dels vots 

de la Junta Central d’Usuaris. 

Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que el negatius. 

 

Art. 17è.- Les votacions seran públiques o secretes segons com ha acordi la Junta General. 

El vot por emetre’s en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres de la Junta poden abstenir-

se de  votar. 

En cas d’empat en una votació, s’efectuarà immediatament una altra votació i si continua 

havent empat, decidirà el vot de qualitat del President. 

 

Art. 18è.- Tenen dret assistir a la Junta General, amb veu i vot, tots els membres de la Junta 

General d’Usuaris. 

A més del vot a què cada membre i partícip, ple simple fet de ser-ne, cada 10 l/s al seu 

aprofitament representaran un vot addicional. La taula de vots segons la relació 

d’aprofitaments inscrits en el Registre d’Aigües i/o Catàleg d’Aigües Privades emès per 

l’Agencia Catalana de l’Aigua s’adjunta com a Annex 2. 

Als efectes d’emissió de vot s’estableixen quatre tipus d’aprofitaments referits als usos de: 

a) abastament de poblacions, b) industrial, c) regadiu d) de comunitats. Els usos descrits en 

els punts a), b), i c) es refereixen a usuaris individuals, membre que el punt d), es refereix a 

usos duts a terme per Comunitats d’Usuaris. 

Només es tindran en compte els cabals que constin a les inscripcions del Registre 

d’Aprofitaments d’Aigües públiques. A cap usuari no li pot correspondre un nombre de vots 

igual o superior al 25% dels de tots els comuners i a cap usuari no li pot correspondre un 

nombre de vots igual o superior al 25% del total de vots del seu grup, sigui quina sigui la seva 

participació en els elements comuns i despeses de la Junta Central. De manera anàloga a cap 

dels aprofitaments els podrà correspondre en cap cas un nombre de vots superior al 25% del 

total. 

 

Art. 19è.- Els membres poden ser representants a la Junta General per altres membres o pels 

seus administradors o representants legals. 

 

Art. 20è.- Quan la representació d’un membre sigui especial per a una Junta General 

determinada n’hi haurà prou amb una simple autorització per escrit avalada pel Secretari de 

la Junta Central. Quan no sigui per a una sola junta, caldrà acreditar la representació 

mitjançant un poder legal. 

 

Art. 21è.- Correspon a la Junta General: 



1er. L’elecció i remoció del President, Vice-President i Secretari de la Junta Central d’Usuaris; 

la dels vocals, titulars i suplents de la Junta de Govern i del Jurat, i la dels seus representants 

a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El càrrec de President de la Junta Central d’Usuaris recaurà en l’Alcalde que escullin els 

alcaldes dels municipis compresos dins l’àmbit territorial de l’aqüífer, i forçosament el 

municipi que representi haurà de tenir la condició d’usuari de l’aigua, i els de Vice-President i 

Secretari de la Junta Central d’Usuaris poden recaure en els membres que pertanyin a la Junta 

de Govern. 

2on. L’examen i aprovació de les despeses i ingressos de la Junta Central d’Usuaris que 

anualment ha de considerar i presentar-li la Junta de Govern. 

3er. L’examen i aprovació dels plans generals d’obres, treballs de tota classe i programes 

d’actuació de la Junta Central d’Usuaris. 

4rt. La redacció dels projectes d’estatuts i Reglaments de la Junta de Govern i del Jurat de la 

Junta Central d’Usuaris, així com les seves modificacions. 

5è. L’adquisició i alienació de béns, sense perjudici de les facultats que en aquest aspecte 

correspongui a la Junta de Govern. 

6è. L’aprovació de l’ingrés a la Junta Central d’Usuaris de qualsevol que, amb dret de l’ús de 

l’aigua, ho sol·licití i l’informe per a l’Agència Catalana de l’Aigua en el supòsit que hi hagi 

usuaris que vulguin separar-se de la Junta Central d’usuaris per formar-ne una de nova. 

7è. L’autorització prèvia a usuaris o terceres persones per realitzar obres a les conduccions i 

instal·lacions de la Junta Central D’Usuaris amb el fi d’utilitzar millor l’aigua, sense perjudici 

del que en aquesta matèria, correspongui a l’Agència Catalana d’Aigua d’atorgar. 

