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ORDENANCES
CAPÍTOL PRIMER
Constitució
Article 1:
Els propietaris regants i altres usuaris que tenen dret a l'aprofitament de
les aigües del Pantà de Riudecanyes, en els termes que resulten del Real
Decret de concessió de 12 de juliol de 1904 i Real Ordre de 29 de novembre
del mateix any, es constitueixen en Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes, d'acord amb el que disposa l'article 228 de la Llei d'Aigües de
13 de juny de 1879.
Article 2:
Pertany a la Comunitat la Bassa dipòsit de 4.800 m³ de capacitat existent
al final del Canal de conducció del Pantà a Reus.
Una vegada completa el pagament del 50% del cost del Pantà de
Riudecanyes, d'acord amb l'article 6 del Real Decret de concessió, passaran a
dependre de la Comunitat, prèvia entrega per l'Estat: Una presa de gravetat,
ubicada en el terme municipal de Riudecanyes, de 34,5 metres d'altura amb
dues galeries de neteja, sobreeixidor de superfície i preses d'aigua, estació
d'aforaments i evitació d'aterraments; canal de derivació del Pantà a Reus,
de 15.574,89 metres amb trenta obres de fàbrica; séquies principals en
nombre de tres en el terme de Riudoms i quatre en el de Reus; línia
telefònica del Pantà a Reus i dipòsit de 1.800 m³ al final del Canal.
Article 3:
La Comunitat de Regants del Pantà pot disposar, per al seu aprofitament,
de l'aigua concedida que s'embassa en el Pantà de Riudecanyes amb
subjecció al Real Decret de concessió, amb l'aportació de 4 m³/s de les aigües
del riu Siurana per a l'alimentació supletòria del Pantà, segons OM de 13 de
novembre de 1935.
Article 4:
Tenen dret a l'ús de les aigües de què disposa la Comunitat, per al seu
aprofitament en reg, 3.802 hectàrees de terres (equivalents a 10.000 jornals
de terra del país), enclavades dins de la zona de regadiu de la Comunitat de
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Regants del Pantà de Riudecanyes i que és la dominada pels
conducció i séquies, per haver contribuït els seus propietaris
l'Administració en la construcció del pantà de Riudecanyes
recreixement, canal de transvasament, pantà de Siurana i
distribució.

canals de
a auxiliar
i el seu
xarxa de

Tenen dret també a les aigües del pantà l'Ajuntament de Reus i la
RENFE, en virtut del RD del 12 de juliol de 1904, l'Ajuntament de Riudoms
per OM del 30 de juliol de 1948, l'Ajuntament de Vila‐seca per OM del 29
d'abril de 1955 i l'Ajuntament de Riudecanyes per Resolució del President de
la Junta d'Aigües del dia 15 de maig de 1992.
El dret a l'aprofitament de les aigües de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes està íntimament lligat a la possessió de terres
compreses dins la seva zona de regadiu. Els partícips podran posseir com a
màxim un dret de reg per cada 20 àrees de terra que posseeixin a la zona de
regadiu.
Article 5:
Com que el principal objecte de la constitució de la Comunitat és evitar
les qüestions i litigis entre els diferents usuaris de l'aigua que utilitzi, se
sotmeten voluntàriament tots els usuaris a tot el que es preceptua en les
seves ordenances i reglaments, i s'obliguen al seu exacte compliment, alhora
que renuncien expressament a tota altra jurisdicció o fur per a la seva
observança, sempre que siguin respectats els seus drets.
Article 6:
Cap membre de la Comunitat podrà separar‐se'n sense renunciar per
complet a l'aprofitament de les aigües i complir les obligacions que amb
aquesta hagués contret, a excepció d'allò que disposa l'Article 202 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat per RD 849/1986, de l'11
d'abril. Per ingressar en la Comunitat, després de constituïda, qualsevol
comarca o regant que ho sol∙liciti, bastarà l'assentiment de la Comunitat, si
aquesta ho acorda per majoria de vots, en Junta General, sense que en cas
de negativa hi pugui haver recurs contra el seu acord.
Article 7:
La Comunitat s'obliga a sufragar les despeses necessàries per a la
construcció, reparació i conservació de totes les seves obres i dependències
al servei de tots els seus regs i indústries i per quantes diligències es
practiquin en benefici del mateix i defensa dels seus interessos, amb
subjecció a les prescripcions d'aquestes Ordenances i Reglaments.
Article 8:
Els drets i obligacions dels regants i altres usuaris que consumeixin aigua,
es computarà així respecte al seu aprofitament o quantitat a la qual tinguin
opció, com a les quotes amb què contribueixin a les despeses de la
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Comunitat, en proporció al cabal que consumeixin o a l'extensió de terra a
què tinguin dret a regar. Dites quotes seran les que s'acordin anualment en
la Junta General Ordinària, a proposta de la Junta de Govern, i que es
sotmetran a l'aprovació de la Superioritat quan s'acordi augmentar la seva
quantia.
Article 9:
La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes cuidarà de mantenir i
fomenta el benefici del reg en profit dels seus comuners; sostenir i construir
les obres precises i convenient a l'interès col∙lectiu dels regants, els quals
contribuiran en equitativa proporció en les despeses que s'originin; i dirigir,
mitjançant la Junta de Govern i personal a les seves ordres, el règim de les
aigües de comú aprofitament i l'administració dels seus fons.
Article 10:
El partícip de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes que no
efectuï els pagaments que li corresponguin segons els acords dels seus
òrgans, en els termes prescrits, se li aplicaran els recàrrecs, interessos de
demora i costes de procediment que s'estableixen en el Reglament General
de Recaptació pels deutes en període executiu. Així mateix se li prohibirà l'ús
de l'aigua des de la data de venciment fixada per al pagament i mentre sigui
morós.
De conformitat amb el que estableixen els arts. 83.4 de la Llei d'Aigües i
212 del seu Reglament, els deutes dels partícips amb la Comunitat per tots
els conceptes, inclosos els recàrrecs i interessos als quals fa referència el
paràgraf anterior, podran ser exigits per la via administrativa de
constrenyiment.
En els supòsits de concurrència de dos o més titulars en un dret,
respondran tots ells solidàriament de les derrames, quotes o altres
recaptacions que s'originin pel desenvolupament de les activitats de la
Comunitat de Regants, podent aquesta, exigir el compliment total de
l'obligació a qualsevol dels cotitulars del dret.
El cobrament de les derrames, quotes, multes o altres recaptacions que
originin el desenvolupament de les activitats de la Comunitat de Regants
s'efectuaran mitjançant domiciliació bancària. La no acceptació de la
domiciliació bancària suposarà per al comuner un cost que establirà
anualment l'assemblea en concepte despeses de control, gestió, emissió de
rebuts, etc.
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Article 11:
La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes reunida en Junta
General assumeix tot el poder que en la mateixa existeix; tenint establert per
al seu govern i règim la Junta de Govern pròpiament dita i establint‐se ara,
en virtut del que es preveu en la Llei d'Aigües, un Jurat de Regs, en la manera
que més endavant s'expressarà.
Article 12:
Per a tots els efectes es senyala com a domicili de la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes, la ciutat de Reus.

