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-COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA COMUNITAT 
 
 
 
Procés electoral de renovació de càrrecs 
 
Els vocals i càrrecs integrants dels òrgans de la Comunitat han tingut durant l’exercici 2016 una 
renovació important atès que s’ha efectuat el procés electoral, iniciat per acord de Junta General 
del dia 23 de juliol, de renovació dels càrrecs de les setze col·lectivitats de regants i de la 
Comunitat General, ambdues adaptades a l’àmbit territorial dels sectors de reg. 
 
El calendari que es va aprovar per donar compliment a aquest procediment ha esta el següent: 
 
 
ELECCIONS A LES COL·LECTIVITATS DE REGANTS 
Enviament cens provisional  a les col·lectivitats  
Publicació edictes d'exposició pública cens provisional  al BOP, diaris i 
ajuntament seu 
Publicació edictes exposició cens provisional (BOP, diaris i ajuntament seu) 
Exposició pública del cens 
Depuració  reclamacions 
Enviament cens definitiu a les col·lectivitats  
Sessió Junta Govern col·lectivitat aprovació cens definitiu + convocatòria 
assemblea 
Enviament dels edictes de Convocatòria eleccions (BOP, diaris i ajuntament seu) 
Publicacions convocatòria (BOP, diari i ajuntament seu) 
Presentació de Candidatures 
Sessió Junta Govern col·lectivitat ratificació candidatures 
Assemblees extraordinàries d'eleccions 
Sessió constitutiva nova J.G. Col·lectivitats 
 
ELECCIONS A LA COMUNITAT GENERAL 
Convocatòria J.Govern de la CG constitutiva 
Sessió constitutiva nova J.Govern de la Comunitat 
Convocatòria Junta General eleccions 
Publicacions convocatòria (BOP, diari i notificacions) 
Presentació candidatures als càrrecs de la Comunitat General 
Sessió J.Govern proclamació candidats 
Sessió Junta General eleccions 

 
 

27/07/2016 
 
 

29/07/2016 
1 al 17/08/2016 

18/08/16 a 02/09/16 
7 a 8/09/2016 
9 a 16/09/2016 

 
19/09/2016 
23/09/2016 

26/09/2016 a 4/10/2016 
13/10/2016 

24 i 25/10/2016 
2 a 5/11/2016 

 
 

 7/11/2016 
14/11/2016 
15/11/2016 
18/11/2016 

28/11/16 a 2/12/2016 
05/12/2016 
17/12/2016 

 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
El calendari d’assemblees per l’elecció dels vocals de cada Col·lectivitat ha estat el següent: 
 

  DIA HORA LLOC MUNICIPI 

 Col·lectivitat 1 25 octubre de 2016 De 19h a 21h  Sala de Juntes de l’Ajuntament VILANOVA DE L’AGUDA 

 Col·lectivitat 2 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de l’Edifici d’Entitats  ARTESA DE SEGRE 

 Col·lectivitat 3 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de Plens Ajuntament AGRAMUNT 

 Col·lectivitat 4 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Local Social OSSÓ DE SIÓ 

 Col·lectivitat 5 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de les Pallargues ELS PLANS DE SIÓ 

 Col·lectivitat 6 24 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala Comunitat Regants SG TÀRREGA 

 Col·lectivitat 7 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de Plens de l’Ajuntament VERDÚ 

 Col·lectivitat 8 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala del Foment SANT MARTÍ DE RIUCORB 

 Col·lectivitat 9 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de l’Ajuntament ARBECA 

 Col·lectivitat 10 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Centre Cívic de l'Ajuntament LES BORGES BLANQUES 

 Col·lectivitat 11 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala Llar del Productor CASTELLDANS 

 Col·lectivitat 12 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de l’Ajuntament L’ALBAGÉS 

 Col·lectivitat 13 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala Polivalent ALFÉS 

 Col·lectivitat 14 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de l'Ajuntament ALCANÓ 

 Col·lectivitat 15 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala de Plens de l’Ajuntament AITONA 

 Col·lectivitat 16 25 octubre de 2016 De 19h a 21h Sala d'Entitats - Ajuntament MONTGAI 

 
Per últim assenyalar que tot el procés va finalitzar el dia 17 de desembre de 2016 amb una 
reunió de la Junta General de la Comunitat realitzada a la sala de conferències 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU de Tàrrega on es va elegir al nous 
President i Vicepresident de la Comunitat General de Regants. 

         
        Atés que únicament es va presentar una sola candidatura pels càrrecs de President i 

Vicepresident, no es va procedir a efectuar les votacions i el president de la mesa va proclamar 
els electes: President al Sr. Josep Maria Jové i Aresté i Vice-president al Sr. Francesc Xavier 
Albareda i Salvadó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
. Junta General 
 
Durant l’exercici 2016 s’han efectuat tres sessions del màxim òrgan de la Comunitat General de 
Regants: els dies 28 de maig, 23 de juliol  i 17 de desembre. 
 
 
. Junta de Govern 
 
L’any 2016 es varen efectuar set sessions: els dies 13 d’abril, 9 de maig, 30 de juny, 8 de 
setembre, 13 d’octubre, 14 de novembre i 5 de desembre. 
 
La Junta de Govern de la Comunitat fins el dia 14 de novembre estava constituïda pels següents 
presidents de les disset col·lectivitats de regants: 
 
 
La composició de la Junta de Govern és la següent: 
- Sr. Josep Mª Jové i Aresté (President de la Junta de Govern i de la Col·lectivitat15) 
- Sr  Francesc Xavier Albareda Salvadó (Vicepresident de la Junta de Govern) 
- Sr. Conrad Llovera i Sala (Tresorer i President de la Col·lectivitat 13) 
- Sr. Josep Paris i Piqué (President de la Col·lectivitat 1) 
- Sr. Josep Audet i Buireu (President  de la Col·lectivitat 2) 
- Sr.  Josep Mª Porta i Castellà (President  de la Col·lectivitat 3) 
- Sr. Joan Jové i Solà (President de la Col·lectivitat 4) 
- Sr. Miquel Valls i Marquilles (President de la Col·lectivitat 5) 
- Sr. Pere Cercós i París (President de la Col·lectivitat 6) 
- Sr. Josep Francesc Castellà i Vall (President de la Col·lectivitat 7) 
- Sr. Bartomeu Porta i Porta (President de la Col·lectivitat 8) 
- Sr. Justo Minguella i Albareda (President de la Col·lectivitat 9) 
- Sr. Josep Xavier Bergadà i Oliva (President de la Col·lectivitat 10) 
- Sr. Joan Teixidó i Bellmunt (President de la Col·lectivitat 11) 
- Sr. Jaume Setó i Cornadó (President de la Col·lectivitat 12)   
- Sr. Raül Flix i Pelegrí (President de la Col·lectivitat 14)                              
- Sr. Jacob Roigé i Pujol (President de la Col·lectivitat 16) 
- Sr. Ramon Piñol i Sentís (President de la Col·lectivitat 17) 
 
L’any 2016 es van produir la defunció del president de la col·lectivitat número 8 de la Junta de 
Govern: Sr. Joan Batalla Llordés. Va ser substituït pel seu vice-president, Sr. Bartomeu Porta 
Porta. 
 
