ESTATUTS DE LA COMUNITAT D’USUARIS D’AIGÜES DE LA VALL BAIXA I
DELTA DEL LLOBREGAT.

CAPÍTOL I
CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT
Art. 1. Els propietaris, regants i altres usuaris amb dret a l’aprofitament d’aigües
subterrànies i superficials per captacions situades dintre de l’àrea expressada a l’art. 2
d’aquests Estatuts, es constitueixen en Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i
Delta del Llobregat d’acord amb l’establert a l’art. 228 de la Llei d’Aigües de 13 de juny
de 1878, de conformitat amb la resolució del Ministeri d’Obres Públiques de 16 de
març de 1976 (BOE, de 30 de març de 1976).
La Comunitat d’Usuaris de la Vall Baixa i Delta del Llobregat tindrà el seu domicili en
l’Avinguda Verge de Montserrat, 133, 1r 2n, del Prat de Llobregat (08820).
En l’actualitat la Comunitat es regirà per aquests Estatuts i els seus Reglaments. Per a
totes aquelles qüestions que no s’hi preveuen, s’aplicarà l’establert en el Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües; el
Reial Decret 660/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986,
d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que
desenvolupa els Títols Preliminars, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d’Aigües i pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la legislació en matèria d’Aigües de Catalunya.
Art. 2. L’àmbit territorial de la Comunitat és la delimitació prevista per als Aqüífers de
la Vall Baixa i Delta del Llobregat, compresa en l’Annex I, 2) del Decret 328/1988, d’11
d’octubre, pel qual s’estableixen les normes de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació als diversos Aqüífers de Catalunya.
Art. 3. Són membres de la Comunitat i en formaran part tots els usuaris dels
aprofitaments d’aigües subterrànies i superficials, les captacions dels quals estiguin
situades en l’àrea esmentada en l’article precedent. Aquests usuaris es consignen,
agrupats segons els usos, i amb expressió dels aprofitaments, les característiques i els
títols respectius, en el padró de la Comunitat.
Així mateix, ingressaran en la Comunitat i en formaran part, els titulars de nous
aprofitaments concedits per l’Administració competent, les captacions dels quals se
situïn dintre de l’àrea expressada anteriorment. Els nous aprofitaments seran també
inclosos dins el padró.
Art. 4. L’usuari que deixi la Comunitat, prèviament, haurà de renunciar per complet
als aprofitaments d’aigües públiques situats dins l’àrea expressada en l’art. 2 d’aquests
Estatuts i satisfer les obligacions que tingui pendents.
Art. 5. L’objecte de la Comunitat és:
a) Resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació, la contaminació i la
intrusió marina en les aigües superficials i subterrànies compreses en el territori
de la Comunitat, amb actuacions encaminades a la utilització racional dels
recursos, a evitar la seva contaminació i a promoure la recàrrega artificial dels
aqüífers.
b) Evitar i, si s’escau, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris.
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c) Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i
la seva policia.
d) Informar, a iniciativa pròpia, a petició de l’Organisme de Conca o d’altres
Òrgans i Ens de l’Administració Autonòmica, Central o Local, en els Expedients
que afectin a les aigües concedides, en els d’obra o en els referents a sol.licitud
de noves concessions.
e) Proposar a l’Administració, a instàncies d’aquesta o per iniciativa pròpia, les
mesures que estimi oportunes en relació amb el seu àmbit de competència.
f) Gestionar els serveis que hi delegui l’Administració.
g) Potenciar entre els usuaris la implantació de nous mecanismes d’estalvi i
racionalització de l’ús de l’aigua. Els diferents usuaris aplicaran aquests
mecanismes en els seus processos industrials, en la millora de les xarxes o en
l'optimització del reg.
h) Potenciar la reutilització de l’aigua regenerada per als usos que permeti la
legislació d’aigües i la normativa sanitària. Es potenciarà l’ús d’aquesta aigua
regenerada per a consum urbà on sigui possible i aconsellable. Així mateix
s’afavorirà la tornada de l’aigua regenerada al medi natural, sempre que això
no impliqui una deterioració de l’estat qualitatiu de les aigües superficials i
subterrànies.
i) Defensarà la necessitat de millorar la regeneració de les aigües residuals
davant els estaments oficials pertinents, tant de les depurades situades dins el
seu àmbit com les que aigües amunt puguin afectar la qualitat de les aigües
superficials.
Art. 6. La Comunitat s’obliga a sufragar les despeses causades per les actuacions
que porti a terme en defensa dels aprofitaments dels seus membres, i les despeses de
les diligències que es practiquin en benefici de tota la Comunitat, amb subjecció a les
prescripcions d’aquests Estatuts.
Art. 7. Els drets i obligacions dels usuaris s’establiran tenint en compte el següent:
a) La quantitat d’aigua a què tinguin dret, en proporció al cabal que consti en la
inscripció dels aprofitaments respectius en els Registres d’Aigües.
b) El dret de vot, de conformitat amb allò establert en aquests Estatuts.
c) Els altres drets i obligacions, en proporció al cabal que consti en la inscripció
dels aprofitaments respectius en els Registres d’Aigües, però respectant
l’establert en l’article 8.
Art. 8. Els usuaris hauran de satisfer les despeses i inversions de la Comunitat
d’acord amb els criteris següents:
a) Les despeses d’administració, govern, representació i gestió de la Comunitat i
els de policia i control dels aprofitaments inclosos en el seu àmbit territorial, per
a tots els usuaris en proporció al cabal que consti en la inscripció dels
aprofitaments respectius en els Registres d’Aprofitaments d’Aigües i a la
utilització anual.
b) Les inversions i les despeses per conceptes diferents als assenyalats en el
paràgraf anterior, de la següent manera:
L’ u per mil del seu import pels usuaris d’aprofitaments d’aigües subterrànies destinats
a regs agrícoles, en proporció al cabal que consti en la inscripció en els Registres
d’Aprofitaments d’Aigües.
El nou-cents noranta-nou per mil, per a la resta d’usuaris, també en proporció a la
inscripció en els Registres d’Aprofitaments d’Aigües.
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Els aprofitaments destinats al proveïment d’habitatges unifamiliars tindran la
consideració d’aprofitaments destinats a reg quan abasteixin un sol habitatge o més
habitatges unifamiliars, en el cas que el pou pertanyi en comunitat als propietaris dels
habitatges unifamiliars que abasteix. Per a la resta de casos, els aprofitaments
destinats a l’abastament d’habitatges seran considerats d’ús industrial.
Les despeses i inversions se satisfaran, mitjançant el pagament de les quotes
oportunes.
Art. 9. El partícip de la Comunitat que no efectuï el pagament de les quotes que li
corresponguin dintre dels terminis pertinents, satisfarà un recàrrec del 10% mensual,
en concepte de sanció.
Si transcorren tres mesos des de la data assenyalada per l’abonament de la quota
sense efectuar el pagament de la mateixa i dels recàrrecs corresponents, la Junta de
Govern (veure Capítol III) podrà exigir l’import per la via administrativa de
constrenyiment i prohibir a la persona morosa l’ús de l’aigua fins que no hagi satisfet
els pagaments pendents.
Art. 10. Per al règim i govern de la Comunitat s’estableixen òrgans col·legiats i
unipersonals.
a) Són òrgans col·legiats:
La Junta General, la Junta de Govern el Jurat de l’Ús de l’Aigua, la Comissió Tècnica i
el Consell Consultiu.
b) Són òrgans unipersonals:
El President, el Vicepresident i el Secretari General de la Junta General així com el
President, el Vicepresident, el Tresorer, el Secretari de la Junta de Govern i el
President del Jurat de l’Ús de l’Aigua.
c) La Comunitat podrà establir els òrgans col.legiats o individuals complementaris
dels esmentats en els dos apartats anteriors, i concretar en cada cas l’òrgan al
qual estarà adscrit.