8è. La sol·licitud dels beneficis d’expropiació forçosa o la imposició de servituds en benefici 

de la Junta Central d’Usuaris. 

9è. L’acord d’imposar derrames si no n’hi hagués prou per a cobrir les despeses de la Junta 

Central D’usuaris amb els recursos dels pressupostos aprovats i fos necessari, segons la Junta 

de Govern, d’aprovar un pressupost addicional. 

10è. Qualsevol altra facultat que li atribueixin les Disposicions Legals vigents o que no 

corresponguin específicament a cap altre òrgan de la Junta Central d’usuaris. 

 

Art. 22è.- És competència de la Junta General, molt especialment, de deliberar sobre els 

següents assumptes: 

1er. Qualsevol afer que sotmeti al seu judici la Junta de Govern o qualsevol dels membres de 

la Junta Central d’Usuaris, sempre que la petició hagi estat formulada amb vuit dies 

d’antelació, com a mínim, a la data de celebració de la Junta General en primera convocatòria. 

2on. Les reclamacions o queixes que es presenti contra la gestió de la Junta de Govern, 

sempre que hagin estat formulades amb l’antelació prevista al paràgraf anterior. 

3er. Tot el que pugui alterar de manera essencial els aprofitaments dels membres de la Junta 

Central d’Usuaris, o be afectar-ne greument els interessos o existència. 



 

Art. 23è. La Junta General Ordinària es reunirà una vegada durant el quart trimestre de l’any, 
per tal de deliberar sobre els assumptes que són de la seva competència d’acord amb el 
previst 21 i 22 d’aquests Estatuts. 
 

Art. 24è. Sense redactat. 

 

Art. 25è. La Junta General de la Junta Central d’Usuaris es reunirà a la població que acordi la 

Junta de Govern i al local que sigui designat a la convocatòria; la presidirà el President de la 

Junta Central d’Usuaris i hi farà de Secretari el que ho sigui. 

 

CAPÍTOL III 

DE LA JUNTA DE GOVERN 

 

Art. 26è. La junta de Govern, escollida per la Junta General, és l’encarregada de l’execució 

dels Estatuts, dels seus propis acords i dels que adopti la Junta General. 

Es composa de nou vocals, dos dels quals representen els abastaments a poblacions, dos que 

representen els aprofitaments destinats a regadiu agrícola, dos als usos industrials, dos a les 

Comunitats i un representant dels Ajuntaments de l’àmbit territorial de l’Aqüífer, sempre i 

quan ostentin també la condició d’usuaris de l’aigua. 

 

Art. 27è. La Junta General ordinària del quart trimestre de l’any natural procedirà a l’elecció 

dels vocals de la Junta de Govern quan correspongui, de tal manera que els membres dels 

diversos grups establerts a l’article anterior escullin les vocals que els representin. 

L’elecció es realitzarà al local dia i hora fixats en convocatòria per mitja de paperetes en què 

els electors escriuran els noms dels vocals. 

Cada elector dipositarà a l’urna paperete4s com vots li corresponguin, d’acord amb l’art. 18è 

d’aquests Estatuts. 

El President de la Junta Central  i els dos Secretaria escollits per a tal efecte per la Junta 

General, un dels quals serà el de l’esmentada Junta General, procediran a l’escrutini públic de 

les paperetes i al final es proclamarà vocals aquells que, a més de reunir les condicions 

requerides per aquests Estatuts, hagin  aconseguit la majoria dels vots emesos, sigui qui sigui 

el nombre de votants. 

 

Art. 28è. Els vocals escollits prendran possessió del seu càrrec a la Junta de Govern que 

segueixi la Junta General en què s’hagi produït el sufragi, tret dels que siguin nomenats a la 

primera elecció, que prendran possessió del càrrec a la mateixa junta general en que siguin 

nomenats. 



 

Art. 29è. La Junta de Govern escollirà d’entre els seus vocals el seu President, Vice-President 

i Tresorer-Comptador, i designarà el Secretari, si no fos el mateix que el de la Junta Central 

d’Usuaris. 