 
Una vegada efectuada la sessió del 14 de novembre en que es va realitzar la sessió constitutiva 
de la nova Junta de Govern sorgida de l’elecció per les setze Juntes de les Col·lectivitats i la 
elecció per la Junta General del President i Vicepresident de la Comunitat General, la 
composició va ser la següent: 
 
- Sr. Josep Mª Jové i Aresté (President de la Junta de Govern i de la Col·lectivitat15) 
- Sr  Francesc Xavier Albareda Salvadó (Vicepresident de la J. de Govern i Pres. Col·lectivitat 3) 
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- Sr. Conrad Llovera i Sala (Tresorer i President de la Col·lectivitat 11) 
- Sr. Josep Audet i Buireu (President de la Col·lectivitat 1) 
- Sr.  Josep Mª Porta i Castellà (President  de la Col·lectivitat 2) 
- Sr. Josep Francesc Castellà i Vall (President de la Col·lectivitat 4) 
- Sra. Marta Batalla i Clavé (Presidenta de la Col·lectivitat 5) 
- Sr. Ramon Augé i Gené (President de la Col·lectivitat 6) 
- Sr. Joan Sambola i Torres (President de la Col·lectivitat 7) 
- Sr. Rafel Piqué i Farré (President de la Col·lectivitat 8) 
- Sr. Joan Teixidó i Bellmunt (President de la Col·lectivitat 9) 
- Sr. Jaume Setó i Cornadó (President de la Col·lectivitat 10)   
- Sr. Raül Flix i Pelegrí (President de la Col·lectivitat 12)                              
- Sr. Lluís Sentís i Masot (President de la Col·lectivitat 13) 
- Sr. Gregori Albareda i Farran (President de la Col·lectivitat 14) 
- Sr. Pere Cercós i París (President de la Col·lectivitat 16) 
 
. Comissió Permanent 
  
La Comissió Permanent està formada pel President, el Vice-president, el Tresorer i per tres 
vocals, un per cada una de les tres zones: alta, mitja i baixa, en que es divideix la Comunitat.  
Després de l’elecció per la Junta de Govern del dia 16 de gener de 2013 fins la nova elecció de 
gener de 2017 va estar constituïda pels següents vocals:  
 
- Sr. Josep Mª Jové i Aresté (President de la Junta de Govern i de la Col·lectivitat 15) 
- Sr. Francesc Xavier Albareda i Salvadó  (Vicepresident de la Junta de Govern) 
- Sr. Conrad Llovera i Sala (Tresorer i President de la Col.13) 
- Sr. Joan Batalla i Llordés (zona alta: President  de la Col·lectivitat 8: els dos primers anys) 
- Sr. Miquel Valls Marquilles (zona alta: President de la Col·lectivitat 5: els dos darrers anys) 
- Sr. Josep Xavier Bergadà i Oliva (zona mitja:President de la Col·lectivitat 10) 
- Sr. Jacob Roigé i Pujol (zona baixa: President de la Col·lectivitat 16) 
 
Es varen efectuar durant l’exercici 2016 quatre reunions: 14 de gener, 24 de març, 30 de juny i  
13 d’octubre. Es va acordar efectuar una Comissió per trimestre. La reunió corresponent al IV 
trimestre de l‘exercici anterior 2015 es va efectuar el 14 de gener de 2016. 
 La reunió corresponent al IV trimestre de l‘exercici 2016 es va efectuar el mes de gener de 
2017. 
 
. Comissió de Seguiment de l’Explotació del Sistema de Regadiu Segarra-Garrigues. 
 
Derivada del Conveni, aprovat per la Junta General del 6 de novembre de 2010, entre Reg 
Sistema Segarra-Garrigues SA (actualment INFRAESTRUCTURES.cat), Aigües del Segarra-
Garrigues, SA i la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues per a 
l’explotació del Sistema de Regadiu Segarra-Garrigues i el Reglament del Servei de 
Subministrament d’Aigua per a reg del Sistema Segarra-Garrigues es va crear una Comissió de 
seguiment de l’explotació que ha vingut reunint-se  des del mes de desembre de 2010. 
 
Les  principals funcions d’aquesta Comissió són coordinar les actuacions de les parts, efectuar 
el seguiment del compliment del contracte per ASG en relació a l’explotació i manteniment de 
les xarxes i resoldre les qüestions que es plantegin en relació a l’explotació de la xarxa. 
 
La Comissió es reuneix a la seu de la Comunitat de Regants, amb caràcter mensual, i està  
formada per 6 membres (2 de la Comunitat, 2 d’ASG i 2 d’Infraestructures.cat, i presidida pel 
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President de la Comunitat en un règim d’acords per majoria de vots dels assistents a les 
reunions.   
 
Actualment són membres de la Comissió. 
-  Sr. Josep Maria Jové Aresté, President de la Comunitat General de Regants. 
-  Sr  Francesc Xavier Albareda Salvadó, Vicepresident de la Comunitat General de Regants. 
-  Sr. Miquel Galvarriato Serra, Director General d’Aigües del Segarra-Garrigues, SA.  
-  Sr. Xavier Vall-llossera  Ferran, Director Divisió Gestió Territorial d’Infraestructures.cat. 
-  Sr. Joan Goñalons Castell, Gerent de Projectes d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures.cat. 
-  Sr.  Miquel Sacrest Llosas, Director d’Explotació d’Aigües del Segarra-Garrigues, SA. 
-  Sra. Imma Tàsies Ribera, Secretària de la Comunitat de Regants que actua com a Secretària 
de la Comissió. 
 
Altres assistents són: 
-  Sr. Sergio Mothe Martínez, Assessor-tècnic de la Comunitat General de Regants. 
-  Sr. Raül Flix Pelegrí, President de la Col·lectivitat 12.  
- Sr. Antoni Enjuanes Puyol, Subdirector General d’Infraestructures Rurals, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. 
- Sr. Sixte Cambra Díaz, Director Tècnic d’Aigües del Segarra-Garrigues, SA. 
 
Es varen efectuar durant l’exercici 2016 un total de sis reunions: 4-29 de febrer, 8 d’abril, 1-16 
de juny, 28 de juliol, 5 d’octubre i 23 de novembre. 
 
.Organització: 
 
President  
- Sr. Josep Mª Jové i Aresté  
 
Vicepresident 
- Sr. Francesc Xavier Albareda i Salvadó. 