CAPÍTOL II
DE LA JUNTA GENERAL
Art. 11. La Junta General, constituïda per tots els membres de la Comunitat, és
l’òrgan sobirà.
Art. 12. Les sessions de la Junta General podran ser de tres tipus: Ordinàries,
Extraordinàries i Extraordinàries urgents.
a) Ordinàries: la Junta General es reunirà ordinàriament dues vegades l’any, en el
primer i segon semestre de l’any natural.
b) Extraordinàries: la convocatòria de les sessions extraordinàries de la Junta
General serà motivada i s’acordarà sempre que ho consideri oportú el
President de la Comunitat, la sol.liciti la Junta de Govern o la demani per escrit
un nombre mínim de tres partícips que representin, almenys, el 15% de la
totalitat dels vots de la Comunitat. La sol.licitud s’haurà de formular en un escrit
on es raoni l’assumpte o assumptes que la motiven i la signaran personalment
les persones que la subscriguin. La convocatòria de sessió extraordinària a
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instància dels partícips de la Comunitat s’haurà d’efectuar dintre dels quatre
dies següents a la petició, i la celebració no podrà demorar-se per més de dos
mesos des que l’escrit entri en el Registre General de la Comunitat.
c) Extraordinàries Urgents: són sessions extraordinàries urgents les convocades
pel President de la Comunitat quan la urgència dels assumptes a tractar no
permeti convocar a la Junta General amb l’antelació mínima de quinze dies que
estableix l’article 13. En aquest cas, s’ha d’incloure com a primer punt de
l’Ordre del Dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si no resulta
apreciada pel Ple, s’aixecarà, tot seguit, la sessió.
Art. 13. El President convocarà la Junta General, tant per a sessions ordinàries com
extraordinàries, amb quinze dies d’anticipació com a mínim, per mitjà d’Edictes
Municipals i Anuncis en la seu de la Comunitat, en el Butlletí Oficial de la Província i en
un dels diaris de major circulació de la província.
En els supòsits de reforma d’Estatuts i Reglaments o d’assumptes que, segons el
parer de la Junta de Govern o del President de la Comunitat, puguin comprometre
l’existència de la Comunitat o afectar-ne greument els interessos, se citarà, a més, a
domicili, mitjançant ofici, carta, telegrama o qualsevol altre mitjà que permeti tenir
constància de la recepció, de la data i de l’entitat de l’acte notificat, i la convocatòria
s’adreçarà, en tot cas, al domicili dels partícips o al lloc assenyalat per aquests per a
rebre les notificacions.
Art. 14. No podrà tractar-se en la Junta General, ja sigui ordinària o extraordinària,
cap assumpte que no estigui inclòs en l’Ordre del Dia que ha fixat el President, assistit
pel Secretari General de la Comunitat. En l’Ordre del Dia s’inclouran els assumptes
que el President estimi pertinents i els que sol.licitin per escrit un nombre mínim de tres
partícips de la Comunitat, que representin almenys el 15% de la totalitat dels vots, amb
quinze dies d’antelació a la data de convocatòria de la Junta General.
Art. 15. El quòrum per a la constitució vàlida de la Junta General serà el de la majoria
absoluta dels vots de la Comunitat. Si no es dóna aquest quòrum, la Junta General es
constituirà en segona convocatòria mitja hora més tard de l’assenyalada per a la
primera. Per quedar vàlidament constituïda la Junta General en segona convocatòria,
serà suficient l’assistència de la tercera part dels vots, sempre que hi siguin presents el
President o el Vicepresident i el Secretari.
Art. 16. La Junta General adoptarà els seus acords per la majoria absoluta dels vots
dels partícips presents o degudament representats, computats conformement a la llei i
al que s’estableix en aquests Estatuts. No obstant això, els acords relatius a
modificació dels Estatuts o Reglaments de la Comunitat, o a qualsevol altra matèria
que segons el parer de la Junta de Govern en pugui comprometre l’existència o afectar
greument els interessos, només seran vàlids si són adoptats per la majoria absoluta
dels vots.
S’entendrà que hi ha majoria absoluta quan els vots afirmatius siguin més de la meitat
dels vots de la Comunitat.
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius siguin més que els negatius.
Art. 17. Les votacions seran públiques o secretes segons acordi la Junta General.
El vot pot emetre’s en sentit afirmatiu o negatiu i els membres de la Junta poden
abstenir-se de votar.
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A l’efecte de la votació corresponent, es considerarà que s’abstenen els partícips que
s’hagin absentat del Saló de Sessions una vegada iniciada la deliberació de
l’assumpte i no hi siguin presents en el moment de la votació.
En cas de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà immediatament una nova
votació, i si persisteix l’empat decidirà el vot de qualitat del President.
Art. 18. Tenen dret a assistir a la Junta, amb veu i vot, tots els membres i partícips de
la Comunitat.
A més del vot a que té dret cada membre i partícip pel simple fet de ser-ho, cada 110
l/s de cabal de concessió en l’aprofitament significaran un vot addicional.
A cap usuari li pot correspondre un nombre de vots iguals o superior al 40% del
conjunt dels comuners, sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns i
les despeses de la Comunitat.
Només es tindran en compte els cabals que constin en les inscripcions del Registre
d’Aprofitaments d’Aigües.
Art. 19. Els partícips poden estar representats en la Junta General per altres partícips
o pels seus administradors o representants legals.
Art. 20. Quan la representació d’un partícip sigui especial per a una determinada
Junta General, n’hi haurà prou amb una simple autorització per escrit validada pel
Secretari de la Comunitat. Quan no es limiti a una sola Junta, serà necessari acreditar
la representació mitjançant mandat estès en la forma legal.
Art. 21. Correspon a la Junta General:
a) L’elecció i la remoció del President, Vicepresident i Secretari General de la
Comunitat; la dels Vocals, titulars i suplents de la Junta de Govern i del Jurat, i
la dels seus representants en l’Organisme de Conca o altres organismes.
Els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari General de la Comunitat
poden recaure en qui ho siguin de la Junta de Govern.
Els càrrecs de President i Vicepresident de la Junta General, seran honorífics i
gratuïts.
Les despeses de la Secretaria General se satisfaran a càrrec del Pressupost
ordinari corrent, que serà sotmès oportunament a l’aprovació de la Junta
General.
b) L’examen i aprovació de les despeses i els ingressos de la Comunitat, que
anualment ha de formular i presentar la Junta de Govern.
c) L’examen i aprovació dels Plans Generals d’Obres, Treballs i Programes
d’actuació de la Comunitat.
d) L’aprovació dels Estatuts, dels Reglaments de la Junta de Govern, del Jurat,
del Consell Consultiu i de la Comissió Tècnica de la Comunitat, així com les
seves modificacions.
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e) L’adquisició i alienació de béns, sense perjudici de les facultats que en aquest
aspecte corresponguin a la Junta de Govern.
f)

L’aprovació de l’ingrés a la Comunitat de qualsevol persona o entitat que amb
dret a l’ús de l’aigua així ho sol·liciti, i l’informe per a l’Organisme de Conca en
el cas que alguns usuaris pretenguin separar-se de la Comunitat per formar-ne
una altra de nova.

g) L’autorització prèvia a usuaris o terceres persones per realitzar obres en les
conduccions i instal·lacions de la Comunitat amb la finalitat d’una millor
utilització de l’aigua, sense perjudici del que en aquesta matèria correspongui
atorgar a l’Organisme de Conca.
h) La sol·licitud dels beneficis d’expropiació forçosa o la imposició de servituds en
benefici de la Comunitat.
i)

L’acord d’imposar derrames, si els recursos dels pressupostos aprovats no
bastessin per cobrir les despeses de la Comunitat i, si fos necessari, segons el
parer de la Junta de Govern, l’aprovació d’un pressupost addicional.

j)

Qualsevol altra facultat que li atribueixin les Disposicions legals vigents o que
no correspongui específicament a cap altre Òrgan de la Comunitat.