 

Art. 30è. El càrrec de vocals de la Junta de Govern es honorífic i gratuït i per poder ser-ne són 

necessàries les següents condicions: 

1er.Ser major d’edat o estar autoritzat legalment per administra els seus bens, o ser persona 

jurídica legalment establerta. 

2on. Ser titular o representant d’un aprofitament situat a la zona mencionada a l’art. 2on 

d’aquests estatuts. 

3er. No ser deutor de la Junta central d’usuaris, ni tenir-hi cap contracte, crèdit o litigi. 

No es considera deutor aquell que només tingui, pendent el pagament de l’última quota 

cobrada per la Junta Central d’usuaris, sempre i quan no hagin passat tres mesos des de l’inici 

del cobrament. 

 

Art. 31è. La duració del càrrec de vocal serà de quatre anys, La Junta es renovarà parcialment 

cada dos anys, en raó de tres vocals cada renovació parell i quatre els senars. Els vocals poden 

reescolllir-se indefinidament sempre que mantinguin els requisits establerts a l’art. 30è. 

 

Art. 32è.- La Junta de Govern podrà disposar per al seu assessorament tècnico-juridic dels 

òrgans col·legiats o unipersonals complementaris, que exerciran aquest càrrec per un temps 

indefinit, i assistiran a les reunions amb veu però sense vot. 

 

CAPÍTOL IV 

DEL JURAT DE L’AIGUA 

 

Art. 33è.-Correspon al Jurat de conèixer les qüestions de fet que se suscitin entre els usuaris 

de la Junta Central d’Usuaris; imposar als infractors dels Estatuts les sancions reglamentaries 

i fixar les indemnitzacions que cal donar als perjudicats i les obligacions que pugin derivar-se 

de la infracció. 

Art. 34è.-El Jurat estarà format per un President, designat per la Junta de Govern d’entre els 

seus vocals, i tres Jurats titulars d’aprofitament i quatre de suplent escollits directament per 

la Junta Central d’acord amb el que s’estableix als paràgrafs següents: 

1er. Per tal que estenguin representats al Jurat els quatre tipus d’aprofitament existents en 

aquesta Junta Central, els tres jurats titulars d’aprofitaments representaran els grups al que 

no pertany el President i, en conseqüència, seran escollits per les seves classes respectives. 



2on. Pel que  fa els Jurats suplents, cadascun dels seus quatre membres, correspondrà a 

cadascun dels quatre tipus d’aprofitaments fixats en l’article 18 paràgraf 3er: el primer 

correspondrà als aprofitaments destinats a l’abastament d’aigua a poblacions, el segon als 

aprofitaments destinats a usos industrials, el tercer als aprofitaments destinats a regadiu 

agrícoles i el quart membre a les Comunitats d’Usuaris que siguin membres de la Junta 

Central. 

3er. Les suplències es realitzaran de tal manera que a cada sessió hi assisteix un vocal 

pertanyent a cadascuna de les classes d’aprofitament i, si pot ser, se seguirà l’ordre de més 

gran a més jove entre els vocals suplents. 

 

Art. 35è.- L’elecció dels Vocals del Jurat, titulars d’aprofitaments i suplents, tindrà lloc a la 
Junta General ordinària del quart trimestre de l’any natural, d’acord amb el mateix 
procediment establert per als vocals de la Junta de Govern. La renovació es farà parcialment 
cada dos anys a raó de tres vocals, un de titular d’aprofitament i dos de suplents a les 
renovacions senars i tres, un de titular d’aprofitament i dos de suplents, a les renovacions 
parells. 

El President del Jurat deixarà el seu càrrec quan deixi de ser vocal de la Junta de Govern. 

 

Art. 36è.-Les condicions per poder ser elegit vocal del Jurat seran les mateixes que 
s’estableixen a l’art. 30 d’aquests estatuts. Els vocals poden ser reelegits indefinidament. 

 

Art. 37è.- Cap membre no podrà tenir alhora al càrrec de vocal de la Junta de Govern i vocal 
del Jurat, tret del President. 