 
Tresorer 
- Sr. Conrad Llovera i Sala. 
 
Secretària 
- Sra. Imma Tàsies Ribera. 
 
-PARTICIPACIÓ EN ALTRES ENTITATS 
 
. Representants al Comitè Tècnic de Seguiment i Assessorament del Regadiu del Sistema 
Segarra-Garrigues. 
 
Anteriorment, arran de les eleccions a la Generalitat de Catalunya el novembre de 2010 es va 
constituir el Consell d’Administració de REGSEGA (actualment Infraestructures.cat) el mes 
d’abril de 2011.  
Un cop dissolta l’empresa pública REGSEGA per la seva agrupació a la nova societat 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (antiga GISA), durant el 2012, va ser 
voluntat del Govern de la Generalitat mantenir l’obligació de fer un seguiment més intensiu i 
directe del regadiu del Segarra-Garrigues, com es feia fins ara a través del consell d’administració 
de REGSEGA. 
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Per aquest motiu es constitueix aquest Comitè Tècnic de Seguiment i Assessorament del Regadiu 
del Sistema Segarra-Garrigues. 
 
Forma part del Comitè: 
 

- Com a President, el Sr. Joan Jaume Oms, president i conseller delegat d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU. 

- Com a Vocals, per part del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Sr. 
Oriol Anson Fradera, el Sr. Antoni Enjuanes Pujol i el Sr. Ferran de Noguera. 

-  Per part del departament de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Ferran Miralles Sabadell. 
- Per part d’Infraestructures.cat, el Sr. Jordi-Joan Rosell Selvas, el Sr. Xavier Vall-llossera 

Ferran i el Sr. Albert Farreras del Campo. 
- Membres de la Comunitat de Regants:  
      Sr. Josep Maria Jové Aresté, Sr. Josep Mª Porta Castellà, Sr. Jaume Setó Cornadó i Sr. 

Josep París Piqué. 
 
També assisteixen, requerits a l’efecte, el Sr. Francesc X. Albareda de la Comunitat de Regants, 
entre d’altres. 

 
Es consideren membres adscrits al Comitè, el director general de l’empresa pública 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i els representants de la Comunitat de 
Regants del Canal Segarra-Garrigues. 
 
Entre les funcions del Comitè en destaca, entre altres, el seguiment de les actuacions tècniques, 
ambientals i econòmiques del projecte, l’assessorament al consell d’administració i al President 
d’Infraestructures.cat i l’anàlisi i proposta de criteris tècnics de planificació. 
 
L’any 2016 s’han efectuat les següents reunions del Comitè Tècnic de Seguiment i 
Assessorament del Regadiu del Sistema Segarra-Garrigues:  20 d’abril, 2 de juny, 14 de juliol, 8 
de setembre, 20 d’octubre i 1 de desembre. 
 
. Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega. 
 
Un vocal electe del Ple de la Cambra de Comerç de Tàrrega correspon a la Comunitat de 
Regants. A aquest òrgan hi assisteix el Sr. President. Les reunions del Ple de la Cambra de 
Comerç de Tàrrega es van celebrar els dies 25 d’abril  i 28 de novembre de 2016. 
 
 
.PRODER (Programa de Desenvolupament Rural de l’Urgell) 
 
Des del moment de la seva constitució la Comunitat forma part, mitjançant el seu president, del 
Consorci per a l’execució del PRODER (Programa de Desenvolupament Rural de l’Urgell), 
participant al Grup d’Acció Local.  
 
 
.Consorci  LEADER URGELL – PLA D’URGELL. 
 
Per tal de poder gestionar el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al 
període 2007-2013, els Consells Comarcals de l’Urgell i el Pla d’Urgell van constituir un 
consorci amb el nom de “Consorci LEADER Urgell-Pla d’Urgell”, els estatuts del qual 
preveuen la participació d’entitats públiques i privades. 
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Des del Consell Comarcal de l’Urgell es va invitar a la Comunitat General a adherir-se al 
Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell, cosa que va aprovar la Comissió Permanent del dia 4 de 
setembre de 2008.  La darrera reunió del Ple de la Consorci Leader Urgell –  Pla d’Urgell es va 
celebrar el dia 25 de febrer de 2015. 
 
 
.Comissió de seguiment de la DIA  (Declaració d’Impacte Ambiental) de les Obres de 
Regulació (embassaments) i de la Xarxa de Transport (Canal). 
 
Aquesta Comissió està integrada per representants de la  Direcció General de l’Aigua del 
MIMAM; Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del MIMAM; Comissaria 
d’Aigües de la CHE; DARP de la Generalitat; Medi Ambient de la Generalitat; Comunitat de 
Regants del Canal Segarra-Garrigues i ACUAES. 
 
 
.Comissió de seguiment de la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) de la Xarxa de 
Distribució. 
 
En aquesta Comissió s’informa de l’estat actual de les obres-explotació Segarra-Garrigues, 
l’estat del seguiment de les Mesures Correctores-Compensatòries de la DIA, així com els temes 
presentats a les Comissions de Seguiment dels Hàbitats Estepàris i les Comissions de seguiment 
ambiental de les obres. 
 
Aquesta Comissió està integrada per membres del DAAM, Dep. Territori i Sostenibilitat, 
Aigües del Segarra-Garrigues, Infraestructures.cat, Egrell, ICO, SEO-Bridlife, el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya i la Comunitat de Regants. 
  
 
. Comissió de Seguiment dels Hàbitats Esteparis. 
 
Aquesta Comissió està integrada per membres del DARP, Dep. Territori i Sostenibilitat, Aigües 
del Segarra-Garrigues, Infraestructures.cat, Egrell, ICO, Seo-Birdlife, Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya i la Comunitat de Regants. Per donar compliment a la DIA, s’efectua un 
seguiment de les mesures correctores i les mesures compensatòries a la Xarxa Natura 2000 dins 
de l’àmbit Segarra-Garrigues, seguiment avifauna estepària, seguiment del protocol de reg 
Segarra-Garrigues, propostes d’actuacions, entre altres.  
 
La Comunitat de regants es va adherir a aquesta Comissió en data 27 de novembre de 2014 i 
està representada pel President, Sr. Josep Mª Jové i el Vicepresident, Sr. Francesc X Albareda. 
 
Durant l’any 2016 es va efectuar quatre reunions els dies 21 de gener, 21 d’abril, 21 de juliol i 
20 de desembre a les oficines d’Infraestructures.cat a Tàrrega. 
 
. Comissió de Seguiment Ambiental de les obres del regadiu SG. 
 
Formen part d’aquesta Comissió representants del DAAM, el Dep. Territori i Sostenibilitat, 
Aigües del Segarra-Garrigues, Infraestructures.cat i la Comunitat de Regants. Es treballa en 
l’estat de projectes i obres en curs, així com els sectors actualment en promoció de reg. 
S’efectua un seguiment ambiental de les obres en curs, entre altres.  
 