CAPÍTOL II
De les obres
Article 13:
La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes haurà de tenir un
estat o inventari de totes les obres que posseeixi, en el que consti tan
detalladament com sigui possible l'emplaçament de les preses d'aigua del
seu canal i séquies principals, dimensions i capacitat de cadascuna d'elles,
així com la presa del pantà i totes les obres accessòries destinades al servei
de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
Article 14:
L'import de les obres i altres despeses que s'originin a la Comunitat seran
sufragats pels partícips en proporció equitativa als drets que posseeixin per
utilitzar l'aigua de la Comunitat. Tots els usuaris contribuiran a les despeses
que produeixin un bé general; els d'aprofitament particular aniran a càrrec
dels partícips interessats en les obres que es tractin.
Article 15:
Només en casos extraordinaris i d'urgència que no permetin reunir la
Junta General, podrà la Junta de Govern acordar i emprendre l'execució
d'una obra, convocant, l'abans possible, la Junta General per a donar‐li
compte del seu acord i sotmetre'l a la seva resolució.
A la Junta de Govern correspon l'aprovació dels projectes de reparació,
millora i conservació de les obres de la Comunitat i la seva execució dins dels
respectius crèdits que anualment es consignin en els pressupostos aprovats
en la Junta General.
Article 16:
Tots els anys, abans de començar el període de reg, la Junta de Govern
cuidarà de la deguda neteja de les séquies principals, estant facultat a més
per ordenar les neteges extraordinàries que al seu judici requereixi el millor
aprofitament de l'aigua.
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Article 17:
Sense la corresponent autorització per escrit de la Junta de Govern i
amb subjecció a les condicions i estipulacions que aquesta imposi i sempre
sota el control i vigilància d'aquesta, els propietaris dels terrenys limítrofs
fins a una distància de 5 m del límit de les servituds o de les expropiacions
efectuades per a la construcció dels elements superficials i/o subterranis de
la xarxa de distribució de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
no podran practicar en aquests cap tipus d'obra, o altre treball, ni encara que
sigui a títol de defensa de la seva propietat.
Sense la corresponent autorització per escrit de la Junta de Govern i amb
subjecció a les condicions i estipulacions que aquesta imposi i sempre sota el
control i vigilància d'aquesta, tampoc podran els esmentats propietaris
plantar arbres o arbusts de cap espècie dins dels 3 m del límit de les
servituds o de les expropiacions efectuades per a la construcció dels
elements superficials o subterranis de la xarxa de distribució de la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes. No caldrà sol∙licitar autorització per a
realitzar altres tasques de conreu o per a fer altres plantacions de
temporada.
La realització de les actuacions referides en els dos paràgrafs precedents
sense llicència o sense ajustar‐se a les condicions establertes comportarà, a
més de la imposició de la sanció corresponent, segons el que prescriu l'article
31, en tot cas, l'obligació del responsable d'indemnitzar els danys causats, i, a
més a més, la de restaurar la realitat física alterada quan aquesta no fos
legalitzable. Si l'interessat no realitzés les obres de restauració en el termini
que s'estableixi, les efectuarà la Comunitat, que passarà a aquell el càrrec
escaient. En l'aplicació del que prescriu aquest paràgraf s'observaran,
supletòriament, els tràmits i principis que estableix la legislació urbanística
de Catalunya. Quan siguin diversos els responsables i no sigui possible
determinar el grau de participació de cada un d'ells en la infracció, la
responsabilitat serà solidària, segons el que prescriu l'article 116.2 del Text
refós de la Llei d'Aigües aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol.
Aquestes autoritzacions sempre s'entendran a precari, de manera que, si
posteriorment aquestes obres, treballs o plantacions afecten negativament
el servei o impedissin realitzar les oportunes reparacions o millores de les
instal∙lacions, la Junta de Govern podrà exigir a l'interessat que assumeixi
l'adequació, variació o fins i tot anul∙lació, sense dret per això a reclamar cap
tipus d'indemnització a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
En cas de no atendre tal requeriment, podrà realitzar‐lo la Junta de Govern a
secretaria@pantaderiudecanyes.cat
Carrer de Vallroquetes, 2 – 43201 REUS (Baix Camp)
Tel 977 340 786 / 977 345 022 / 638 091 402
NIF: G43016989
www.pantaderiudecanyes.cat