 

Art. 38è.- Un reglament especial determinarà les atribucions i obligacions que corresponguin 
al Jurat això com el procediment dels seus judicis. 

 

 

CAPÍTOL V 

DEL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT I EL SECRETARI DE LA JUNTA 
CENTRAL D’USUARIS 

 

Art. 39è.- Ostentarà la presidència de la Junta Central d’Usuaris l’Alcalde escollit entre els 
municipis de l’àmbit territorial de la Junta Central d’Usuaris. La Junta Central d’Usuaris també 
tindrà un Vice-President i un Secretari escollits per la Junta General. 

Els càrrecs de President, Vice-President de la Junta General, es corresponen amb els de 
President i Vice-President de la Junta General. 

 



Art. 40è.- Són elegibles per a la Vice-Presidència de la Junta Central d’Usuaris tots els 
membres que reuneixin les condicions que s’exigeixen per al càrrec de vocal de la Junta de 
Govern a l’art. 30 d’aquests estatuts. 

 

Art. 41è.-   

1.Els càrrecs de President i Vice-President de la Junta Central seran honorífics i tenen una 
duració de quatre anys, amb la possibilitat de reelecció indefinida. 

2. L’elecció del President es produirà quan s’efectuïn les renovacions senars de la Junta de 
Govern i la de Vice-President simultàniament a les renovacions parells a què fa referència l’art. 
31 d’aquests estatuts. 

 

Art. 42è.- Es competència del President de la Junta Central d’Usuaris i, en la seva absència, 
del Vice-President de: 

1er. Presidir la Junta General i dirigir les seves deliberacions. 

2on. Comunicar els acords de la Junta General a la Junta de Govern al Jurat de l’aigua, perquè 
executin el que els correspongui respectivament. 

3er. Assegurar-se que els acords de la Junta General es compleixen amb exactitud 
puntualitat. 

4rt.  Representar la Junta Central d’Usuaris davant de las Autoritats, Tribunals, Organismes 
Públics i particulars. 

5è. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència, d’acord amb la Junta de 
Govern. 

 

Art. 43è.- El Secretari de la Junta Central d’Usuaris es escollit per la Junta General a proposta 
del President i exerceix les facultats i té las obligacions establerts en aquests Estatuts i les 
assigni la Junta General. La seva retribució la fixarà la Junta General, segons la proposta del 
President de la Junta Central d’Usuaris. 

 

Art. 44è.- Per poder ser elegit Secretari de la Juta Central d’Usuaris cal: 

1er. Ser major d’edat i saber llegir i escriure. 

2on. Estar en exercici de tots els drets civils. 

3er. No haver estat condemnat criminalment per una sentencia ferma. 

4rt. No ser sota cap concepte deutor o acreditador de la Junta Central d’Usuaris, ni tenir-hi 
cap litigi. No es considera deutor que tingui pendent de pagament, només l’últim pagament 
de quota cobrada per la Junta Central d’Usuaris, sempre que no hagin passat tres mesos des 
del seu cobrament. 

 

Art. 45è.- La duració del càrrec de Secretari de la Junta Central d’Usuaris és indeterminada. El 
President podrà proposar a la Junta General que el Secretari sigui apartat del seu càrrec 



mitjançant un expedient fonamentat en que l’opinió del Secretari sigui recollida. Quan les 
circumstàncies des cas així ho aconsellin el President podrà acordar la seva suspensió en 
l’exercici de les seves funcions mentre la Junta General no hagi pres una resolució. 

En cas d’absència o malaltia del Secretari de la Junta central d’Usuaris, el substituirà en les 
seves funcions el membre mes recent de la Junta Central d’Usuaris i, si n’hi ha més de la 
mateixa antiguitat, el més jove, sempre que reuneixi les condicions establertes a l’article 
anterior. 

 

Art. 46è.- Correspon al Secretari de la Junta Central d’Usuaris: 

1er. Estendre, en un llibre foliat i rubricat pel President de la Junta Central d’Usuaris, les actes 
de la Junta General i firmar-les conjuntament amb el President. 

2on. Prendre nota en un llibre semblant a l’anterior els acords de la Junta General amb les 
dates respectives, tot complint els requisits del paràgraf anterior. 

