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Resolució per la qual es designa un vocal representants de les persones usuàries
individuals d’aigua per a l’abastament de les poblacions a la Comissió de
Desembassament del Ter i del Llobregat i el seu suplent
L’article 11.2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que les comissions de
desembassament són els òrgans de gestió en règim de participació de l’Agència
Catalana de l’Aigua. La regulació de les seves funcions, funcionament, àmbit territorial
i composició es troba establerta als articles 15 i 16 i a l’annex dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua, aprovats per Decret 86/2009, de 2 de juny.
L’article 15.1 dels Estatuts preveu la constitució de quatre comissions de
desembassament: Muga, Ter – Llobregat, Foix i Riudecanyes.
L’article 15.2 estableix que les comissions de desembassament estan integrades per
representants dels Departaments competents en matèria d’agricultura i ramaderia,
d’energia, d’indústria i de medi ambient, dels ens locals, dels usos de l’aigua per a
l’abastament (associacions de companyies privades d’abastament, i persones o entitats
usuàries), dels usos domèstics de l’aigua, dels usos industrials per a la generació
d’energia hidroelèctrica (entitats més representatives del sector i companyies
hidroelèctriques), de la resta d’usos industrials, dels usos agraris i ramaders de l’aigua
(associacions més representatives i comunitats de regants), dels usos recreatius de
l’aigua, de les entitats ambientals i de la pròpia Agència Catalana de l’Aigua.
Pel què fa a la representació dels usos de l’aigua per a l’abastament de poblacions, la
lletra d) d’aquest precepte estableix que les persones usuàries individuals amb drets
d’aprofitament inscrits o en tràmit d’inscripció al registre d’aigües superiors al valor que
estableix per a cada comissió de desembassament l’annex dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua, poden designar un vocal representant a la comissió. El mateix
precepte permet l’agrupació d’usuaris individuals per assolir l’esmentat valor mínim de
drets d’aprofitament necessari per a la designació d’un vocal. En el cas de la Comissió
de Desembassament del Ter i del Llobregat, la lletra a.2 de l’annex dels Estatuts
estableix que aquest valor mínim és de 5 hectòmetres cúbics anuals.
Els Ajuntaments d’Abrera i de Martorell, Aigües d’Esparreguera Vidal, SA i la Comunitat
Minera Olesana, SCCL, han acordat agrupar els seus drets i atribuir la seva
representació a la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Cubeta d’Abrera per tal que
aquesta proposi la designació d’una persona en representació dels usos de l’aigua per
a l’abastament a la Comissió de Desembassament del Ter i del Llobregat. Es constata
que el conjunt dels drets d’aprofitament per a l’abastament d’aigua de poblacions inscrits
o en tràmit d’inscripció en el registre d’aigües corresponents a aquestes entitats supera
els 5 hectòmetres cúbics anuals.
En data de 23 de gener de 2020, la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Cubeta d’Abrera,
en nom dels Ajuntaments d’Abrera i de Martorell, d’Aigües d’Esparraguera Vidal, SA i
de la Comunitat Minera Olesana SCCL, ha proposat la designació del senyor Joan
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Arévalo Vila com a un dels vocals representants de les persones usuàries individuals
de l’aigua per a l’abastament de poblacions a la Comissió de Desembassament del Ter
i del Llobregat, i al senyor Enric Queralt Creus com a suplent.
Atès que, de conformitat amb l’article 15.3 dels Estatuts de l’Agència Catalana de
l’Aigua, la designació de les persones vocals de les comissions de desembassament i
les seves persones suplents correspon a la persona titular de la Direcció de l’Agència
Catalana de l’Aigua, a proposta de les corresponents associacions, entitats i òrgans.

RESOLC
- Designar el senyor Joan Arévalo Vila com a vocal representant dels usuaris individuals
d’aigua per a l’abastament de poblacions a la Comissió de Desembassament del Ter i
del Llobregat, a proposta de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Cubeta d’Abrera en
representació d’Aigües d’Esparreguera Vidal, SA, de la Comunitat Minera Olesana,
SCCL i dels Ajuntaments d’Abrera i de Martorell, i el senyor Enric Queralt Creus com a
suplent.
Aquesta resolució produeix els seus efectes a partir del 4 de maig de 2020.
Barcelona,

Director