Art. 22. Competeix, especialment, a la Junta General deliberar sobre els assumptes
següents:
a) Qualsevol assumpte que li sotmeti la Junta de Govern o qualsevol dels
partícips de la Comunitat, sempre que la petició hagi estat formulada amb vuit
dies d’antelació, com a mínim, a la data de celebració de la Junta General.
b) Les reclamacions o queixes que es presentin contra la gestió de la Junta de
Govern, sempre que hagin estat formulades amb l’antelació prevista en el
paràgraf anterior.
c) Tot allò que pugui alterar d’una manera essencial els aprofitaments dels
partícips o membres de la Comunitat, o afectar greument els interessos de la
Comunitat o la seva existència.
Art. 23. la Junta General Ordinària del segon trimestre de l’any natural s’ocuparà
especialment:
a) De l’examen i aprovació de la Memòria Anual i dels comptes de despeses de
l’any anterior, presentats per la Junta de Govern.
b) De tot allò que convingui a la millor defensa, protecció i explotació de les
aigües superficials i subterrànies.
Art. 24. La Junta General Ordinària del quart trimestre de l’any natural s’ocuparà
principalment:
a) De l’examen i aprovació de l’Informe Tècnic de Suport al Pressupost, i dels
Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any següent, presentats per la
Junta de Govern.
b) Dels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació.
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c) De l’elecció del President, Vicepresident i el Secretari General de la Comunitat i
dels Vocals i suplents de la Junta de Govern i del Jurat de l’Ús de l’Aigua, quan
correspongui.
Art. 25. La Junta General de la Comunitat es reunirà en la població que acordi la
Junta de Govern i en el local designat en la convocatòria, la presidirà el President de la
Comunitat i actuarà de Secretari la persona que ocupi en aquell moment el càrrec.

CAPÍTOL III
DE LA JUNTA DE GOVERN
Art. 26. La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’encarregada de
l’execució dels Estatuts, dels acords propis i dels adoptats per la Junta General.
És compon de nou Vocals, dels quals dos representen als aprofitaments destinats a
proveïment d’aigua a poblacions, tres als utilitzats per a regs agrícoles i els quatre
restants els destinats a usos industrials.
Un Reglament específic en determinarà el funcionament i en detallarà les atribucions.
Art. 27. 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 manera que els
membres dels distints grups establerts en l’art. anterior elegeixin els Vocals que els
representin.
L’elecció es durà a terme al local, en el dia i hora fixats en la convocatòria, per mitjà de
paperetes en les quals els electors escriuran els noms dels Vocals.
Cada elector dipositarà en l'urna tantes paperetes com vots li corresponguin, conforme
a l’art.18 d’aquests Estatuts.
El President de la Comunitat i els dos Secretaris elegits a aquest efecte per la Junta
General procediran a l’escrutini públic de les paperetes. En acabar es proclamaran
Vocals els qui reuneixin les condicions requerides en aquests Estatuts i hagin obtingut
la majoria dels vots emesos, independentment del nombre de votants.
Art. 28. Els vocals que resultin elegits prendran possessió del càrrec en la Junta de
Govern següent a la Junta General en què s’hagi efectuat el sufragi, excepte els
nomenats en la primera elecció, que prendran possessió en la mateixa Junta General
en què resultin nomenats.
Art. 29. La Junta de Govern elegirà d’entre els seus Vocals el seu President,
Vicepresident i Tresorer, i designarà el Secretari, si no ho és el de la Comunitat.
Art. 30. El càrrec de Vocal de la Junta de Govern és honorífic i gratuït i per poder ser
elegit són necessaris els requisits següents:
a) Ser major d’edat o trobar-se autoritzat legalment per administrar els béns o ser
persona jurídica legalment establerta.
b) Ser amo o representant d’un aprofitament situat en l’àrea esmentada en l’art. 2
d’aquests Estatuts.
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c) No ser deutor ni tenir cap contracte, crèdit o litigi amb la Comunitat.
No es considerarà deutor qui únicament tingui pendent de pagament l’última quota
reportada per la Comunitat, sempre que no hagin transcorregut tres mesos des de
l’emissió de la butlleta de pagament.
Art. 31. La durada del càrrec de Vocal serà de quatre anys. La Junta es renovarà
parcialment cada dos anys, a raó de quatre Vocals les renovacions senars i cinc les
parelles. Els Vocals poden ser reelegits indefinidament, sempre que mantinguin els
requisits establerts en l’art. 30.
Art. 32. La Junta de Govern podrà disposar per al seu assessorament tècnic i jurídic
dels òrgans col.legiats o unipersonals complementaris, que exerciran un càrrec per
temps indefinit, i assistiran a les sessions amb veu i sense vot.

CAPÍTOL IV
DEL JURAT DE L’ÚS DE L’AIGUA
Art. 33. Correspon al Jurat conèixer les qüestions de fet que se suscitin entre els
Usuaris de la Comunitat; imposar als infractors dels Estatuts les sancions
reglamentàries, i fixar les indemnitzacions que s’hagin de satisfer als perjudicats i les
obligacions que puguin derivar-se de la infracció.
Art. 34. El Jurat es compondrà d’un President, designat per la Junta de Govern entre
els seus Vocals, i de dos Jurats propietaris i tres suplents, triats directament per la
Comunitat conforme al que estableixen els paràgrafs següents:
a) A fi que estiguin representats en el Jurat les tres classes d’aprofitaments
existents en aquesta Comunitat, els dos Jurats propietaris representaran,
respectivament, cadascun dels grups als quals no pertanyi el President i, en
conseqüència, seran elegits per les seves respectives classes.
b) Quant als Jurats suplents, el primer pertanyerà als aprofitaments destinats al
proveïment d’aigua a poblacions, el segon als destinats a usos industrials i el
tercer als aprofitaments destinats a regs agrícoles.
c) La suplència s’efectuarà de forma que a cada sessió hi assisteixi un Vocal
pertanyent a cadascuna de les tres classes d’aprofitaments i, si això no és
possible, se seguirà l’ordre de major a menor edat dels Vocals suplents.
Art. 35. L’elecció dels Vocals del Jurat, propietaris i suplents, es durà a terme en la
Junta General Ordinària del quart trimestre de l’any natural, d’acord amb el mateix
procediment establert per a la dels Vocals de la Junta de Govern. La renovació es farà
parcialment cada dos anys a raó de tres Vocals (un propietari i dos suplents) en les
renovacions senars i dos (un propietari i l’altre suplent) en les parelles.
El President del Jurat cessarà en el seu càrrec quan deixi de ser Vocal de la junta de
Govern.
Art. 36. Les condicions per a poder ser elegit Vocal del Jurat, seran les establertes en
l’art. 30 d’aquests Estatuts. Els Vocals poden ser reelegits indefinidament.
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Art. 37. Cap partícip podrà ocupar simultàniament el càrrec de Vocal de la Junta de
Govern i del Jurat, excepte el President.
Art. 38. Un Reglament específic determinarà les atribucions i obligacions que
corresponguin al Jurat, així com el procediment per als judicis.