Al 2016 aquesta comissió es van reunir a la seu d’Infraestructures.cat de Tàrrega en data 19 
d’abril i 6 d’octubre de 2016. 
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. Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 
La Comunitat ha participat en els següents òrgans de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre:   
 
a) Junta d’Explotació número 12 de la Conca del Segre. 
 
Durant l’exercici 2016 s’han mantingut dos reunions d’aquesta Junta a la que estem adscrits, els 
dies 15 de març i 26 d’octubre.  
 
En aquestes reunions s’acorda el Cànon de Regularització de Rialb, entre altres. A partir de 
l’any 2013 la Comunitat ha iniciat el pagament del Cànon de Regularització de Rialb 
corresponent al subministrament de l’exercici anterior 2012.  
Al 2016 la Comunitat ha efectuat la liquidació del Cànon de Regularització de Rialb a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre corresponent al subministrament de l’exercici 2015 per un 
import de 44.640,97 euros que correspon a 8.371.296,00 m3 consumits per 0,005332623 
euros/m3. 
 
Aquestes reunions venen sempre precedides de les de la Comissió de Seguiment d’Assumptes 
Econòmics que s’efectua a les oficines de la CHE a Monzón i que es va celebrar els dies 24 de 
febrer i 6 d’octubre de 2016. 
 
b) Comissió de desembassament de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 
En aquesta reunió del Ple de la Comissió de Desembassament de la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre s’informa de l’estat del volums actuals dels embassaments de la Conca de l’Ebre per 
analitzar les reserves d’aigua i és l’encarregat de senyalar per a cada exercici hídric el règim 
d’ompliment i buidat dels embassament en funció dels diferents usos sol·licitats. 
 
Durant l’exercici 2016 es va efectuar dues reunions: el dia 27 d’abril i 24 de novembre a les 
oficines de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a Saragossa. 
 
c) Assemblea d’usuaris de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 
La CR Canal Segarra-Garrigues forma part dels representants de regadius de la Secció B que 
engloba la Conca del Segre, Esera, Noguera Ribagorçana, Gallec i Cinca. Les altres Comunitats 
que formen part dins d’aquesta secció B són: la C.R. Canals d’Urgell, C.R. Canal d’Aragó i 
Catalunya, C.R. Algerri-Balaguer, C.R. Canal de Pinyana, C.R. Riegos del Alto Aragón, així 
com altres empreses energètiques: Endesa, Acciona, Hidro Nitro Española, S.A, entre altres.  
 
L’Assemblea d’Usuaris es va celebrar en data 7 d’abril de 2015, en la qual es va procedir a 
elegir per grups als 32 representants dels usuaris al Consell d’Aigua, els 16 representants per la 
Junta de Govern i la proposta de vocals de la Comissió de Desembassament. 
 
 
. Federación de las Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro. (FEREBRO) 
 
En data 29 de març del 2016 es va celebrar a Saragossa la reunió de la Junta General Ordinària 
de la Federació de les Comunitats de Regants de la Conca de l’Ebre. Comenta que en aquesta 
reunió es va tractar l’aprovació de l’exercici econòmic 2015, del Pressupost 2016, la Memòria 
de l’exercici 2015 i les altes i baixes de la Federació. 
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. Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) 
 
Es va assistir a Madrid a les reunions de la Junta Directiva dels dies 30 de març, 29 de setembre 
i 14 de desembre, així com a la Junta General de data 21 de juny de 2016. 
 
 
. Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) 
 
L’1 d’abril de 2016 es va celebrar la IV Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya al 
municipi de Valls i com a temes principals es van tractar els sistemes alternatius a l’energia 
elèctrica en el reg, com pot ser l’energia solar, i una segona ponència per analitzar aspectes 
vinculats amb la gestió econòmica-financera de les comunitats de regants. Posteriorment a la 
trobada va tenir lloc la 1a Assemblea General d’ACATCOR. 
 
L’organització és conjunta entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (DAAM) i l’Associació Catalana de Comunitats de Regants amb la finalitat 
d’aixoplugar les comunitats de regants de Catalunya per tal de compartir sinergies i 
problemàtiques conjuntes, i ser un interlocutor vàlid davant de les administracions vinculades, 
directa o indirectament, en l’aigua, les infraestructures i els regadius. 
La Junta General de la Comunitat de data 13 de desembre de 2014 va aprovar per unanimitat 
l’adhesió a l’Associació Catalana de Comunitats de Regants. 
 
 
 
-MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE LES COL·LECTIVITATS I DE LA 
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS ADAPTADES A L’ÀMBIT TERRITORIAL 
DELS SECTORS DE REG 
 
Durant l’exercici 2016 s’ha treballat en la modificació de les ordenances, tant de les 
col·lectivitats com de la Comunitat General, a l’adaptació territorial de les actualment 17 
col·lectivitats de regants als sectors de regadiu, que són 15. 
La xarxa de regadiu que s’està executant o ja està executada obeeix a un esquema hidràulic per 
sectors de reg els quals no estaven definits a les ordenances. En aquest sentit, s’ha modificat el 
número de les 17 col·lectivitats per adaptar-les als àmbits territorials dels sectors de reg i, 
conseqüentment queden formalitzades les noves 16 col·lectivitats. 
 
Les 16 col·lectivitats adaptades als àmbits territorial dels sectors de reg i el municipi seu 
proposat per cadascuna d’elles, són les següents: 
 
- Col·lectivitat núm. 1  (Sector de reg 1) – VILANOVA DE L’AGUDA  
- Col·lectivitat núm. 2  (Sector de reg 2) -  ARTESA DE SEGRE  
- Col·lectivitat núm. 3  (Sector de reg 3) -  AGRAMUNT 
- Col·lectivitat núm. 4  (Sector de reg 4.1) – TORREFETA I FLOREJACS 
- Col·lectivitat núm. 5  (Sector de reg 4.2) – ELS PLANS DE SIÓ 
- Col·lectivitat núm. 6  (Sector de reg 5) -  TÀRREGA 
- Col·lectivitat núm. 7  (Sector de reg 6) -  VERDÚ 
- Col·lectivitat núm. 8  (Sector de reg 7) – SANT MARTÍ DE RIUCORB 
- Col·lectivitat núm. 9  (Sector de reg 8) -  ARBECA 
- Col·lectivitat núm. 10 (Sector de reg 9.1) – LES BORGES BLANQUES 
- Col·lectivitat núm. 11 (Sectors de reg 9.2-15) - CASTELLDANS 
- Col·lectivitat núm. 12 (Sectors de reg 10-11-14) – GRANYENA DE LES G. 
- Col·lectivitat núm. 13 (Sector de reg 12.1) - ALFÉS 
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- Col·lectivitat núm. 14 (Sector de reg 12.2 ) - ALCANÓ 
- Col·lectivitat núm. 15 (Sector de reg 13) - AITONA 
- Col·lectivitat núm. 16 (Sector de reg 4.1) - MONTGAI 
 
Durant el mes de juny, les Assemblees Generals de les Col·lectivitats, a excepció de la 
Col·lectivitat núm. 9 que no es va convocar, van aprovar els acords de la nova situació 
d’adaptació de les Col·lectivitats a l’àmbit territorial dels sectors de reg i les noves Ordenances 
de les Col·lectivitats adaptades a l’àmbit territorial dels sectors de reg. 
Quant a la Col·lectivitat número 9, la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants de 
data 30 de juny de 2016 va aprovar l’aplicació de l’Article 25 de les Ordenances de la 
Comunitat per a l’adequació de la Col·lectivitat número 9 i les seves ordenances a la nova 
situació d’adaptació als sectors de reg i l’obertura del corresponent expedient per a modificar el 
número i la demarcació territorial. 
 