càrrec de l'interessat. Si són diversos els interessats es seguirà el criteri
establert en el paràgraf anterior.
Article 18:
El que tingui necessitat de connectar‐se amb el Canal o séquies principals
per a gaudir de l'aigua del Pantà haurà de dirigir‐se mitjançant instància a la
Junta de Govern; la qual, si considera l'obra necessària, amb personal a les
seves ordres i amb càrrec exclusiu del peticionari, executarà les obres
necessàries de connexió de la conducció particular amb el canal o séquia,
construint a més el reg o canonada a partir de la connexió fins a la distància
d'un metre.
Article 19:
Els partícips de la Comunitat i els propietaris de terres que es reguen amb
aigües del pantà s'obliguen mútuament a prestar‐se gratuïtament les
servituds d'aqüeducte que siguin necessàries per a l'establiment i gaudiment
de les aigües de la Comunitat, i hauran d'abonar l'import dels danys i
perjudicis que hi pogués haver.
Així mateix, vénen obligats a permetre l'accés a les seves finques al
personal encarregat del règim de policia de les aigües i del manteniment de
les instal∙lacions de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, sense
la necessitat de complimentar cap requisit ni formalitat.
Per als regs nous que tractin d'establir‐se, el traçat dels quals es projecti
igual o semblant a una séquia particular existent ja construïda, els nous
regants tractaran d'aprofitar aquesta conducció, sempre que hi hagi cabuda
en aquesta i abonaran als propietaris el que correspongui.
Per resoldre les qüestions que puguin sorgir, cada cas que s'exposi a la
Junta de Govern, aquesta el trametrà al Jurat de Regs, per tal que aquest
resolgui la qüestió definitivament mitjançant el seu veredicte.

CAPÍTOL III
De l’ús de l’aigua
Article 20:
Cada any la Junta de Govern, una vegada coneguda la quantitat d'aigua
que pot disposar, acordarà el règim a què han de subjectar els regs, els quals
es portaran a cap sota la seva direcció, per si a ella a qui incumbeix regular
l'ús.
Article 21:
Cap regant podrà agafar per si l'aigua, encara que per torn li
correspongui.
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Article 22:
Cap regant podrà tampoc, fonamentant‐se en la classe de cultiu que
adopti, reclamar major quantitat d'aigua o l'ús per més temps del que d'una
manera o l'altra li correspongui, proporcionalment, pel seu dret.
Article 23:
Si hi hagués escassetat d'aigua, o sigui menys de 400 metres cúbics per
jornal de terra, es distribuirà la disponible equitativament i en proporció a la
qual cada regant té dret.
Aigua extraordinària
Article 24:
Quan els regants d'una séquia o d'una presa del Canal sol∙licitin aigua
abans o després del període oficial de regs, se'ls servirà sempre que el cànon
de subministrament arribi per a les despeses que allò ocasionin. La Junta de
Govern supeditarà fer‐ho a què, al seu judici, li permeti el cub d'aigua
embassada al Pantà sense comprometre el següent reg oficial.
Article 25:
A l'ajuntament de Reus se li podrà facilitar un subministrament de 5.000
m³ diaris (equivalents a 57,87 l/s), amb un volum màxim anual de 375.000
m³.
A l'ajuntament de Riudoms fins a 182.500 m³ anuals.
I a l'ajuntament de Vila‐seca fins a 65.700 m³ anuals.
En anys d'escassetat en les fonts que abasteixen les esmentades
poblacions, la Junta de Govern podrà augmentar les anteriors dotacions, una
vegada assegurat el reg dels seus partícips.
Article 26:
A la RENFE se li subministrarà fins a 220.000 m³ a l'any.
Article 27:
Per a indústries es reservarà l'aigua equivalent a 65 jornals de terra,
donat que no es destina a aparells sinó a abastir, intermitentment, unes
fàbriques de rajoles, una granja i una refineria d’olis.
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CAPÍTOL IV
De les terres i industries
Article 28:
Per al major ordre i exactitud en els aprofitaments i repartiment dels
cànons, així com per al degut respecte als drets de cadascun dels partícips de
la Comunitat, aquesta tindrà al corrent un Padró General de Regants signat
per cada partícip amb autentificació de signatura davant el secretari de la
Comunitat o qualsevol altre fedatari públic quan el suport sigui en paper o
amb signatura electrònica si és en format digital, on consti: la referència
cadastral, l'extensió en hectàrees, la séquia o canal i la presa per on pot
rebre l'aigua, el nom del propietari de la terra, el nombre de drets que
posseeix i l'assentiment fefaent del propietari de les terres assegurant que
acata tot el preceptuat en les ordenances i reglaments de la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes.
Qualsevol modificació que pugui haver‐hi respecte a aquest Padró, els
partícips s'obliguen a comunicar‐la a la Comunitat de Regants. Si no ho fan o,
en el cas de ser requerits per la Comunitat de Regants a actualitzar el Padró
General de Regants no ho facin en el termini establert, se'ls suspendrà el
subministrament de l'aigua fins que no hagin actualitzat el Padró General de
Regants.
Article 29:
Per a facilitar els repartiments de cànon i les votacions en els acords i
eleccions de la Junta General, així com la formació, en el seu cas, de les llistes
electorals, es portarà el corresponen padró general de tots els partícips de la
Comunitat per ordre alfabètic dels seus cognoms, en el que consti el nombre
de vots que té cadascú d'ells.
Article 30:
Als fins expressats en l'article 13, tindrà així mateix la Junta de Govern,
un o més plànols del Pantà, Canal i séquies principals, disposant a tal efecte
dels facilitats per la Junta d'Obres i completant‐los si fos menester.