CAPÍTOL V
DE LA COMISSIÓ TÈCNICA
Art. 39. La Comissió Tècnica és un òrgan assessor de la Junta de Govern i té
encomanades les tasques següents:
a) Estudi, seguiment i avaluació dels paràmetres hidrogeològics, així com altres
paràmetres d’interès.
b) Estudi, seguiment i avaluació de les diferents activitats susceptibles de
provocar incidències, directament o indirectament, sobre les aigües superficials
i subterrànies.
c) Formulació de les propostes tècniques pertinents d’acord amb les finalitats i
objectius d’aquesta Comunitat.
Art. 40. Un Reglament específic determinarà les seves funcions i atribucions.

CAPÍTOL VI
DEL CONSELL CONSULTIU
Art. 41. El Consell Consultiu és un òrgan assessor de la Junta de Govern i té com
finalitat emetre els informes no vinculants que li encomani aquesta, dintre de l’àmbit
d’actuació de la Comunitat.
Art. 42. Un Reglament específic determinarà les funcions i atribucions que li
corresponguin.

CAPÍTOL VII
DEL PRESIDENT, EL VICEPRESIDENT I EL SECRETARI GENERAL DE LA
COMUNITAT
Art. 43. La comunitat tindrà un President, un Vicepresident i un Secretari General
elegits per la Junta General.
Art. 44. Són elegibles per a la Presidència i Vicepresidència de la Comunitat els
usuaris que reuneixin els mateixos requisits que s’exigeixen en l’article 30 d’aquests
Estatuts per al càrrec de Vocal de la Junta de Govern.
Art. 45. Els càrrecs de President i Vicepresident de la Comunitat seran honorífics i
gratuïts. Tenen una durada de quatre anys i poden ser reelegits indefinidament.
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L’elecció del President es durà a terme quan s’efectuïn les renovacions senars de la
Junta de Govern i la del Vicepresident simultàniament a les renovacions parelles a què
es refereix l’article 31 d’aquests Estatuts.
Art. 46. Competeix al President de la Comunitat i en absència seva al Vicepresident:
a) Presidir la Junta General i dirigir-ne les deliberacions.
b) Comunicar els acords de la Junta General a la Junta de Govern i al Jurat de
l’Ús de l’Aigua, perquè els executin quan respectivament els concerneixi.
c) Cuidar del compliment exacte dels acords de la Junta General.
d) Ostentar la representació de la Comunitat entre Autoritats, Tribunals,
Organismes Públics i particulars.
e) Exercir accions judicials i administratives, en cas d’urgència, prèvia
comunicació a la Junta de Govern.
Art. 47. El Secretari General de la Comunitat és elegit per la Junta General a
proposta del President. Exerceix les facultats i té les obligacions establertes en
aquests Estatuts i les que li assenyali la Junta General. La seva retribució serà fixada
per la Junta General a proposta del President de la Comunitat.
Art. 48. Per ser elegit Secretari General de la Comunitat, s’exigeix:
a) Ser major d’edat.
b) Disposar dels coneixements legals i administratius suficients per ocupar el
càrrec.
c) Trobar-se en ple gaudi dels drets civils.
d) No haver estat condemnat criminalment per cap Sentència ferma.
e) No ser deutor o creditor de la Comunitat per cap concepte, ni tenir-hi cap litigi.
No es considerarà deutor qui solament tingui pendent de pagament l’última
quota posada al cobrament per la Comunitat, sempre que no hagin
transcorregut tres mesos des de l’emissió de la butlleta de pagament.
Art. 49. La durada del càrrec de Secretari General de la Comunitat és indeterminada.
El President podrà proposar a la Junta General de separar-lo del càrrec, mitjançant
expedient fundat en el qual el Secretari General haurà de ser escoltat. Quan les
circumstàncies del cas ho aconsellin, el President podrà acordar de suspendre’l en
l’exercici de les seves funcions mentre no resolgui res la Junta General.
En cas d’absència o malaltia del Secretari General, el substituirà en les seves
funcions, el partícip més modern, i si n’hi ha uns quants de la mateixa antiguitat, el
més jove, sempre que com a mínim reuneixi els requisits 1,3,4 i 5 establerts en l’article
anterior.
Art. 50. Correspon al Secretari General de la Comunitat:
a) Estendre en el llibre corresponent les Actes de la Junta General i signar-les
conjuntament amb el President de la Comunitat.
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b) Anotar en un altre llibre els acords de la Junta General, amb les dates
respectives, i complir els requisits del paràgraf anterior.
c) Autoritzar, amb el President de la Comunitat, les ordres que emanin d’aquest i
els acords de la Junta General.
d) Conservar i custodiar en l’arxiu els llibres i altres documents corresponents a la
Secretaria de la Comunitat.
e) Dur a terme tots els altres treballs propis del seu càrrec que li encomani el
President per si mateix o per acord de la Junta General.
f)

Redactar l’apartat administratiu de la Memòria Anual, com a element integrant
d’aquesta Memòria, per a la formulació final per la Junta de Govern.

g) Dur a terme, en general, totes les funcions pròpies de l’administració i gestió
diària de la Comunitat, i altres d’igual índole que la Junta de Govern li delegui
expressament.
h) Dur a terme totes aquelles funcions de caràcter financer i econòmic de la
Comunitat, i les funcions de les mateixes característiques que la Junta de
Govern li delegui expressament.
i)

Dur a terme, en general, totes aquelles funcions relatives a la gestió del
personal contractat per la Comunitat, i altres d’igual índole que la Junta de
Govern li delegui expressament.

CAPÍTOL VIII
DE LES OBRES I TREBALLS
Art. 51. No podrà efectuar-se cap obra ni treball, ni tan sols les neteges i reparacions
ordinàries en els aprofitaments de l’àmbit territorial de la Comunitat, sense comunicarho prèviament i per escrit a la Junta de Govern.
La Comunitat, mitjançant comunicació prèvia a la persona interessada, podrà, per
causa motivada, oposar-se a la realització d’obres i treballs. No obstant això, els
usuaris d’aprofitaments destinats a regs agrícoles i els que s’hi equiparin per l’article 8
d’aquests Estatuts podran, sempre amb previ avís a la Junta de Govern, efectuar en
els seus pous les reparacions que estimin necessàries quan no alterin les seves
característiques mitjançant l’augment del cabal o de la profunditat. Construït el pou
nou, es clausurarà i encegarà immediatament l’anterior.
En cap cas podrà canviar-se l’ús dels aprofitaments destinats a regs agrícoles i els
equiparats als mateixos pels descrits en l’article 8 d’aquests Estatuts. El trencament
d’aquesta prohibició comportarà la clausura de l’aprofitament, i la Comunitat podrà
optar entre efectuar-la per ella mateixa, mitjançant el Jurat de l’Ús de l’Aigua, o
recaptar-la de l’Òrgan competent de l’Administració.
No obstant, si un terreny qualificat de zona agrícola o corresponent a un habitatge
familiar passa a ser qualificat com a zona industrial, la Comunitat no s’oposarà a la
sol.licitud que els pous que s’hi ubiquin siguin classificats d’ús industrial, si això no
comporta un augment del cabal.
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En tot cas, les obres i treballs aniran a càrrec de l’amo de l’aprofitament on es realitzin.
Art. 52. La Junta de Govern, amb l’aprovació prèvia de la Junta General, podrà
ordenar l’estudi, la redacció i execució de projectes d’obres i treballs per a la defensa
de les aigües superficials i subterrànies, per a la recàrrega dels aqüífers i per a
l’avaluació dels impactes ambientals, que es considerin necessaris, dintre del
pressupost i del programa d’actuació aprovats prèviament per la Junta General.
En casos extraordinaris i d’extrema urgència que no permetin a la Junta General
reunir-se, la Junta de Govern podrà acordar i emprendre sota la seva responsabilitat
les obres i treballs, i convocar com més aviat millor la Junta General per comunicar-li el
seu acord i sotmetre’l a la seva ratificació.
Els membres i partícips de la Comunitat prestaran les màximes facilitats per a la
realització de les obres i treballs, fins i tot quan per a l’execució s’hagin d’utilitzar
aprofitaments de la seva propietat.