Una vegada efectuades les assemblees de les Col·lectivitats de base i aprovades les 
modificacions de les seves Ordenances es va procedir a iniciar el procediment de modificació 
de les Ordenances de la Comunitat General, aprovat per acord de Junta General extraordinària 
de data 23 de juliol de 2016.  
 
En data 22 de desembre de 2016 es va trametre a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
els expedients traduïts al castellà per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
 
- TARIFA DE CONSUM I EXPLOTACIÓ . 
 
La Comissió de Seguiment d’Explotació del Sistema de Regadiu Segarra-Garrigues de data 4 
de febrer de 2016 va acordar el preu de l’aigua per l’exercici 2016, el mateix que l’exercici 
anterior 2015 quant al subministrament d’ús agrari, reflectit en la següent taula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Variable 
€/m3 

Fixa 
€/ha 

Dotació Anual 
(m3/ha · any) 

  
0,0990 

113,53 6.500 
Opció 1 98,05 3.500 

  87,73 1.500 

Opció 2 0,0824 186,81 Qualsevol 
dotació 

    

 €/m3 €/comptador  

GRANGES       0,2914 103,21  

AGROINDUSTRIAL      0,3519 300,00 

GRANYENA      0,1890  
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- DOCUMENT DE PAGAMENT ÚNIC (TARIFA DE CONSUM) 
 
A partir de l’any 2013 s’ha procedit a la facturació del Document de Pagament Únic (DPU) 
corresponen a la facturació de la tarifa de consum conjunta entre Aigües del Segarra-Garrigues, 
SA, la Comunitat de Regants Canal Segarra-Garrigues i la Generalitat de Catalunya (DAAM). 
A l’igual que els exercicis anteriors, aquest 2016 s’ha facturat en dos períodes de consum: la 
primera de l’1 de gener al 31 de juliol i la segona corresponent al subministrament de l’1 
d’agost al 31 de desembre. 
 
La Comunitat ingressa el 0,006 €/m3 i el Cànon de la CHE, ambdós exempts d’IVA. 
 
 
- AMPLIACIÓ DEL REG FORA L’ÀMBIT REGABLE DEL SEGARRA-
GARRIGUES. 
 
En data 13 de desembre de 2014 la Junta General va aprovar l’ampliació del reg fora l’àmbit 
regable del Segarra-Garrigues.  
 
Els condicionats tècnics són els proposats per la Comissió de Seguiment d’Explotació del 
Sistema Segarra-Garrigues amb l’inici de període d’ampliació a cada sector correspon el dia 1 
de novembre una vegada finalitzada la quarta campanya de reg. 
Durant el mes de novembre de 2016 es va comunicar mitjançant carta informativa als 
propietaris de les parcel·les dels sectors 1, 2 i 12 que varem demanar l’adhesió al regadiu SG 
fora de l’àmbit regable indicant, si complien o no, els supòsits per efectuar l’alta al regadiu 
d’aquesta categoria i que el termini per formalitzar la signatura del conveni en les condicions 
expressades era de 45 dies naturals a partir de la recepció del corresponent escrit.  
 
 
-CONCENTRACIÓ PARCEL·LARIA 
 
Les zones de concentració parcel·lària del regadiu Segarra-Garrigues comprenen un total de 
43.647,37 hectàrees distribuïdes en les següents : 
  
- Procediment CP aturats: 11.010,15 ha. (25,23%) 

 

CP Aitona, CP Anglesola, CP El Cogul, CP Plans de Sió, CP Sant Martí de Riucorb, CP Serós, 
CP Tàrrega, CP Tornabous-Barbens, CP Torrebesses, CP Torrefeta-Florejacs, CP Vilagrassa. 
 
- Procediment CP actius: 4.939,86 ha. (11,32%) 
CP Arbeca-Omellons-Floresta, CP Llardecans i CP Zona Alta Riu Corb. 
 
- Obra CP executada - Títols de propietat NO lliurats: 12.592,21 ha. (28,85%) 
 

CP Agramunt, CP Alcanó, CP Alfés, CP Castelldans, CP Castellserà, CP Ossó de Sió, CP 
Sarroca de Lleida- Torres de Segre. 
 
 

- Obra CP executada - Títols de propietat lliurats: 15.105,15 ha. (34,61%) 
 

CP Albatàrrec, CP Albagés-Soleràs , CP Artesa de Segre, CP Aspa, CP Borges Blanques-
Juneda, CP Cubells, CP Foradada, CP Granyena de les Garrigues, CP Montoliu de Lleida, CP 
Oliola Nord, CP Oliola Sud, CP Preixana, CP Preixens, CP Puigverd d’Agramunt, CP Sanaüja, 
CP Sunyer, CP Verdú i CP Vilanova de l’Aguda. 
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-SITUACIÓ DELS PROJECTES 
 
a) Projectes concessionals 
 
La situació dels tres projectes concessionals previstos: 1r. horitzó (100 Hm3) i 2n. horitzó (173 
Hm3) de la reserva de cabals de Rialb, i les elevacions de cabals del baix Segre (69 Hm3) no ha 
sofert cap modificació en tot l’any, essent a 31 de desembre la següent: 
 
-Projecte de concessió de la 1ª fase de regadiu, corresponent a la zona regable dels 100 
Hm3 del primer horitzó de la reserva de cabals. (clau SR-03923)  Expedient de la CHE 
número 1991.A.60 
 
El  projecte, que porta el títol de “Proyecto de  Concesión del Sistema Segarra-Garrigues. 1ª 
Fase de 100 Hm3.” Clave SR- 03923 que consta de 1 Tom, de data setembre de 2003, redactat 
per les consultores Eptisa  Ibering i del que són autors  els Srs. Jordi Pradas Brun i Oscar Serra 
Pifarré es va entregar a la Comunitat General per part del DARP el dia 2 de desembre de 2003 i 
l’endemà, dia 3 de desembre, es va trametre a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a efectes 
que l’organisme de conca procedís a continuar els tràmits de la concessió específica. 
 