CAPÍTOL V
De les faltes, indemnitzacions i penes
Article 31:
Incorreran en falta per infracció d'aquestes ordenances, la qual serà
corregida pel Jurat de Regs, els partícips de la Comunitat que, encara que
sense intenció de fer mal, i només per imprevisió de les conseqüències o per
abandó i incúria en l'acompliment dels deures que imposen les seves
prescripcions, cometin algun dels fets següents:
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Faltes lleus:
1a. El qui deixés pasturar qualsevol animal de la seva pertinença en les
conduccions o vores de l'embassament.
2a. El qui practiqui abeuradors en les conduccions, encara que no les
obstrueixi ni hi ocasioni cap dany.
3a. El qui d'alguna manera embruti, obstrueixi o deteriori les conduccions, o
perjudiqui qualsevol obra, bé o dret de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes.
4a. Qui transfereixi per si mateix o per a altres, quantitats d'aigua a predi que
no sigui el que compta amb el dret.
5a. El regant que, tot i ser el seu deure, no tingui com correspon les preses,
mòduls, partidors, vàlvules, comptadors, elements de control i/o
canonades.
6a. El qui es resisteixi a rebre l'aigua quan li correspongui pel seu dret i/o pel
torn establert per la Junta de Govern, tenint en compte que la
Comunitat de Regants només subministra l'aigua sota comanda.
7a. El qui no comuniqui a la Comunitat de Regants qualsevol modificació del
Padró establert en l'article 28 d'aquestes Ordenances.
Faltes greus:
1a. El qui provoqui que l'aigua es perdi o qui, en acabar de regar sense que
hagi de seguir un altre regant i derivi l'aigua per la mateixa presa, mòdul
o partidor, no comuniqui a la Comunitat que no se li ha tancat el
subministrament.
2a. El qui havent detectat qualsevol anomalia en la xarxa de distribució de la
Comunitat no trameti el corresponen avís per escrit a la Junta de
Govern perquè aquesta doni l'oportú remei.
3a. La reincidència en dues faltes lleus en el termini d'un any.
Faltes molt greus:
1a. El qui practiqui obra, treball o plantació dins els límits establerts en
l'article 17 d'aquestes ordenances sense la corresponent autorització
per part de la Junta de Govern o que tenint‐la no ha complert amb les
estipulacions que d'ella se'n derivaven.
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2a. El qui manipuli les arquetes, preses, cadenats i/o modifiqui mòduls i/o
orificis o que manipuli els comptadors i/o altres instal∙lacions
electròniques, elèctriques i/o de telecontrol.
3a. El qui manipuli i/o destrueixi les fites i/o variï els límits de la zona
d'expropiació o de servitud dels elements superficials o subterranis de
la xarxa de distribució de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes.
4a. El qui en qualsevol moment prengui l'aigua sense les formalitats
establertes o que s'establissin més endavant, o fora de les preses i
derivacions establertes o que es puguin establir.
5a. El qui agafi l'aigua que no li correspongui, ja sigui obstruint el corrent en
la conducció o conduccions o bé per utilitzar aquestes aigües més temps
del que tingui dret, o bé que disposi de la presa, mòdul o repartidor de
tal forma que produeixi més quantitat d'aigua de l'establerta o que
s'estableixi més endavant.
6a. El qui no permeti l'accés a la seva finca del personal encarregat del
règim de policia de les aigües o del servei de manteniment de les
instal∙lacions de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes,
d'acord amb l'article 19.
7a. El qui amenaci, falti al respecte o impedeixi fer la seva feina al personal
de la Comunitat de Regants o personal autoritzat per aquesta.
8a. El qui per qualsevol infracció d'aquestes ordenances ocasioni perjudici a
la Comunitat de Regants, a algun dels seus comuners o ambdós alhora.
9a. El qui amenaci o falti al respecte a qualsevol membre dels òrgans
legalment constituïts de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes en virtut de l'exercici del seu càrrec.
10a. La reincidència en dues faltes greus en el termini de tres anys.
Article 32:
Les faltes en què incorrin els regants i altres usuaris per infracció de les
Ordenances les jutjarà el Jurat de Regs quan li siguin denunciades, i les
corregirà si les considera punibles, imposant als infractors la indemnització
per danys i perjudicis que hagin causat a la Comunitat o a un o més dels seus
partícips o a aqueixa i aquests a la vegada, i una multa a més per via de
càstig, que anirà fins a 600 € per a les faltes lleus, entre 601 i 6.000 € per a
les faltes greus i entre 6.001 i 12.000 € per a les faltes molt greus, la revisió
d'aquests imports es farà per la Junta General d'acord amb l'article 215.2 del
RD 849/1986, d'11 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de Domini Públic
Hidràulic. En cap cas aquestes multes excediran el límit establert al Codi
Penal per a les faltes.
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Article 33:
1r. L'acció per sancionar les infraccions a les Ordenances prescriurà, des de
la seva comissió, al cap de sis mesos per les faltes lleus, a l'any per les
greus i al cap de dos anys per les molts greus, excepte les que es derivin
d'ocupacions o invasions de lleres, zones de servitud o d'expropiació
que, per comportar una situació il∙lícita permanent, no estan subjectes
a aquesta prescripció.
2n. L'acció per exigir el compliment de les resolucions imposades pel Jurat
de Regs prescriurà a l'any, des que siguin fermes.
Article 34:
Únicament en casos d'incendi es podrà agafar aigua, sense incórrer en
falta, sigui per usuaris o per persones alienes a la Comunitat.
Article 35:
Quan els abusos en l'aprofitament de l'aigua ocasioni perjudicis que no
siguin apreciables respecte a la propietat d'un partícip de la Comunitat, però
donin lloc a malbaratament d'aigua o a majors despeses per a la conservació
del Canal i séquies, es valoraran els perjudicis pel Jurat, considerant‐los
causats a la Comunitat, que percebrà la indemnització que correspongui.
Article 36:
Si les faltes denunciades impliquen delicte o criminalitat o si, sense
aquestes circumstàncies, les cometen persones estranyes a la Comunitat, la
Junta de Govern les denunciarà al Tribunal competent.

