
 

El Reglament de domini públic hidràulic 
disposa que els usuaris de l’aigua i 
d’altres béns de domini públic 
hidràulic d’una mateixa concessió 
hauran de constituir-se en 
Comunitats d’usuaris. 

 
Les Comunitats de Regants o Usuaris 
d’aigua són corporacions de dret 
públic adscrites a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, subjectes en el seu 
funcionament al que estableix la 
normativa i els seus propis instruments 
reguladors, (estatuts, reglaments o 
convenis). La finalitat de les Comunitats 
és l’administració de forma col·lectiva 
dels drets d’ús de l’aigua que els han 
estat concedits o reconeguts. 
 
Les comunitats es poden regir per 
Estatuts o per Conveni. Amb caràcter 

general, ho fan per Estatuts i, en cas de 
comunitats amb un nombre reduït de 
membres (menys de 20) s’accepta el 
règim de Conveni sempre que sigui a 
elecció dels membres de la comunitat i 
estigui subscrit per tots els propietaris 
dels béns adscrits a l’aprofitament. 
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COMUNITATS 
DE REGANTS 
L’Ajuntament de Constantí i l’Agència 
Catalana de l’Aigua us convidem a participar 
en el projecte 

IMPULSA’T@CUA/REGANTS. 

L’objectiu principal és dur a terme, de manera 
conjunta, la legalització administrativa de totes 
les Comunitats de Regants o d’Usuaris 
d’Aigua del nostre municipi davant 
l’Organisme de Conca, l’ACA. 

Per assistir-hi cal que, abans de l’11 de 
desembre, envieu un e-mail a 
registre@constanti.cat o bé que truqueu al 
telèfon 977.520.521, indicant el nom i 

cognoms del sol·licitant, telèfon de contacte o 
adreça de mail, el nom de la Comunitat de 
Regants que representeu i el dia que heu 
escollit. 

Cal que demaneu cita prèvia a causa de les 

mesures bàsiques de protecció individual i 
col·lectiva COVID-19. 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
IMPLICACIÓ, US ESPEREM!! 

 

 FASES DEL PROJECTE 
 
FASE 1 

L’acollida.- A les sol·licituds 

telefòniques se’ls agendarà dia i hora 
en el moment de la trucada. A les 
rebudes per mail, se’ls contactarà 
amb posterioritat per concretar el dia i 
l’hora.  

 

FASE 2  

L’escolta.- Us atendrem de manera 

personalitzada per resoldre dubtes i 
per poder ampliar la informació que 
necessiteu.  

 

FASE 3 

La resposta.- Una vegada 

el·laborada tota la documentació i 
tramitació, contactarem amb vosaltres 
perquè pugueu rebre la resolució 
d’aprovació administrativa de 
constitució de la Comunitat de 
Regants o d’Usuaris d’Aigua i el seu 
Conveni  o Estatuts. 

 

 

 

 

 
 

És indispensable la continuïtat 
de les Comunitats de Regants 
com a autèntiques gestores 
d’un recurs com és l’aigua, 
amb la distribució 
(partició/dret) consensuada a 
través d’aquestes 
organitzacions a tot el territori 
de manera sostenible i 
autogestiva. 

 

 

 

 