3er. Autoritzar amb el President de la Junta Central d’Usuaris les ordres d’aquests últims i els 
acords de la Junta General. 

4rt. Conservar i custodiar al seu arxiu els llibres i documents corresponents a la Secretaria de 
la Junta Central d’Usuaris. 

5è. Totes les altres feines pròpies del seu càrrec que li encomani el President individualment 
o seguint el consell de la Junta General. 

 

CAPITOL VI 

DE LES OBRES 

 

Art. 47è.- No podrà realitzar-se cap obra n i feina, ni tan sols de neteja o reparació ordinària, 
als aprofitaments de l’àmbit territorial de la Junta Central d’Usuaris sense que abans no es 
notifiquen per escrit a la Junta de Govern. 

La Junta Central, fins i tot n’hi ha comunicació prèvia, podrà oposar-se per causa justificada a 
la relaxació d’obres; tanmateix, els usuaris dels aprofitaments destinats a regadius agrícoles 
i els que hi estan equiparats podran, sempre que hi hagi hagut notificació a la Junta de 
Govern, efectuar les reparacions dels seus pous que siguin necessàries mentre no alterin les 
seves característiques. Un cop construït un pou nou, es clausurarà i cegarà l’anterior. 

En cap cas no podrà canviar-se cap tipus d’ús i en especial l’ús del aprofitaments destinats a 
regadius agrícoles. No respectar aquesta prohibició comportarà la clausura de l’aprofitament 
nou, que la Junta Central d’Usuaris por optar per efectuar per ella mateixa mitjançant el Jurat 
de l’Aigua, però haurà de dirigir-se a l’Agencia Catalana de l’Aigua o, si s’escau, a l’òrgan 
judicial competent. 

Malgrat l’establert al paràgraf anterior, si un terreny classificat con a zona agrícola o 
corresponent a un habitatge familiar passés a ser qualificat com a zona industrial, la Junta 
Central d’Usuaris, si li ho demana l’Agència Catalana de l’Aigua, informarà favorablement 
davant la sol·licitud que els pous ubicats en aquest terreny passin a ser classificats d’ús 
industrial, si això no comporta augment de cabal. 



En qualsevol cas, les obres aniran a càrrec del titular de l’aprofitament en què es realitzin. 

Art. 48è. La junta de govern, un cop aprovat per la Junta General, por ordenar l’estudi i 
formació de projectes d’obres per a la defensa dels aqüífers o embassaments subterranis per 
tal.... recarreguin o per avaluar la importància ambiental, dins del pressupost i programa 
d’actuació aprovat prèviament per la Junta General. 

En casos extraordinàries i d’extrema urgència que no permetin de reunir la Junta General, la 
Junta de Govern podrà acordar i emprendre obres sota la seva responsabilitat, i haurà de 
convocar tan aviat com pugui la Junta General per donar compte de l’acord i sotmetre´l a la 
seva ratificació. 

Els membres de la Junta Central d’Usuaris donaran tantes facilitats com puguin per a la 
realització d’obres, fins  i tot per a la seva execució calgui servir-se d’aprofitaments de la seva 
propietat. 

 

CAPITOL VII 

DE L’ÚS DE LES AIGÜES 

 

Art. 49è.- Tots els membres de la Junta Central tenen dret al cabal que consta a la inscripció 
del seu aprofitament al Registre d’Aprofitament d’Aigües Públiques, respectant-se, en tot 
cas, els drets preexistents que poguessin ésser inscrits al Registre,  ja fossin adquirits per 
concessió administrativa o per prescripció de conformitat amb la legislació aplicable. 

Si l’anterior comporta la sobreexplotació dels aqüífers o embassaments subterranis, la Junta 
de Govern podrà limitar equitativament la utilització dels aprofitaments, en els termes, forma 
i abast, que procedeixi de conformitat amb la legislació aplicable i, en tot cas, prèvia 
declaració reglamentària d’aqüífer sobre explotat per part l’Agencia Catalana de l’Aigua. 