CAPÍTOL VI
De la Junta General
Article 37:
La reunió dels partícips en l'aprofitament de les aigües de la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes constitueix la Junta General que
deliberarà i resoldrà sobre tots els interessos que a la mateixa
corresponguin.
Article 38:
La Junta General es reunirà ordinàriament dues vegades a l'any, una a
cada semestre i extraordinàriament sempre que la Junta de Govern ho jutgi
oportú i així ho aprovi o ho demanin per escrit un nombre de comuners que
representin almenys la tercera part dels vots.
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Article 39:
El president farà la convocatòria de la Junta General, tant per a les
reunions ordinàries com per a les extraordinàries, almenys amb quinze dies
d'anticipació, mitjançant anuncis a la seu de la Comunitat i al Butlletí Oficial
de la Província.
En els supòsits de reforma de les Ordenances i Reglaments, o
d'assumptes que, a judici de la Junta de Govern, puguin comprometre
l'existència de la Comunitat, afectar greument els seus interessos o sempre
que aquesta ho cregui oportú, la convocatòria es farà mitjançant notificació
personal.
Article 40:
La Junta General es reunirà a la Ciutat de Reus i en el punt on designi la
Junta de Govern.
Article 41:
Tenen dret d'assistència a la Junta General, amb veu i vot, tots els
partícips de la Comunitat.
Article 42:
Els vots dels partícips de la Comunitat seran en funció dels drets que cada
comuner posseeixi.
Es computarà un vot per dret.
Els qui no posseeixin la propietat necessària per a un vot podran
associar‐se i obtenir per acumulació tants vots com correspongui a la
quantitat que reuneixin.
En aquells drets inscrits a nom de diversos titulars, el representant
designat entre tots els copropietaris emetrà en la Junta General la totalitat
dels vots.
No podrà correspondre a cap comuner un nombre de vots superior o
igual al 25% del conjunt dels de tots els comuners.
Article 43:
Els partícips de la Comunitat poden estar representats en la Junta
General per altres partícips o pels seus administradors, representants legals i
apoderats.
En cas de la representació d'altres partícips valdrà una simple
autorització escrita per a cada Junta General, i en la resta serà necessària la
presentació del poder o document on consti la representació.
Tant la simple autorització com el poder legal s'han de presentar, en
horaris d'atenció al públic, a la Secretaria de la Comunitat per a la seva
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comprovació, com a mínim dues hores abans de l'hora fixada com a primera
convocatòria a Junta General.
A més, un cònjuge pot representar l'altre a la Junta General, sempre que
s'acrediti, si no hi ha desautorització registrada a Secretaria; els pares, a llurs
fills menors i els tutors, als menors d'edat i incapacitats.
Article 44:
Correspon a la Junta General:
1. L'examen i aprovació dels pressupostos de despeses i ingressos així
com els comptes anuals documentats de les despeses.
2. L'examen de la Memòria anual que ha de presentar la Junta de
Govern.
3. L'elecció dels Vocals i Suplents que han de reemplaçar en la Junta de
Govern i Jurat als que cessin en els seus càrrecs.
4. L'acord per imposar noves derrames, si no fossin suficients per a
cobrir les despeses de la Comunitat els recursos del pressupost
aprovat i si fos necessari, a judici de la Junta de Govern, la formació
d'un pressupost addicional.
Article 45:
És competència de la Junta General deliberar especialment:
1. Sobre les obres noves que per la seva importància, a judici de la Junta
de Govern, mereixin un examen previ per incloure‐les en el
pressupost anual.
2. Sobre qualsevol assumpte que li sotmeti la Junta de Govern o algun
dels partícips.
3. Sobre adquisició de noves aigües i en general sobre tota variació dels
regs o de les séquies i quan pugui alterar d'un mode essencial els
aprofitaments actuals o afectar greument als interessos o a
l'existència de la Comunitat.
4. Sobre les reclamacions o queixes que es puguin presentar contra la
gestió de la Junta de Govern.
Article 46:
La Junta General adoptarà els seus acords per majoria absoluta de vots
dels partícips presents i representats, computats d'acord amb l'art. 42
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d'aquestes Ordenances. Les votacions poden ser públiques o secretes segons
acordi la mateixa Junta.
Article 47:
La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera
convocatòria quan concorrin a la Junta la majoria absoluta dels vots de la
Comunitat, computats en la forma establerta en aquestes Ordenances.
En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta General,
sigui quin sigui el nombre de vots que hi concorrin. En cas de reforma de les
ordenances i dels reglaments de la Junta de Govern i del Jurat de Regs o
d'algun assumpte que, a judici de la Junta de Govern, pugui comprometre
l'existència de la Comunitat o afectar greument els seus interessos, serà
necessari l'acord o l'aprovació de la majoria absoluta dels vots emesos.
Article 48:
No podrà en la Junta General, sigui ordinària o extraordinària, tractar‐se
de cap assumpte del qual no s'hagi fet esment en la convocatòria.
Article 49:
Tot partícip té dret a presentar, per escrit, proposicions sobre qüestions
que no s'hagin anunciat en la convocatòria, per a ser tractades en la reunió
immediata de la Junta General.

CAPÍTOL VII
De la Junta de Govern
Article 50:
La Junta de Govern, encarregada especialment del compliment d'aquests
Ordenances i dels acords de la Comunitat, estarà composta per set Vocals
elegits per la mateixa Comunitat en Junta General.
Article 51:
Els candidats a vocal hauran de presentar la seva candidatura com a tal
davant la secretaria de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fins a un termini màxim de 48 hores abans de la senyalada com a primera
convocatòria de la Junta General on s'ha de celebrar l'elecció. Junt amb la
presentació de la candidatura han de presentar l'aval establert en el punt 6è
de l'article 53.
Si una vegada complert el termini de presentació de candidats només hi
ha un candidat per lloc vacant, aquests quedaran automàticament nomenats
i en la Junta General que s'havia de verificar la seva elecció només es donarà
coneixement d'aquesta situació. Si hi ha més d'un candidat per lloc vacant es
procedirà a la seva elecció en Junta General d'acord amb l'article 46 de les
Ordenances.
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Article 52:
La Junta de Govern elegirà entre els seus Vocals el President i
Vicepresident, amb les atribucions que s'estableixen en aquestes Ordenances
i en el Reglament.
Article 53:
Per ser elegit vocal de la Junta de Govern és necessari:
1r. Ser major d'edat o trobar‐se autoritzat legalment per administrar els
seus béns.
2n. Ser veí o tenir residència en un dels termes municipals que gaudeixin de
les aigües del pantà.
3r. Saber llegir i escriure.
4r. No estar processat criminalment.
5è. Trobar‐se en ple gaudi dels drets civils i els corresponents als partícips
de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
6è. Ser partícip de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i estar
avalat per l'1% dels vots de la Comunitat.
7è. No ser deutor a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per
cap concepte ni tenir‐hi pendent cap contracte, crèdit ni litigi de cap
espècie.
Article 54:
La durada del càrrec de Vocal de la Junta de Govern serà de vuit anys,
renovant‐se per meitat cada quatre anys.
Les vacants que esdevinguin durant els períodes entremitjos seran
cobertes provisionalment per la mateixa Junta de Govern amb individus que
reuneixin les condicions establertes.
Article 55:
El càrrec de vocal és honorífic, gratuït i obligatori, i podrà renunciar‐se
per tenir més de seixanta anys, per la pèrdua d'alguna de les condicions
esmentades a l'article 53 o en cas de reelecció immediata.
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CAPÍTOL VIII
Del Jurat de Regs
Article 56:
El jurat que s'estableix a l'article 31 d'aquestes Ordenances, en
compliment del 76 de la Llei d'Aigües vigent, té per objecte:
1r. Conèixer les qüestions de fet que se suscitin sobre el reg entre els qui
hi estiguin interessats.
2n. Imposar als infractors d'aquestes Ordenances les correccions
oportunes d'acord amb aquestes.
Article 57:
El Jurat estarà compost d'un President que serà un dels Vocals de la Junta
de Govern, designat per aquesta, i de dos Jurats propietaris i dos suplents
elegits per la Junta General.
Article 58:
Les condicions d'elegibilitat per a Vocal del Jurat i la durada del càrrec,
són les mateixes que per a Vocal de la Junta de Govern.
Article 59:
Cap partícip podrà desenvolupar a la vegada el càrrec de Vocal de la
Junta de Govern i del Jurat, llevat el President d'aquest.
Article 60:
Un reglament especial determinarà les obligacions i atribucions que al
Jurat li corresponguin, així com el procediment per als judicis.