El projecte considera com a zona regable tant les zones de reg de transformació com de reg de 
suport dels sectors 1 al 7. Aquesta fase inclou  les zones de reg de l’Alt Urgell o Tàrrega, 
Anglesola i Belianes. 
 
Aquest projecte es va informar favorablement per la Junta General de la Comunitat del dia 27 
de març de 2004. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 65 del dia 25 de maig de 2004 va 
publicar-se la nota anunci de la concessió específica. 
 
En el període d’informació pública es van presentar tres al·legacions:  

- Per la Comunitat General de Regants de la Baronia de Rialb. 
- Per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, i  
- Per la Comunitat de Regants de Ponts. 

 
En tràmit de vista de reclamacions la Comunitat va informar-les en data 17 de novembre de 
2004 enviant a la Confederació Hidrogràfica l’escrit. 
  
Com ja hem dit la situació continua com l’any anterior és a dir la inscripció de la concessió es 
realitzarà a mesura que es vagin regant les primeres hectàrees. 
 
 
-Projecte de concessió de la 2ª fase de regadiu, corresponent a la zona regable dels 69 
Hm3 de les elevacions del Baix Segre. (Clau SR- 03923.2)  
Expedient de la CHE número 2004.A.134 
 
El “Proyecto de  Concesión del Sistema Segarra-Garrigues. 2ª Fase de 69 Hm3.” Clave SR- 
03923.2 que consta de 1 Tom, de data desembre de 2003, redactat per les consultores Eptisa  
Ibering i del que són autors  els Srs. Jordi Pradas Brun i Oscar Serra Pifarré va ser informat 
favorablement per la Junta General de la Comunitat del dia 22 de maig de 2004 i enviat amb la 
sol·licitud de concessió a la CHE el dia 28 del mateix mes. 
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En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 91 del dia 22 de juliol va publicar-se la 
nota prèvia  de competència de projectes. 
 
No es va presentar cap projecte en competència i es va aixecar acta al respecte per la  
Confederació el dia 30 d’agost de 2004. 
 
La nota anunci de la informació pública es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida número 4 del dia 6 de gener de 2005. 
 
En el període d’informació pública es van presentar tres al·legacions:  

- Per la Comunitat de Regants de les Garrigues Baixes. 
- Per l’Ajuntament d’Artesa de Lleida,  
- Per l’Ajuntament d’Alfés, i 
- Per IPCENA.  

 
En tràmit de vista de reclamacions la Comunitat va informar-les en data 20 de maig de 2005 
enviant a la Confederació Hidrogràfica l’escrit. 
 
Cal recordar sobre aquesta fase que la Junta de Govern del dia 11 de maig de 2006 va acordar, 
a fi efecte de facilitar l’inici de les obres per REGSEGA de l’estació de captació i elevació 
d’aigües a Albatàrrec pel sector 12, sol·licitar a la Comissaria d’Aigües de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre que autoritzés l’execució del Projecte constructiu de captació d’aigües,  
segons el disseny contingut a l’Addenda al Projecte Concessional SR-03923.2, relatiu a la 
tramitació del expedient de concessió dels 69 Hm3 de la segona fase del Segarra-Garrigues, 
demanant que s’imputin provisionalment a la reserva de 100 Hm3 del primer horitzó de Rialb. 
 
L’any 2010 la Junta de Govern de data 18 de maig, amb la finalitat de facilitar l’inici de les 
obres de l’Estació de Bombeig d’Aitona del Sector 13, va acordar informar favorablement la 
proposta que ens va fer la CHE de considerar els 69 Hm3 com una modificació del punt de 
toma del previst en els 100 Hm3 amb les dues tomes directes del Segre, recollides en els 
Projectes de manera que siguin suplementàries amb un valor màxim de 100 Hm3 en total i 69 
Hm3 màxim en les dues tomes directes. L’acord es va adoptar amb les següents condicions: 

- Els dos expedients concessionals no s’han d’acumular. 
- Ha de quedar constància que aquests 100 Hm3 de la toma de Rialb necessariament han de 

contemplar i garantir les zones de reg per elevació que disposen a l’actualitat 
d’amortitzacions a precari (Alt Urgell o Canalet, Anglesola i Belianes), i 

- L’expedient de Concessió dels 69 Hm3 ha de continuar amb tramitació pròpia en el 
moment en que la Comunitat General de Regants ho estimi oportú, en el moment en que la 
suma de demandes de les tres tomes superin els 100 Hm3, o en el moment en que s’aprovi 
l’harmonització del cabals. 

 
 
-Projecte de concessió de la 3ª fase de regadiu, corresponent a la zona regable dels 173 
Hm3 del segon horitzó de la reserva de Rialb. (Clau SR- 03923.3) 
 
El projecte “Proyecto de  Concesión del Sistema Segarra-Garrigues. 3ª Fase de 173 Hm3.” 
Clave SR- 03923.3 que consta de 1 Tom, de data gener de 2004, redactat per les consultores 
Eptisa  Ibering i del que són autors  els Srs. Jordi Pradas Brun i Oscar Serra Pifarré va ser 
igualment, informat favorablement per la Junta General de la Comunitat del dia 22 de maig de 
2004 i va ser enviat a títol merament informatiu a la CHE (24 de setembre de 2004) a fi efecte 
que prengués coneixement de la totalitat de l’actuació. 
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A mesura que es vagi avançant  amb la tramitació de les fases 1ª i 2ª i, en concret 
l’harmonització de cabals, es remetrà oficialment el projecte a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre. 
 
 
-Procediment d’harmonització de Cabals. 
 
a) Expedient proposta de compensació a ENDESA GENERACIÓN SAU, per la distribució de 
la 2ª fase dels cabals regulats per l’embassament de Rialb. 
La Confederació va redactar el mes de febrer del 2008 una proposta de resolució que va enviar 
al MIMAM i que resta pendent d’aprovació.  
 
b) Expedient proposta de compensació a HIDROELECTRICA DEL NOGUERA SA. pel Salt 
de Sant Llorenç. 
El mes de maig de 2008 es van enviar al Comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre les al·legacions respecte a l’expedient de proposta de compensació a Hidrogràfica del 
Noguera, S.A per la distribució dels cabals regulats en la 2ª fase per l’embassament de Rialb 
entenent que la Comunitat considera que no produeix afecció al sistema els 100 Hm3 de la 1ª 
fase, ni els 69 Hm3 d’elevacions del Baix Segre ja que l’aigua es capta en un punt del riu Segre 
aigües avall del Salt de Sant Llorenç.   
 
 
b) Pla Especial de reserva de Sòl. 
Pla Especial de Reserva de sòl del regadiu del sistema Segarra-Garrigues  
(clau E1-SC-02963).  
El projecte està aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres públiques de 
la Generalitat de Catalunya des del dia 8 de juliol de 2004. 
 
 
c) Xarxa de transport i regulació. 
 