CAPÍTOL IX
DE L’ÚS DE LES AIGÜES
Art. 53. Tots els partícips de la Comunitat tenen opció al cabal que consti en la
inscripció del seu aprofitament en els Registres d’Aprofitaments d’Aigües. Quan aquell
cabal representés la sobreexplotació dels aqüífers, la Junta de Govern limitarà
equitativament la utilització dels aprofitaments, exceptuant el que està disposat en
l’article 58 de la Llei d’Aigües vigent.
Els partícips o membres de la Comunitat autoritzaran en tot moment l’accés als seus
aprofitaments respectius, que la Junta de Govern podrà ordenar sense complir cap
requisit ni formalitat, a fi de controlar l’ús degut de l’aigua.

CAPÍTOL X
DEL CONTROL VOLUMÈTRIC
Art. 54. Tots els usuaris disposaran de comptadors en els seus pous. La Comunitat
podrà dur a terme visites individualitzades per fer-ne la lectura.
La Junta de Govern, amb caràcter excepcional i quan les circumstàncies concretes
d’algun usuari així ho aconsellin, podrà deixar aquest usuari exempt temporalment de
l’obligació establerta en el paràgraf anterior.

CAPÍTOL XI
DEL PADRÓ
Art. 55. A fi de garantir els drets dels partícips, la Comunitat disposarà d’un padró
general que serà mantingut rigorosament al dia i en el qual constaran tots els usuaris
d’aigües subterrànies i superficials, agrupats segons els usos i amb expressió dels
aprofitaments respectius, especificant les seves característiques i títols.
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Art. 56. Per a facilitar el repartiment de les derrames i la votació en els acords i
eleccions de la Junta General, així com la formació de llistes electorals, la Comunitat
disposarà d’un altre padró en el qual constaran tots els partícips de la Comunitat,
segons ordre alfabètic, així com la proporció amb què cadascun hagi de contribuir a
sufragar les despeses de la Comunitat i el seu nombre de vots corresponent.

CAPÍTOL XII
DE LES FALTES, DE LES INDEMNITZACIONS I DE LES SANCIONS.
Art. 57. Incorreran en infracció d’aquests Estatuts, les persones o entitats que
mitjançant dol o negligència, ja d’una manera activa o per omissió, cometin algun dels
fets següents:
a) Contaminar l’aigua o danyar algun dels aqüífers o embassaments subterranis.
b) Extreure del seu aprofitament un cabal superior al que consti en la inscripció en
els Registres d’Aprofitaments d’Aigües.
c) No pagar les quotes que li corresponguin dintre dels terminis que determini la
Junta de Govern.
d) Dur a terme obres o treballs en el seu aprofitament que n’alterin les
característiques.
e) Dur a terme obres o treballs en el seu aprofitament, fins i tot els de neteja o
reparació, sense comunicar-ho prèviament a la Comunitat.
f)

Canviar l’ús d’un aprofitament destinat a regs agrícoles o equiparat al mateix en
l’article 8 d’aquests Estatuts a un altre tipus d’ús.

g) No donar a la Junta de Govern les facilitats previstes en els articles 53 i 54.
h) No acatar les ordres de la Junta de Govern que facin referència a limitació
d’explotació de l’aprofitament o obstaculitzar l’accés a l’aprofitament.
i)

No tenir el mòdul dels seus aprofitaments com correspon.

Art. 58. El Jurat de l’Ús de l’Aigua tindrà coneixement de les faltes esmentades en
l’article anterior; en tot cas distingirà entre el restabliment de l’ordre jurídic pertorbat,
l’obligació d’indemnitzar pels perjudicis causats a la Comunitat i els seus partícips, i el
règim disciplinari de la infracció.
1. En el cas que derivessin perjudicis per als partícips, el Jurat els quantificarà i
imposarà a l’infractor l’obligació d’indemnitzar-los.
Quan el perjudici no sigui identificable respecte a un partícip membre de la Comunitat,
es consideraran com causats a aquesta, que percebrà, en conseqüència, la
indemnització corresponent.
2. Les faltes seran sancionades segons els criteris següents:
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1) A qui cometi els fets descrits en el paràgraf 1r de l’article 57 d’aquests Estatuts,
amb la sanció establerta per la legislació vigent per a qui realitzés abocaments
directes o indirectes que poguessin deteriorar la qualitat de l’aigua.
2) A qui realitzés els fets descrits en el paràgraf 2n, 6è ó 9è de l’article 57, amb la
sanció establerta per la legislació vigent per a qui incomplís les condicions
imposades en les concessions administratives.
3) A l’infractor que cometés el fet descrit en el paràgraf 3r de l’article 57, se’l
sancionarà segons l’establert en l’article 9 d’aquests Estatuts.
4) A qui cometi els fets descrits en els paràgrafs 4t o 5è de l’article 57, amb la
sanció establerta per la legislació vigent per a qui executés sense autorització
obres o plantacions en zones de policia.
5) A qui realitzi els fets prevists en els paràgrafs 7è o 8è de l’article 57, amb la
sanció establerta per la legislació vigent per al partícip que desobeís els
Òrgans de la Comunitat d’Usuaris.

3. Els membres i partícips de la Comunitat que realitzessin un dels fets establerts en
l’art. 57, quedaran obligats a reposar els aprofitaments, obres, regs, aigües, aqüífers o
embassaments subterranis al seu estat primitiu abans de la comissió de la infracció, i
si no ho fan, la Comunitat realitzarà les actuacions pertinents a costa de l’infractor.
Art. 59. Les infraccions establertes en l’article 57, prescriuran al cap de sis mesos
que s’hagin comès.
No obstant, això no comportarà l’extinció de l’obligació d’indemnitzar la Comunitat i els
seus partícips pels mals ocasionats, ni de l’obligació de restablir l’ordre jurídic
pertorbat.
Art. 60. Si les infraccions denunciades fossin constitutives de delicte o l’infractor una
persona aliena a la Comunitat, la Junta de Govern les denunciarà davant el Tribunal
competent.

CAPÍTOL XIII
DISPOSICIONS GENERALS.
Art. 61. En l’àmbit de la Comunitat es prendran com unitats de pes, longitud, temps i
altres, aquelles que en cada moment indiqui l’organisme internacional de normalització
competent.
Art. 62. La Comunitat podrà executar per ella mateixa i a càrrec de l’usuari els acords
incomplerts que imposin una obligació de fer, sempre que aquesta no tingui caràcter
personal.
El cost de l’explotació subsidiària serà exigible per la via administrativa de
constrenyiment, i podrà ser exigida abans de l’execució, a reserva de la liquidació
definitiva.
Art. 63. Els membres i partícips de la Comunitat estan sotmesos a les decisions que
adoptin els seus Òrgans, les quals podran ser recorregudes en alçada, dintre dels
terminis pertinents, davant l’Organisme de Conca, amb l’excepció de les resolucions

14

del Jurat, que esgoten la via governativa i poden ser recorregudes davant la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, conforme a la seva llei reguladora.
Art. 64. Queden derogades totes les disposicions i pràctiques que s’oposin al que es
preveu en aquests Estatuts.
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REGLAMENT PER A LA JUNTA DE GOVERN DE LA COMUNITAT D’USUARIS
D’AIGÜES DE LA VALL BAIXA I DELTA DEL LLOBREGAT.