CAPÍTOL IX
Disposicions Generals
Article 61:
Les mesures, peses i monedes que s'usin en tot el que es refereix a la
Junta de Govern, seran les legals del sistema mètric decimal.
Per a la mesura de l'aigua s'utilitzarà el litre per segon i el metre cúbic.
Article 62:
Aquestes Ordenances no donen a la Comunitat ni a cap dels seus
partícips dret algun que no tinguin concedits per les Lleis, ni els treuen els
que d'acord amb les mateixes els correspongui.
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Article 63:
Queden derogades totes les disposicions de caràcter interior dictades per
la Junta de Govern i que s'oposin a aquestes Ordenances, quedant en vigor el
Real Decret de concessió del Pantà, de 12 de juliol de 1904 i les altres
disposicions oficials que a la matèria es refereixen.
Article 64:
La Junta de Govern tindrà facultat per a resoldre tot el que no estigui
previst i preceptuat en les presents Ordenances, a reserva de donar‐ne
compte en la primera reunió general que se celebri.
Article 65:
Procedirà la Junta de Govern a la impressió de les Ordenances i
Reglaments, i de tots ells repartirà un exemplar a cada partícip per a
coneixement dels seus deures i guarda de drets, i remetrà a la Superioritat
deu exemplars d'aquests.
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REGLAMENT
DE LA JUNTA DE GOVERN
Article 1:
La Junta de Govern prendrà possessió dins del període màxim d'un mes
des de la seva elecció.
Article 2:
La convocatòria per a la instal∙lació de la Junta de Govern després de
cada renovació de la meitat dels seus vocals, es farà pel President, el qual
continuarà en el seu càrrec fins a la constitució definitiva de la Junta de
Govern.
La distribució de càrrecs entre els membres de la Junta de Govern es farà
el mateix dia de la seva constitució.
Totes les sessions siguin ordinàries com extraordinàries les convocarà el
president mitjançant paperetes esteses i signades pel secretari, portades al
domicili de cadascú dels vocals, almenys amb un dia d'anticipació, llevat de
casos d'urgència.
Article 3:
Els vocals a qui correspongui, segons les Ordenances, cessar en el seu
càrrec, ho verificaran el dia de la instal∙lació, entrant en aquell mateix dia els
que els reemplacin en l'exercici de les seves funcions.
Article 4:
La Junta de Govern, en el seu dia, elegirà els vocals del seu si que han de
desenvolupar els càrrecs de president, vicepresident i president del Jurat de
Regs.
Article 5:
La Junta de Govern tindrà la seva residencia a la ciutat de Reus, en
l'actualitat en el carrer de Vallroquetes, núm. 2.
Article 6:
La Junta de Govern com a representant genuí de la Comunitat,
intervindrà en quants assumptes a la mateixa es refereixen, ja sigui amb
particulars estranys, ja sigui amb regants o usuaris, ja amb l'Estat, les
Autoritats o els Tribunals de la Nació.
Article 7:
La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària una vegada al mes i les
extraordinàries que el President jutgi oportunes o li demanin tres o més
Vocals.
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Article 8:
La Junta de Govern adoptarà els seus acords per majoria absoluta de vots
dels Vocals que concorrin.
Quan a judici del president mereixes un assumpte la qualificació
d'important, s'expressarà en la convocatòria que es tractarà d'ell.
Article 9:
Les votacions podran ser públiques o secretes, i les primeres ordinàries o
nominals quan ho demanin tres o més vocals.
Article 10:
La Junta de Govern anotarà els seus acords en un llibre foliat que portarà
a l'efecte el secretari, i rubricat pel president.
Article 11:
És obligació de la Junta de Govern:
1r Fer que es compleixin: la Llei d'Aigües, els Decrets de concessió, les
Ordenances, el present Reglament i el del Jurat de Regs.
2n Dur a terme les ordres que pel Ministeri d'Obres Públiques, se li
comuniquin.
3r Fer complir els acords que la Comunitat adopti en la seva Junta
General.
4t Dictar les disposicions reclamades per al bon règim i funcionament de
la Comunitat, com a únic administrador a qui un i altres estan
confiats, adoptant en cada cas les mesures convenients perquè
aquelles es compleixin.
5è Vigilar els interessos de la Comunitat, promoure
desenvolupament i defensar els seus interessos.