. Obres Finalitzades 
 
-Projecte d’impulsió i connexió de la presa de Rialb al Canal Segarra – Garrigues  
Executat per l’empresa UTE FCC CONSTRUCCIÓN SA – COMAPA SA. al terme municipal 
de Ponts i Tiurana, es va rebre l’obra el dia 24 de febrer de 2005. Es troba en servei.  
 
- Tram 1r del Projecte del Canal Segarra – Garrigues del p.k 0+00 al 5+200 va des de 
l’entrega de les tubs d’impulsió a la cota d’inici del Canal fins passat el riu Llobregós. 
Obra executada per la UTE Dragados, S.A. – Sorigué, S.A. UTE. El dia 20 de juny es va 
efectuar la prova d’estanqueïtat i l’obra es va rebre el mes de novembre de 2008. Es troba en 
servei.  
 
- Tram 2n. Subtram a (del P.K. 5,2 al P.K. 12,7) del Projecte del Canal Segarra – 
Garrigues va des de passat el riu Llobregós fins a la sortida del Túnel d’Oliola. 
Obra executada per la UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA/ M. J. GRUAS SA per un 
import de 30.106.127,31 euros. Es troba en servei.  
 
- Tram 2n. Subtram b del Tram 2n. (del P.K. 12,7 al P.K. 21,2) del Canal Segarra – 
Garrigues va des de la sortida del Túnel d’Oliola fins a Les Pallargues, abans de passar el 
riu Sió. 
Obra executada per la UTE SCRINSER SA/ SACYR SA/J. A. ROMERO POLO SA per un 
import de 22.173.683,10 euros. L’obra està finalitzada. Es troba en servei.  
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- Tram 3r. del Projecte del canal Segarra – Garrigues del pk. 21,2 al pk. 41,5. va des de 
Les Pallargues fins a Tàrrega, passat el riu Ondara. 
Obra executada per la UTE GRUAS Y FERNÁNDEZ SA / PLODER SA per un import de 
51.136.531 euros. L’obra està finalitzada. Es troba en servei.  
 
- Tram 4t. del Projecte del Canal Segarra – Garrigues del P.K 41,5 al P.K. 59,2 va des de 
Tàrrega fins a Maldà . 
El Consell d’Administració de la societat estatal ACUAEBRO va adjudicar el dia 18 de 
novembre de 2008 aquest tram a la UTE FERROVIAL AGROMAN, SA – COPCISA, SA – 
CONSTRUCCIONES MARCO, SA. per un import de 41.325.939,14 euros. 
L’obra està finalitzada. Es troba en servei.  
 
- Tram 5è. del Projecte del Canal Segarra – Garrigues del P.K 59,2 al  P.K. 84,3 va des de 
Maldà fins la caiguda a l’embassament de l’Albagés. 
Les obres s’han adjudicat a la UTE constituïda per ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA – 
ACSA OBRAS Y INFRAESTRUCTURAS SA, - CONSTRUCCIONES RUBAU SA per un 
import de 67.070.463,45 euros i un termini d’execució de 34 mesos. 
L’obra està finalitzada. 
 
 
. Obres en execució. 
 
- Presa de l’Albagés:  
El contracte es va adjudicar a la UTE DRAGADOS – BENITO ARNÓ per un import de 54 
milions d’euros i un termini d’execució de 43 mesos i mig. L’obra es va iniciar el 3 de maig de 
2010.  
 
El grau execució és del 90,8% respecte l’import del nou projecte modificat. 
Han finalitzat els treballs de rebliment del cos de presa, havent assolit la coronació de la 
mateixa situada a la cota 386,5 m (86,5 sobre el nivell més baix del fonament), a falta del 
paquet de ferms del vial de coronació. Els treballs de rebliment s’han acompanyat amb les 
tasques de col·locació dels últims elements d’auscultació en l’interior del cos de presa. 
S’estan executant diverses tasques a la presa i es troba avançada l’execució del vas esmorteïdor 
dels desguassos de fons. 
El Consell d’Administració d’ACUAES va resoldre executar una sèrie de tasques fins el límit 
del 10% d’addicional respecte del pressupost vigent, deixant la resta per una execució posterior 
mitjançant un projecte complementari d’obres.  
La finalització del contracte vigent, sota aquests condicionants, es continua mantenint per a 
finals del mes de maig de 2017, mentre que la redacció, tramitació i aprovació del projecte 
complementari previst, es considera que pot allargar en el temps com a mínim 6 mesos, més 
uns altres 6 mesos d’execució del mateix, per la qual cosa la totalitat de l’obra no es preveu que 
finalitzi fins a mitjans de 2018. 
 
 
 
d) Estat de les obres de la Xarxa Secundària de regadiu: 
 
A finals d’any 2016 l’estat de les obres de la xarxa secundària pe sectors de reg que executa 
l’empresa concessionària “Aigües del Segarra-Garrigues SA (ASG)” és la següent: 
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- Obres de xarxa secundària de regadiu acabades: 
Sector 1 
Sector 2 TTMM Artesa de Segre, Foradada i Cubells 
Sector 3 Pis D, C1 i C2 
Sector 6 xarxa secundària TM Verdú 
Sector 9.1 Pis C 
Sector 9.2 xarxa secundària Pis D (Castelldans) 
Sector 12 xarxa secundària TM Sarroca 
Sector 12 Pis D i E 
Sector 12 Pis C: TTMM Alcanó i Aspa 
 
- Obres de xarxa secundària de regadiu en execució: 
Sector 4.1 reg transformació Pis B 
Sector 6 Marge Esquerra Pis B 
Sector 6 reg transformació Pis C (Preixana i Sant Martí de Riucorb) 
Sector 9.2 xarxa secundària Pis C (Castelldans i Les Borges Blanques) 
Sector 12 Exclusió zona ZEPA (XS03) Alfés, Aspa i Alcanó. 
Sector 12 Suport ZEPA (XS05) Aspa i Artesa de Lleida. 
 
- Obres de xarxa secundària de regadiu pendent d’inici (projectes aprovats): 
 

Sector 4.1 reg transformació Pis C1 
Sector 4.1 reg transformació Pis C2 
Sector 8 reg de suport 
Sector 9.1 reg de suport. Pisos A i B 
Sector 9.1 reg transformació Pis D 
Sector 12 Suport D2 zona ZEPA (XS04)  
Sector 13 reg suport  
Sector 15 Pisos A, B i C. 
 
