Basses de reg. Quines
responsabilitats tenim?
Jornada tècnica de referència
TÀRREGA, dimecres 12 de desembre de 2018

Presentació
Al llarg dels darrers anys s’han dut a
terme diferents actuacions en l’àmbit
de la transformació i modernització
dels regadiu basades en la implantació
en
el
territori
de
diverses
infraestructures. En la majoria de
casos,
aquestes
infraestructures
presenten les basses com un dels
seus elements principals. Per altra
banda,
el Reglament del Domini
Públic Hidràulic inclou específicament
en el seu títol VII les responsabilitats i
obligacions dels titulars de les basses.
Addicionalment la legislació catalana
preveu
l’elaboració
de
Plans
d’Autoprotecció per a determinades
basses.
Tenint en compte aquests tres
aspectes, en aquesta segona jornada
sobre basses de reg organitzada
conjuntament per Infraestructures.cat i
l’Oficina del Regant del DARP,
s’exposaran quines són aquestes
responsabilitats i obligacions i els
tràmits que cal dur a terme en relació
amb
les
mateixes
davant
l’administració.
Així
mateix
es
comptarà amb la presència de
diversos gestors de basses els quals
n’exposaran les experiències en la
seva gestió.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
9.30 h Context normatiu en basses de reg. Àmbit hidràulic de seguretat
Sr. Carlos Barbero. Agència Catalana de l’Aigua.
10.15 h Basses der reg. Pla d’Autoprotecció. Normativa i reglamentació en
matèria de protecció civil
Sr. Valentí Sala. Protecció civil.
10.45 h Pausa
11.45 h Aplicació de la normativa de seguretat de basses
Sra. Emma Montero, Consultoria tècnica Antlia, SL.
12.30 h Aplicabilitat del marc legal de les basses a una gran zona regable.
El cas del Canal de Aragón y Cataluña
Sr. Roberto Quintilla. Comunidad General de Regantes Canal de
Aragón y Cataluña.
13.00 h Gestió de l’arxiu tècnic de les basses del Sistema Segarra
Garrigues
Sr. Miquel Sacrest. Aigües Segarra Garrigues.
13.30 h Taula rodona
Moderador: Sr. Joan Goñalons. Infraestructures.cat
Sr. Fernando Soler. Comunitat General de Regants del Canal de
Pinyana.
Sr. Alejandro Lerma, t-enginyers
Sr. Miquel Àngel Prats, ACATCOR.
Sr. Antoni Borràs, Unió de Pagesos.
Ponents de la jornada
14.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Escola Agrària
Av. de Tarragona, s/n
25300 TÀRREGA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a l’Oficina del Regant:
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
Es pot dinar a l’Escola, prèvia confirmació. Preu públic menú: 9.10€
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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