Els membres de la Junta Central d’Usuaris estan obligats a facilitat el control dels seus 
aprofitaments que podrà ser disposat per la Junta de Govern. 

 

CAPITOL VIII 

DEL PADRÓ 

 

Art. 50è.-  Amb l’objectiu de garantir els drets dels seus membres, la Junta Central d’Usuaris 
disposarà d’un padró general que s’haurà de mantenir rigorosament al dia i al qual constaran 
tots els usuaris d’aigües subterrànies i superficials, agrupats segons els usos i amb menció 
dels seus aprofitaments, especificant-ne les característiques, títols i els vots que 
corresponguin a casa titular. 

 

Art. 51è.- Per facilitar els repartiments de les derrames i la votació dels acords i eleccions de 
la Junta General, la Junta Central d’Usuaris disposarà d’un altre padró al qual constaran tots 
els membres de la Junta Central d’Usuaris, per ordre alfabètic, així con la proporció en què 



cadascun ha de contribuir a sufragar les depeses de la Junta Central d’Usuaris i el seu nombre 
corresponent de vots. 

CAPITOL IX 

DE LES FALTES I DE LES INDEMNITZACIONS I SANCIONS 

 

Art. 52è.- Sense perjudici de les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua així com de les 
atribucions que tenen en relació a les seves obres les Comunitats d’Usuaris integrades, 
incorreran en una infracció d’aquests Estatuts els que per dol o negligència, activament o per 
omissió comentin alguna de les acciones següents. (...). 

1er. Contaminar l’aigua o fer malbé algun aqüífer o embassament subterrani. 

2on. Extreure del seu aprofitament un cabal superior al que consti a la inscripció del registre 
d’Aprofitaments d’Aigües Públiques. 

3er. No pagar les quotes que corresponguin dins els terminis que determini la Junta de 
Govern. 

4rt. Fer obres al seu aprofitament que n’alterin les característiques. 

5è. Fer obres o realitzar feines al seu aprofitament, fins i tot de neteja i reparació, sense 
comunicar-ho prèviament a la Junta Central d’Usuaris. 

6è. Canviar l’ús d’un aprofitament destinat a regadius agrícoles, o equiparat a aquests, a un 
altre tipus d’ús. 

7è. No donar a la Junta de Govern les facilitats previstes a l’Art. 49. 

8è. No acatar les ordres de la Junta de Govern, relatives a la limitació de l’explotació de 
l’aprofitament o obstaculitzar-hi l’accés. 

9è. Modificar la capacitat d’extracció a l’aprofitament superant els límits del títol 
administratiu. 

 

Art. 53è.- Les faltes mencionades a l’article anterior seran conegudes del Jurat de l’Aigua i en 
qualsevol cas distingirà entre el restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, l’obligació 
d’indemnitzar pels perjudicis causats a la Junta Central d’Usuaris i els seus membres i el règim 
disciplinari de la infracció. 

1er. En cas que hi hagués perjudicis per els membres, el Jurat els quantificarà i imposarà a 
l’infractor l’obligació d’indemnitzar-los. 

2on. Les faltes es sancionaran d’acord amb els criteris següents: 

a- Qui cometi les faltes descrites al paràgraf 1er de l’art. 52 d’aquests estatuts serà sancionat 
d’acord amb la legislació vigent per als qui realitzin abocaments directes o indirectes que 
puguin deteriorar la qualitat de l’aigua. 

b- Qui sigui autor dels fets descrits al paràgraf 2on, 6è o 9è de l’art. 52 serà sancionat tal i 
com estableix la legislació vigent que s’ha de sancionar l’incompliment de les condicions 
imposades a les concessions administratives. 

c- L’infractor que cometés l’acció descrita el paràgraf 3er, de l’art. 52 serà sancionat segons 
el que s’estableix a l’art. 9 d’aquests estatuts. 



d- Qui cometi les accions descrites als paràgrafs 4rt o 5è de l’article 52 serà sancionat d’acord 
amb la legislació vigent com aquell que du a terme sense autorització obres o plantacions 
en zones de protecció de l’aqüífer. 

e- Qui realitzi les accions previstes als paràgrafs 7è i 8è de l’art. 52 serà penalitzat amb la 
sanció establerta a l’article 319-2 en relació amb l’apartat i) de l’article 315 del reial Decret 
849/86 d’11 d’abril. 