Art. 1. La Junta de Govern elegida per la Junta General és l’òrgan competent per a
l’execució dels Estatuts, dels seus acords propis i dels adoptats per la Junta General.
Art. 2. La Junta de Govern es constituirà durant la primera reunió que celebri,
posterior a la Junta General en què s’hagi efectuat l’elecció dels Vocals. No obstant
això, es tindrà en compte l’establert en l’article 28 dels Estatuts de la Comunitat.
La convocatòria per a la constitució de la Junta de Govern després de cada renovació
de la meitat dels seus Vocals, l’efectuarà el de més edat de la meitat subsistent, el
qual la presidirà fins la seva constitució definitiva. En la mateixa sessió hauran de ser
elegits el President i els altres càrrecs que hagin d’ocupar els Vocals.
Art. 3. Els Vocals de la Junta de Govern als quals correspongui, segons els Estatuts
cessar en el càrrec, ho faran en el moment que els seus substituts els reemplacin.
Art. 4. La Junta de Govern elegirà el dia de la seva constitució:
1) Els Vocals que hagin d’ocupar els càrrecs de President, Vicepresident,
Tresorer i Secretari, si no ho fos el de la Junta General.
2) El Vocal President del Jurat de l’Ús de l’Aigua.
Art. 5. El President de la Junta de Govern convocarà les sessions, tant ordinàries
com extraordinàries, amb quatre dies d’anticipació com a mínim, per mitjà d’ofici, carta,
telegrama o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció, data o
identitat del notificat i es dirigirà en tot cas al domicili del Vocal o al lloc assenyalat per
aquest per a les notificacions.
Quan es convoqui sessió extraordinària, en la qual, per la urgència i transcendència de
la matèria a tractar no sigui aconsellable respectar l’antelació mínima de quatre dies a
la data de convocatòria, abans d’entrar a conèixer els assumptes inclosos en l’Ordre
del Dia, haurà de ser declarada aquesta urgència per acord favorable de la majoria
dels Vocals.
Art. 6. La Junta de Govern celebrarà una sessió ordinària cada tres mesos i les
extraordinàries que estimi oportunes el President o que sol.licitin un nombre mínim de
dos Vocals. Aquesta sol·licitud haurà de formular-se en un escrit en el qual es raoni
l’assumpte o assumptes que el motivin i el signaran personalment tots els vocals que
el subscriguin.
La convocatòria de sessió extraordinària a instància dels Vocals s’haurà d’efectuar
dintre dels quatre dies següents a la petició i no podrà demorar-se més de quinze dies
des que l’escrit de sol·licitud tingui entrada en el Registre de la Junta de Govern.
Art. 7. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l’assistència de
la majoria absoluta dels seus components. Si no existís quòrum es constituirà en
segona convocatòria mitja hora més tard de l’assenyalada per a la primera, llavors
serà suficient l’assistència de la tercera part dels membres, i en tot cas un nombre no
inferior a tres. Sempre hi haurà d’haver presents el President o el Vicepresident i el
Secretari.
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Art. 8. La Junta de Govern adoptarà els acords per la majoria simple dels membres
presents.
Les votacions podran ser públiques o secretes, i les votacions públiques podran ser
ordinàries o nominals, a petició de tres dels Vocals.
Art. 9. La Junta de Govern anotarà els seus acords en un llibre foliat i rubricat pel
President, que serà dut a aquest efecte pel Secretari. Aquest llibre podrà ser revisat
per qualsevol dels partícips de la Comunitat quan aquesta ho autoritzi o estigui reunida
en Junta General.
Art. 10. La Junta de Govern tindrà la seu a l’Avinguda Verge de Montserrat, 133, 1r –
2n del Prat de Llobregat (08820).
Art. 11. Són atribucions de la Junta de Govern:
1) Vetllar pels interessos de la Comunitat, promoure’n el desenvolupament i
defensar-ne els drets.
2) Fer respectar els acords de la Junta General.
3) Dictar les disposicions necessàries per al bon règim i govern de la Comunitat i
adoptar, si s’escau, les mesures oportunes perquè es compleixin.
4) Nomenar els empleats de la Comunitat i separar-los, segons la legislació
laboral.
5) Formular la Memòria Anual i l’Informe Tècnic de Suport al Pressupost a
presentar a la Junta General en les seves reunions ordinàries.
6) Presentar a la Junta General, en la reunió del quart trimestre de l’any natural el
Pressupost general de despeses i ingressos per a l’any següent, així com la
llista de Vocals que hagin de cessar en la Junta de Govern i en el Jurat, quan
correspongui.
7) Formular el Pressupost extraordinari d’ingressos i despeses, assenyalar la
quota que hagi de satisfer cada partícip, i presentar-los a l’aprovació de la
Junta General.
8) Formar l’Inventari de les propietats de la Comunitat, amb els padrons generals,
els plans i relacions de béns.
9) Rendir comptes i proposar derrama ordinària o extraordinària a la Junta
General.
10) Ordenar la inversió dels fons de la Comunitat amb subjecció al Pressupost
aprovat, i rendir-ne compte detallat a la Junta General.
11) Acordar la celebració de la Junta General extraordinària quan ho estimi
convenient i sotmetre-li qualsevol assumpte que cregui del seu interès.
12) Disposar la formació de projectes d’obres noves de separació o conservació,
quan ho cregui oportú, presentar-los a examen de la Junta General i,
posteriorment, ocupar-se de dirigir-los i inspeccionar-los una vegada aprovats.
En casos extraordinaris i d’extrema urgència que no permetin reunir-se la Junta
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General, la Junta de Govern podrà acordar i emprendre sota la seva total
responsabilitat l’execució de la nova obra i convocar com més aviat millor la
Junta de General per comunicar-li el seu acord.
13) Cuidar de la policia dels mòduls reguladors i comptadors dels aprofitaments
dels partícips, controlar l’evolució dels distints paràmetres hidrogeològics i
dictar les disposicions convenients per a una millor distribució de l’aigua.
14) Controlar l’explotació dels recursos i establir els torns d’aigua, conciliant els
interessos dels diversos aprofitaments i procurant que en moments
d’escassesa es distribueixi l’aigua de la manera més convenient per als
objectius comunitaris.
15) Designar els membres de la Comissió Tècnica, i encarregar-li els treballs que
consideri pertinents.
16) Designar els membres del Consell Consultiu, i encarregar-los els informes que
consideri pertinents.
17) Adoptar les resolucions que siguin necessàries segons el que disposen els
Estatuts de la Comunitat, aquest Reglament i altres disposicions vigents:
a) Per fer efectives les quotes individuals que corresponguin als partícips
en virtut del Pressupost, la derrama i els repartiments acordats per la
Junta General.
b) Per cobrar les indemnitzacions i multes que imposi el Jurat de l’Ús de
l’Aigua, de les quals haurà de donar avís previ, remetent la
corresponent relació.
En un cas i en l’altre podrà emprar contra els deutors, per satisfer els seus
dèbits, el procediment de constrenyiment, transcorreguts quinze dies des que
es va recaptar el pagament per escrit i prohibir-los l’ús de l’aigua mentre no el
satisfacin.
18) Sotmetre a la Junta General qualsevol assumpte que estimi d’interès, així com
proposar la modificació i reforma dels Estatuts i Reglaments.
19) Vetllar pel compliment de la legislació d’aigües, els Estatuts i Reglaments de la
Comunitat, així com les ordres de l’Administració.
20) Resoldre les reclamacions prèvies a les accions civils i laborals que es formulin
contra la Comunitat, d’acord amb la Llei de Procediment Administratiu.
21) L’exercici d’accions judicials i administratives.
22) Totes les facultats que li delegui la Junta General o li siguin atribuïdes pels
Estatuts de la Comunitat i altres disposicions vigents.
23) Delegar en el Secretari General de la Comunitat totes les funcions d’índole
administrativa, econòmica o financera, i les relatives al personal de la
Comunitat que estimi pertinents.