el

seu

6è Nomenar i separar els empleats de la Comunitat, els quals estaran
sota la seva dependència.
Article 12:
Són atribució de la Junta de Govern, respecte a la bona gestió i
administració de la Comunitat:
1. Redactar la memòria que ha de presentar‐se a la Junta General en les
seves reunions ordinàries que es celebraran d'acord al prescrit en
l'article 44 de les Ordenances.
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2. Presentar a la Junta General el pressupost anual de despeses i
ingressos.
3. Presentar, quan correspongui, en la mateixa Junta General, la llista
dels vocals que han de cessar en els seus càrrecs d'acord amb les
Ordenances i una altra dels que han de cessar en el de Jurats.
4. Formar els pressupostos extraordinaris de despeses i ingressos,
senyalant a cada partícip la quota que li correspon i presentar‐los a
l'aprovació de la Junta General en l'època que sigui oportuna.
5. Cuidar de la policia de totes les obres de presa, conducció i
distribució general d'aigües, amb els seus accessoris i dependències,
ordenant la seva neteja i reparació ordinària.
6. Dirigir i inspeccionar en el seu cas, totes les obres que amb subjecció
a les Ordenances s'executin per al servei de la Comunitat o d'algun
dels seus partícips.
7. Ordenar la inversió de fons amb subjecció als pressupostos aprovats i
donar compte detallat de la seva inversió en Junta General.
Article 13:
Correspon a la Junta de Govern, respecte a les obres:
1. Formular els projectes d'obres noves que cregui convenient portar a
terme, i presentar‐los a l'aprovació de la Junta General.
2. Disposar la formació dels projectes de les obres de reparació i
conservació i ordenar que siguin executades.
3. Acordar la data en què han de començar les neteges ordinàries que
consideri necessàries per al millor aprofitament de les aigües i
conservació i reparació de les obres.
Article 14:
Correspon a la Junta de Govern, respecte a les aigües:
1. Fer complir les disposicions que per al seu aprofitament dicti o bé
hagi acordat la Junta General.
2. Proposar a la Junta General les variacions que consideri oportunes en
l'ús de les aigües.
3. Dictar les regles convenients amb subjecció al disposat per la Junta
General, per al millor aprofitament i distribució de les aigües dins dels
drets adquirits i costums locals.
4. Cuidar que en anys d'escassetat es distribueixi en justa proporció la
quantitat d'aigua que correspon a cada partícip.
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Article 15:
Correspon a la Junta de Govern adoptar totes les disposicions que siguin
necessàries d'acord amb les Ordenances i altres disposicions vigents:
1r. Per fer efectives les quotes que correspongui satisfer als partícips en
virtut dels pressupostos i derrames o repartiments acordats en Junta
General.
2n. Per cobrar les indemnitzacions i multes que imposi el Jurat de Regs,
de les quals aquest li donarà l'avís oportú i li remetrà la corresponent
relació.
En tots dos casos podrà utilitzar, contra els morosos per satisfer els seus
dèbits, el procediment de constrenyiment, d'acord amb els articles 75.1 i
75.4 de la Llei 29/1985, del 2 d'agost, d'Aigües.

Del president
Article 16:
El president serà el representant legal de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes.
Correspon al president, o en la seva absència, al vicepresident:
1r. Convocar la Junta de Govern i presidir les seves sessions tant
ordinàries com extraordinàries i les Juntes Generals de la Comunitat.
2n. Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de les sessions i totes les
certificacions que s'expedeixin.
3r. Gestionar i tractar, amb les Autoritats o persones estranyes, els
assumptes de la Comunitat i de la Junta de Govern, i amb la prèvia
autorització d'aquesta última, quan es tracti de casos no previstos en
aquestes ordenances i reglaments.
4t. Signar i expedir els lliuraments contra la tresoreria de la Comunitat i
posar l'ordre de pagament en els documents que aquesta hagi de
satisfer.
5è. Signar amb l'administrador els xecs per al moviment de fons als bancs
on la Comunitat tingui compte corrent.
6è. Actuar conjuntament amb el secretari com a fedatari de la
Comunitat, per al coneixement i inscripció dels traspassos de drets
'inter vivos'.
7è. Decidir les votacions en cas d'empat.
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De l’administrador
Article 17:
Per a dur a terme el càrrec d'administrador són requisits indispensables:
1r. Ser major d'edat.
2n. Trobar‐se en ple gaudi dels drets civils.
3r. No estar processat criminalment.
4t. No ser per cap concepte deutor o creditor de la Junta de Govern, ni
tenir‐hi amb la mateixa cap litigi ni contracte.
5è. Tenir a judici de la Junta de Govern, l'aptitud i capacitat necessària
per a l'exercici de les seves funcions.
6è. Dipositar la convenient fiança, si ho determines la Junta de Govern.
Article 18:
Correspon a l’administrador:
1r. Establir els torns rigorosos per a l'ús de les aigües, conciliant els
interessos dels diferents regants.
2n. Donar les instruccions convenients als aiguaders i altres treballadors
encarregats de la custòdia i distribució de les aigües per al bon
desenvolupament de la seva comesa.
3r. Fer complir els acords que prengui la Junta de Govern en tot el que
afecti el subministrament de l'aigua, organitzant i dirigint tots els
serveis d'abastament, reg o indústries.
4t. Fer‐se càrrec de les quantitats que es recaptin per quotes aprovades i
per indemnitzacions o multes imposades pel Jurat de Regs i cobrades
per la Junta de Govern i de les que, per qualsevol altre concepte,
pugui aquesta de percebre.
5è. Pagar els comptes justificats i degudament autoritzats pel president.
6è. Dur els corresponents llibres de comptabilitat.
7è. Redactar els pressupostos de despeses i ingressos anuals per què la
Junta de Govern, després d'estudiar‐los, els formuli davant la Junta
General.
8è. Actuar com agent recaptador d'acord amb l'article 209 del RD
849/86, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic.
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Article 19:
L'administrador serà responsable dels fons que ingressi en el seu poder, i
dels pagaments que verifiqui.
Article 20:
L'administrador assistirà a les sessions de la Junta de Govern per
informar‐la de tot quan succeeixi en el règim de distribució d'aigües, i
proposar‐li, quan sigui necessari, les modificacions que entengui convenients
a introduir per a la bona marxa de la Junta de Govern.
Article 21:
L'administrador serà el Cap de tot el personal.