3er. Els membres de la Junta Central d’Usuaris que duguin a terme de les accions establertes 
a l’article 52 estaran obligats a refer els aprofitaments, bores, regadius, aigües i aqüífers i 
embassaments subterranis al seu estat primitiu abans de la infracció i, si no ho fan així, la 
Junta Central d’Usuaris s’encarregarà de les accions reparadores pertinents a costa de 
l’infractor. 

 

Art. 54è. Les infraccions establertes a l’art. 52 prescriuran al cap de sis mesos d’haver estat 
comeses. Malgrat tot, això no eximirà de l’obligació d’indemnitzar pels danys comesos a la 
Junta Central d’Usuaris i els seus membres, ni de l’obligació de restablir l’ordre jurídic 
pertorbat. 

 

Art. 55è. Si las infraccions denunciades fossin constitutives de delicte o l’infractor fos una 
persona aliena a la Junta Central d’Usuaris, la Junta de Govern les denunciarà al Tribunal 
competent. 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 1er.- Les mesures, pesos i monedes que es facin servir en tot allò referent a la Juta Central 
d’Usuaris seran les que tenen per unitats el metre, el quilogram i l’Euro, i pel que fa al temps 
el segon. 

 

Art. 2on.- Queden derogades totes les disposicions o pràctiques que s’oposin al contingut 
d’aquests estatuts. 

 

Art. 3er.- Per a totes les qüestions relacionades amb els aigües subterranis i superficials 
compreses dins l’àrea expressada en l’article 2 d’aquests Estatuts, els membres de la Junta 
Central d’Usuaris es sometent voluntàriament als Òrgans de la mateixa, atenent a les 
atribucions que a cadascun els competí, les decisions dels quals podran reclamar: 

a- En primera instància i previ recurs de reposició, davant de l’òrgan actuant en el termini 
d’un mes. 

b- En segona instància, la decisió del qual podrà reclamar davant l’Agencia Catalana de 
l’Aigua o organisme que la substitueixi dins el termini de 15 dies. 

c- Tot això sense perjudici de la competència corresponent als Tribunals de la Jurisdicció 
Ordinària. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 



 

Art. 1er.- Aquests Estatuts, així con el Reglament de la Junta de Govern i del jurat de l’Ús de 
l’Aigua començaran a regir des del primer moment en el qual recaigui l’aprovació superior, 
procedint immediatament a la constitució de la Junta Central d’Usuaris amb subjecció a les 
seves disposicions, amb el nomenament del President de la Junta Central i de la primera Junta 
de Govern i Jurat de l’Aigua sense necessitat d’esperar a la Junta del quart trimestre de l’any 
natural. 

El president de la Junta Central es renovarà quan es procedeixi la segona renovació dels 
vocals de la Junta de Govern i del Jurat segons es consigna a la Disposició Transitòria que 
segueix, essent reelegible tal i com es consigna a l’article 41 d’aquests estatuts. 

 

Art. 2on.- La primera renovació de vocals de la Junta de Govern i del Jurat respectivament es 
verificarà en l’època consignada als articles 27 i 35 d’aquests Estatuts de l’any següent en el 
qual s’hagin constituït les esmentades corporacions, designat la sort als vocals que hagin de 
cessar en el càrrec, i la segona als dos anys de l’anterior i també en la Junta General correspon 
al quart trimestre de l’any natural. 

 

Art. 3er.- Constituïda la Junta de Govern es procedirà a la immediata impressió dels Estatuts 
i Reglaments, i de tots ells es repartirà un exemplar a cada membre per al coneixement dels 
seus drets i deures i remetrà a la Superioritat deu exemplars dels mateixos. 

 

Art. 4rt.- La Junta Central d’Usuaris d’Aigües de l’Aqüífer Carme Capellades formarà un estat 
o inventari amb la relació dels aprofitaments corresponents a les Comunitats i als usuaris 
integrats amb la descripció de les seves obres i les pròpies de la Junta Central. 

 