 
- OBRES DE LA XARXA SECUNDÀRIA DE REGADIU  EN EXECUCIÓ: 
Actuacions en execució: 
 

- SECTOR 4.1 Pis B. Marge Esquerra. (Separates S04.1-XSME.B) 
Superfície projecte: 1.465 ha. - Superfície en execució: 505 ha. 
TTMM. Plans de Sió, Torrefeta i Florejacs i Guissona. 
Inici obra: maig 2015 - Final obra: gener 2017 
 
- SECTOR 6 Pis B fora ZEPA. Marge Esquerra. (S06-XSME.B01-15) 
Superfície projecte: 602 ha. - Superfície en execució: 370 ha. 
TTMM. Verdú, Nalec i Sant Martí de Riucorb. 
Inici obra: agost 2016 - Final obra: febrer 2018 
 
- SECTOR 6 Pis C. Etapa I.  (S06-XSMD.C01-16) 
Superfície projecte: 302 ha. - Superfície en execució: 76 ha. 
TTMM. Preixana i Sant Martí de Riucorb. 
Inici obra: setembre 2016 - Final obra: setembre 2017 
 
- SECTOR 9.2 Pis C. Marge Dret.  (S9.2-XSMD.C-10-MO) 
Superfície projecte: 930 ha. - Superfície en execució: 912 ha. 
TTMM. Castelldans i Les Borges Blanques. 
Inici obra: maig 2015 - Final obra: juliol 2016 
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- SECTOR12 Exclusió zona ZEPA Mas de Melons (S.12-XS03.13)   
Superfície projecte: 604 ha. – Superfície en execució: 604 ha.  
TTMM. Alfés, Aspa i Alcanó 
Inici obra: octubre 2015 - Final obra: octubre 2016 
 
- SECTOR12 Suport a l’arbrat zona ZEPA (S.12-XS05.16)   
Superfície projecte: 435 ha. – Superfície en execució: 435 ha.  
TTMM. Aspa i Artesa de Lleida 
Inici obra: agost 2016 - Final obra: febrer 2018 
 
 
- ESTAT DE LES PREINSCRIPCIÓNS AL REGADIU (Desembre 2016) 
 
 

Actuacions Superfície 
promoció  

Signat No signat En explotació 
(*) 

En reg 

SECTOR 1 1.202 574 626 553 404 
SECTOR 2 1.819 1.054 765 1.005 558 
SECTOR 3 3.729 1.577 2.191 1.510 673 
SECTOR 4.1 1.546 359 1.187   
SECTOR 4.2* 851 570 281   
SECTOR 6. Pis B 571 370 202   
SECTOR 6. Pis C* 1.105 733 372 670 348 
SECTOR 6. Pis C 332 124 208   
SECTOR 9.1 333 101 232   
SECTOR 9.2 * 1.593 1.102 491 509 123 
SECTOR 15 DS 709 250 459   
SECTOR 15 DT 434 123 311   
SECTOR 12 6.794 4.820 1.974 3.790 2.944 
SECTOR 13 787 293 494   

 
(*)  Obra emparada per la aplicació Llei Òmnibus 
 
 
 
- EVOLUCIÓ DELS CONSUMS D’AIGUA DE REG (2009-2016) 
 

ANY SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECT. 10 GRANGES TOTAL 

  1 2 3 6 9.2 12.1 12.2 5 GRANYENA  SECTORS 

2009 202.160 0    79.004     281.164 

2010 143.886 0    1.003.790     1.147.676 

2011 554.229 5.479    2.803.178     3.362.886 

2012 1.055.945 497.791    4.880.779 230.318 2.476.824 110.946  9.252.603 

2013 1.228.300 948.288 129.101   5.338.084 760.210 821.971 208.174 107.983 9.511.368 

2014 1.411.421 1.506.760 1.576.331   5.789.436 1.550.425 0 193.741 230.050 12.258.164 

2015 1.555.268 2.112.762 2.446.488 89.912  7.205.895 2.308.671 64.769 255.074 309.161 16.348.000 

2016 1.753.071 2.484.197 2.466.313 439.843 112.016 8.198.130 3.659.127 0 281.771 390.638 19.785.106 

 
 
Informa que durant aquest exercici 2016 s’ha consumit des del mes de gener fins al mes de 
desembre un total de 19.785.106 m3 amb el detall mensual següent: 
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Fins al 31 de gener:           185.085  m3  
Fins al 29 de febrer:        209.997  m3 
Fins al 31 de març:         367.721  m3 
Fins al 30 d’abril:           1.013.244  m3  
Fins al 31 de maig:      1.501.288  m3 
Fins al 30 de juny:       2.881.510  m3 
Fins al 31 de juliol:     4.807.301  m3 
Fins al 31 d’agost:      4.798.684  m3 
Fins al 30 de setembre:  3.063.655  m3 
Fins al 31 d’octubre:      759.643  m3 
Fins al 30 de novembre:        103.817  m3 
Fins al 31 de desembre:      93.161 m3 
 
 
- TIPUS D’INCORPORACIONS AL REGADIU. 
 
La Comunitat ha incorporat els següents sistemes d’adhesió al reg mitjançant diferents tipus 
d’incorporació per tal de facilitar el finançament al regadiu: 
 
- INCORPORACIÓ PROGRESSIVA: 
Incorporació progressiva de l’explotació al regadiu en 4 campanyes de reg (25% anual) amb un mínim 
de superfície adherida al regadiu al primer any de 3.5 hectàrees. 
 
S’ha d’executar del punt anterior l’última campanya de pla d’incorporació amb transformació 
progressiva on s’incorporarà la superfície pendent de reg fins a arribar a la superfície total contemplada 
en el conveni. Es donarà la dotació d’aigua equivalent a la superfície facturada. 
 
 
- INCORPORACIÓ DIFERIDA DT/20 (vigent fins a data 31 de desembre de 2016): 
Incorporació diferida de l’explotació en un termini màxim de 20 anys pels regants dels sectors 1, 2 i 3.  
 
El beneficiari podrà adherir inicialment totes les parcel·les amb dotació de suport de 3.500 m3/ha/any 
corresponent a la tarifa de servei de 1.550 €/ha i una vegada transcorregut els 20 anys des de la signatura 
del conveni d’adhesió amb l’aportació anual de la taxa complementària de 100 €/any, quedaran 
incorporades amb dotació de transformació de 6.500 m3/ha/any. 
 
 
- INCORPORACIÓ DIFERIDA DT/4: 
Incorporació diferida de l’explotació en un termini màxim de 4 anys. 
Nova modalitat d’incorporació transitòria a 3500m3/ha/any durant els primers 4 anys en les 
zones de dotació de transformació. A partir del 5è any, s’abonaria la diferència de l’import de 
la tarifa de servei de dotació de transformació. 
 
 
 
 
                   Tàrrega,  31 de març de 2016 

 
 
 
 

                      Josep Mª Jové i Aresté 
            President de la Comunitat General de Regants 
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