Art. 12. Els acords de la Junta de Govern en l’àmbit de les seves competències,
seran executius en la forma i amb els requisits de la Llei de Procediment Administratiu,
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sense perjudici de la seva possible impugnació en alçada davant l’Organisme de
Conca, la resolució del qual esgotarà la via administrativa, i serà, en tot cas, revisada
per la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

DEL PRESIDENT
Art. 13. Són atribucions específiques del President:
1) Establir l’Ordre del Dia, convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta de
Govern, tant ordinàries com extraordinàries, i decidir les votacions en cas
d’empat.
2) Autoritzar amb la seva signatura els actes i acords de la Junta de Govern.
3) Rubricar els llibres d’actes i acords de la Junta de Govern.
4) Signar i expedir els lliuraments contra la Tresoreria de la Comunitat i posar el
“pagui’s” en els que aquesta hagi de satisfer.
5) Actuar en nom i representació de la Junta de Govern en tota classe
d’assumptes propis i de la competència d’aquesta Junta.
6) Presidir la Comissió Tècnica de la Comunitat i conèixer les seves reunions.
7) Qualsevol altra facultat que li vingui atribuïda pels Estatuts i Reglaments de la
Comunitat i altres disposicions legals i les que li delegui la Junta General.
8) L’exercici d’accions judicials i administratives en cas d’urgència, donant-ne avís
de manera immediata a la Junta de Govern.

DEL TRESORER
Art. 14. Correspon al Tresorer:
1) Fer-se càrrec de les quantitats recaptades per quotes aprovades i per
indemnitzacions o multes imposades pel Jurat de l’Ús de l’Aigua que hagin
estat cobrades per la Junta de Govern i de les que per qualsevol altre concepte
pugui la Comunitat percebre.
2) Pagar els lliuraments nominals i comptes justificats i degudament autoritzats
per la Junta de Govern, on consti el “pagui’s” del President i el segell de la
Comunitat.
Art. 15. El Tresorer durà un llibre on anotarà per ordre de dates i amb especificació
de conceptes i persones, les quantitats que recapti i pagui, i el presentarà
trimestralment, amb els justificants, a la Junta de Govern.
Art. 16. El Tresorer serà responsable de tots els fons de la Comunitat que ingressin
en el seu poder i dels pagaments que es verifiquin sense les formalitats establertes.
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DEL SECRETARI
Art. 17. Pot ser Secretari de la Junta de Govern el Secretari de la Junta General
mentre ho sigui d’aquesta, o qualsevol altre Vocal de la Junta de Govern per un termini
determinat.
Si en el Secretari no concorregués la condició de Vocal, exercirà el seu càrrec per
temps indeterminat, i assistirà a les sessions amb veu i sense vot.
La Junta de Govern podrà suspendre el Secretari en les seves funcions, per justa
causa, i proposar-ne el cessament definitiu a la Junta General, mitjançant incoació
d’expedient en el qual el Secretari haurà de ser escoltat.
En cas d’absència o malaltia, el Secretari serà substituït pel Vocal més modern. Si n’hi
ha uns quants amb la mateixa antiguitat, el que sigui més jove d’entre ells.
La retribució del Secretari serà fixada per la Junta de Govern.
Art. 18. Correspon al Secretari:
a) Anotar en un llibre foliat i rubricat pel President les Actes i Acords adoptats per
la Junta de Govern i signar-los conjuntament amb aquell.
b) Expedir certificacions amb el vistiplau del President.
c) Autoritzar, amb el President de la Junta de Govern, les ordres que emanin
d’aquest o de la Comunitat.
d) Redactar el Pressupost ordinari, extraordinari i els comptes.
e) Dur l’estadística de tots els partícips de la Comunitat i dels vots que cadascun
representi, amb expressió de les quotes que hagin de satisfer, i tenir sempre
els padrons al corrent.
f)

Conservar a l’arxiu de la Secretaria tots els documents referents a la
Comunitat, així com el segell d’aquesta.

g) En general, executar tots els treballs propis del càrrec i els que li encomani la
Junta de Govern o el seu President.

Art. 19. Les despeses de Secretaria se satisfaran a càrrec del Pressupost ordinari
corrent, que serà sotmès oportunament a l’aprovació de la Junta General.
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REGLAMENT DEL JURAT DE L’ÚS DE L’AIGUA DE LA COMUNITAT D’USUARIS
D’AIGÜES DE LA VALL BAIXA I DELTA DEL LLOBREGAT.

Art. 1. El Jurat, instituït en els Estatuts i elegit segons les seves disposicions per la
Junta General de la Comunitat, es constituirà dintre dels quinze dies següents a la
formació de la Junta de Govern.
La convocatòria per a la seva constitució, la realitzarà el President elegit per la Junta
de Govern, el qual, en la mateixa sessió, donarà possessió del càrrec als nous Vocals,
i cessaran en aquest mateix acte, els que ho hagin de fer, de conformitat amb el que
disposen els Estatuts.
Art. 2. El domicili del Jurat serà el mateix que el de la Junta de Govern.
Art. 3. El Jurat estarà format per un President, que serà un dels Vocals de la Junta de
Govern designat per aquesta, i pel nombre de Vocals i suplents que elegeixi la Junta
General.
El President del Jurat en convocarà i presidirà les sessions i judicis. Actuarà de
Secretari qui ho sigui de la Junta de Govern.
Art. 4. El Jurat es reunirà quan es presenti qualsevol queixa o denúncia, quan ho
sol.licitin la majoria dels Vocals, i sempre que el seu President ho consideri oportú.
La citació es farà a domicili mitjançant ofici, carta, telegrama o qualsevol altre mitjà que
permeti tenir constància de la recepció, de la data i de la identitat de l’acte notificat.
Art. 5. Perquè el Jurat pugui celebrar sessió o judici i les seves decisions siguin
vàlides, hi hauran de concórrer la totalitat dels Vocals que el componen i en defecte
d’ells, els suplents corresponents.
Art. 6. El Jurat prendrà els acords per majoria absoluta de vots. En cas d’empat
decidirà el vot del President.
Art. 7. Correspon al Jurat entendre en les qüestions que se suscitin entre els
partícips de la Comunitat sobre ús i aprofitament d’aigua, i examinar les denúncies que
se li presentin per infracció dels Estatuts, mitjançant la celebració, en un cas i en l’altre,
dels judicis corresponents i l’emissió de les resolucions que procedeixin.
Art. 8. Les denúncies per infraccions comeses pels partícips en matèria d’obres, de
règim o ús de les aigües, o per qualsevol altre abús perjudicial als interessos de la
Comunitat podran ser presentades al President del Jurat per qualsevol dels Vocals i
empleats de la Junta de Govern, pel President de la Comunitat i pels mateixos
partícips. Les denúncies s’hauran de fer per escrit.
Art. 9. Els procediments del Jurat en l’examen de les qüestions del seu interès i en la
celebració dels judicis seran públics i verbals.
Art. 10. Presentades al Jurat una o més qüestions de fet, entre partícips de la
Comunitat, sobre l’ús i l’aprofitament de les seves aigües, el President assenyalarà el
dia que s’hagin d’examinar, convocarà al Jurat i citarà, amb cinc dies d’antelació com a
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mínim, els partícips interessats mitjançant ofici, carta o telegrama al seu domicili o al
lloc assenyalat per aquests per a les notificacions, expressarà, en tot cas, els fets a
debatre i el dia i hora que hagin de ser examinats.
La sessió de debat d’aquestes qüestions serà pública i els interessats hi exposaran
verbalment tot el que estimin oportú per a la defensa dels seus interessos i drets. El
Jurat podrà en aquest moment resoldre la controvèrsia, però si les parts proposessin
proves o el President les considerés necessàries per formar millor el seu criteri, es
fixarà un termini racional per examinar-les i practicar-les, assenyalant en els termes
anteriorment expressats el dia i hora per a la nova vista i la resolució definitiva.
Art. 11. Presentades al Jurat una o més denúncies, el President assenyalarà la data
per al judici públic, i citarà la persona denunciant i la denunciada seguint el mateix
procediment que estableix l’article anterior.
Art. 12. El judici se celebrarà el dia assenyalat, llevat que la persona denunciant avisi
oportunament de la impossibilitat d’assistir-hi. En aquest cas, si el President entén que
l’absència és justificada, assenyalarà un nou dia per a la vista i ho comunicarà a les
parts de la mateixa forma que en la primera crida. La vista tindrà lloc el nou dia fixat,
tant si hi concorre com si no la part denunciada.
Les parts exposaran verbalment tot el que estimin oportú per a la defensa dels seus
drets o interessos, i podran presentar els testimonis que creguin necessaris per a la
prova de les seves afirmacions.
Escoltades les manifestacions de les parts, el Jurat, en una sala separada, i si no és
possible, en la mateixa, deliberarà privadament per acordar la resolució. Una vegada
pronunciada, el President manarà publicar-la el més aviat possible. Però si el Jurat
estima pertinent un reconeixement sobre el terreny o que es procedeixi a la taxació
dels danys i perjudicis per a una millor delimitació de fets i responsabilitats, suspendrà
la seva resolució i assenyalarà el dia que un o més dels Vocals hagin de verificar el
reconeixement, amb assistència de les parts interessades, o que perits nomenats a
aquest efecte practiquin les taxacions. Realitzades les actuacions pertinents, el Jurat
es constituirà de nou en el local de les seves sessions, prèvia citació de les parts, i
d’acord amb els fets provats, pronunciarà el seu veredicte que immediatament serà
publicat.
Art. 13. El nomenament dels perits per a l’estima i graduació dels danys i perjudicis
serà privatiu del Jurat i els seus emoluments hauran de ser satisfets per les persones
infractores dels Estatuts.
Art. 14. El Jurat podrà imposar a les persones infractores dels Estatuts les multes
que s’estableixin i reclamar-los la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats a la
Comunitat o als seus partícips, així com l’obligació de retornar els aprofitaments,
obres, regs, aigües, aqüífers o embassaments subterranis al seu estat anterior, abans
de la pertorbació de l’ordre jurídic que va ocasionar la seva infracció.
L’import de les sancions, que en cap cas excedirà del límit fixat pel Codi Penal per a
les faltes, s’aplicarà als fons de la Comunitat.
Art. 15.
Les decisions del Jurat seran consignades pel Secretari, amb
l’assessorament del President, en un llibre foliat i rubricat per aquest i es farà constar
el dia que es presenta la denúncia, el nom i la classe de denunciant i denunciat, els
fets que motiven la denúncia, les circumstàncies i raons invocades pel denunciant, els
articles dels Estatuts que s’hagin aplicat i les penes imposades. S’especificaran,

22

també, les sancions que siguin en concepte de multa i les exigides per via
indemnitzadora, amb expressió dels perjudicats que hagin de ser satisfets en la lesió
dels seus interessos.
Art. 16. L’endemà de la celebració de cada judici el Jurat rendirà a la Junta de
Govern una relació detallada dels partícips de la Comunitat a qui hagi imposat alguna
correcció i n’especificarà la causa, la multa o indemnització que calgui satisfer i el
beneficiari d’aquesta.
Art. 17. La Junta de Govern recaptarà els imports de les multes i indemnitzacions
imposades pel Jurat després de rebre la relació descrita en l’article precedent,
procedirà a la distribució de les indemnitzacions, segons les disposicions dels Estatuts
i ingressarà en la Caixa de la Comunitat l’import de les multes i el de les
indemnitzacions que s’hagin de satisfer.
Art. 18. Les decisions del Jurat són executives i podran ser impugnades davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa conforme a la seva Llei reguladora.
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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA COMUNITAT D’USUARIS
D’AIGÜES DE LA VALL BAIXA I DELTA DEL LLOBREGAT.

Art. 1. La Comissió Tècnica és un òrgan assessor de la Junta de Govern i té
encomanades les tasques següents:
1) Estudi, seguiment i avaluació dels paràmetres hidrogeològics així com altres
d’interès.
2) Estudi, seguiment i avaluació de les diferents activitats susceptibles de
provocar incidències, directament o indirectament, sobre les aigües superficials
i subterrànies.
3) Formulació de les propostes tècniques pertinents d’acord amb les finalitats i
objectius d’aquesta Comunitat.
Art. 2. La Comissió Tècnica assumirà l’encàrrec i el desenvolupament de les tasques
especificades per la Junta de Govern.
Art. 3. El President de la Junta de Govern serà el President de la Comissió Tècnica, i
estarà integrada pels membres del Departament Tècnic de la Comunitat i per un
nombre mínim de tres i màxim de dotze membres designats per la Junta de Govern.
Un d’ells serà el Secretari General de la Comunitat d’Usuaris, i ocuparà la Secretaria
de la Comissió.
Art. 4. El Departament Tècnic de la Comunitat, format per personal nomenat i
contractat per la Junta de Govern per a tal fi, estarà integrat en la Comissió Tècnica
per executar els estudis i formular les propostes concretes.
Art. 5. La persona responsable del Departament Tècnic de la Comunitat coordinarà
les tasques de la Comissió Tècnica.
Art. 6.
Govern.

La Comissió Tècnica informarà periòdicament i puntualment la Junta de

Art. 7. La Comissió Tècnica supervisarà:
1) L’apartat tècnic de la Memòria Anual, redactat pel Departament Tècnic de la
Comunitat, com a element integrant de la Memòria, per a la seva formulació
final per la Junta de Govern.
2) L’Informe Tècnic de Suport al Pressupost, redactat pel Departament Tècnic de
la Comunitat, com a element integrant del Pressupost Anual, per a la seva
formulació final per la Junta de Govern.
Art. 8. La Comissió Tècnica es reunirà amb caràcter ordinari, amb la periodicitat que
determini la Junta de Govern, i amb caràcter extraordinari, quan sorgeixi un assumpte
de reconeguda urgència o quan així ho requereixi la preparació d’algun estudi en
particular.

24

REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LA COMUNITAT D’USUARIS
D’AIGÜES DE LA VALL BAIXA I DELTA DEL LLOBREGAT.

Art. 1. El Consell Consultiu és un òrgan assessor de la Junta de Govern i té com a
finalitat emetre els informes de caràcter no vinculant que la Junta de Govern li
encomani dintre de l’àmbit d’actuació de la Comunitat.
Així mateix, durà a terme aquells treballs que li especifiqui la Junta de Govern, a la
qual haurà d’informar puntualment i periòdicament.
Art. 2. El Consell Consultiu estarà integrat per un nombre mínim de tres membres i
màxim de sis, designats per la Junta de Govern. Un dels membres serà el Secretari
General de la Comunitat, que ocuparà la Secretaria de la Comissió.
Art. 3. La Junta de Govern podrà designar un Assessor Tècnic que coordinarà els
treballs d’estudi del Consell Consultiu i substituirà al Secretari en cas d’absència o
malaltia.
Art. 4. El Consell Consultiu es reunirà, amb caràcter ordinari amb la periodicitat que
determini la Junta de Govern, i amb caràcter extraordinari, quan sorgeixi un assumpte
de reconeguda urgència o quan així ho requereixi la preparació d’algun estudi en
particular.
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