Del secretari
Article 22:
Per desenvolupar el càrrec de secretari de la Comunitat, que al mateix
temps ho serà de la Junta de Govern, seran imprescindibles els cinc primers
requisits exigits per a l'administrador.
Article 23:
Correspon al secretari:
1r. Estendre el llibre i signar les actes de les sessions amb el vistiplau del
president.
2n. Estendre totes les certificacions amb el vistiplau del president.
3r. Portar l'estadística dels partícips de la Comunitat, amb expressió de
les quotes que han de satisfer, amb la finalitat de tenir sempre al
corrent els padrons generals prescrits en els articles 28 i 29 de les
ordenances.
4t. Actuar conjuntament amb el president com a fedatari de la
Comunitat, per al coneixement i inscripció dels traspassos de drets
'inter vivos'.
5è. Actuar com a fedatari de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes en tots els temes relacionats amb aquesta i els seus
comuners.

secretaria@pantaderiudecanyes.cat
Carrer de Vallroquetes, 2 – 43201 REUS (Baix Camp)
Tel 977 340 786 / 977 345 022 / 638 091 402
NIF: G43016989
www.pantaderiudecanyes.cat

REGLAMENT
DEL JURAT DE REGS
Article 1:
El Jurat de Regs elegit per la Junta General, prendrà possessió dins del
termini de quinze dies després de la constitució de la Junta de Govern o en
un període màxim de 45 dies després de la seva elecció.
La convocatòria per a la constitució la farà el president que hagi elegit la
Junta de Govern, el qual donarà possessió del càrrec als nous vocals. Aquells
als qui correspongui cessar el càrrec segons les ordenances acabaran la seva
tasca en el mateix acte.
Article 2:
La residència del Jurat serà la mateixa que la de la Junta de Govern.
Article 3:
El president convocarà i presidirà les sessions i judicis, en els quals
actuarà de secretari el de la Comunitat.
Article 4:
El Jurat es reunirà quan el president ho consideri oportú.
Article 5:
Perquè el Jurat pugui celebrar sessió o judici i els seus acords o veredictes
siguin vàlids, han de concórrer tres membres, propietaris o suplents.
Article 6:
El Jurat prendrà els seus acords i dictarà els seus veredictes per majoria
de vots; en cas d’empat, decidirà el vot del President.
Article 7:
L’Administrador de la Junta de Govern assistirà als judicis en qualitat
d’assessor del Jurat.
Article 8:
Correspon al Jurat per a l'exercici de les seves funcions d’acord amb
l’article 76.6 de la Llei 29/1985, del 2 d'agost, d'Aigües:
1r. Entendre en les qüestions que se suscitin entre els partícips sobre l'ús i
aprofitament de les aigües del pantà.
2n. Examinar les denúncies que se li presentin per infracció de les
ordenances.
3r. Celebrar els corresponents judicis i dictar els veredictes que procedeixin.
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Article 9:
Els guardes de la Junta de Govern faran les denúncies en el comunicat
diari que entreguen signat, a l’Administració de la Junta de Govern, i els
regants per escrit dirigit al President del Jurat.
Article 10:
Els procediments del Jurat en l'examen de les qüestions i la celebració
dels judicis que li competeixin seran públics i verbals, d'acord amb l'article
76.6 de la Llei 29/1985, del 2 d'agost, d'Aigües, i haurà d’atenir‐se a les regles
i disposicions d'aquest Reglament.
Article 11:
Presentats al Jurat una o més qüestions entre partícips de la Comunitat
sobre l'ús o aprofitament de les aigües, o infracció de les Ordenances,
senyalarà el President el dia que han d'examinar‐se i convocarà al Jurat,
citant a la vegada amb dos dies d'anticipació als interessats, mitjançant
paperetes en què s'expressin els fets en qüestió i el dia i l'hora en què han
d'examinar‐se.
Els interessats exposaran en ella verbalment el que creguin oportú per a
la defensa de llurs respectius drets o interessos, i el Jurat, si considera la
qüestió bastant dilucidada, resoldrà de ple el que estimi oportú.
Si s'aporten proves per les parts, o el Jurat les considera necessàries,
fixarà aquest un termini racional per a verificar‐les, senyalant, en els termes
abans expressats, el dia i hora per al nou examen i resolució definitiva.
Article 12:
El judici es celebrarà el dia assenyalat, si no avisa oportunament el
denunciat la seva impossibilitat de concórrer, circumstància que en el seu cas
haurà de demostrar degudament. El President, a la seva vista, i tenint en
compte la circumstància del denunciat, senyalarà nou dia per al judici,
comunicant‐ho a les parts, i tindrà lloc el dia fixat, hagi o no concorregut el
denunciat.
Les parts poden presentar els testimonis que jutgin convenient per a
justificar els seus càrrecs i descàrrecs.
Així les parts que concorren al judici com als seus respectius testimonis,
exposaran per ordre i verbalment quan en el seu concepte convingui al seu
dret i interessos.
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Escoltades les denuncies i defenses amb les seves justificacions, el Jurat
deliberarà privadament per acordar el veredicte tenint en compte totes les
circumstàncies dels fets.
Si considera suficient l'actuat per al seu complet coneixement,
pronunciarà el seu veredicte, que publicarà tot seguit el president.
En el cas que, per a fixar els fets amb la deguda precisió, el Jurat
consideri necessari un reconeixement sobre el terreny o s'hagi de procedir a
la taxació de danys i perjudicis, suspendrà el seu veredicte i fixarà el dia en
què s'hagi de verificar el primer, per un o més dels seus Vocals, amb
assistència de les parts interessades, o practicar la segona pels pèrits que
nomení a tal efecte.
Verificat el reconeixement i en el seu cas la taxació de perjudicis, es
constituirà de nou el Jurat, amb citació de les parts interessades, i tenint en
compte el resultat del reconeixement i taxació de perjudicis, si n'hi hagués,
pronunciarà el seu veredicte.
Article 13:
El nomenament dels pèrits per a l’avaluació i apreuament dels danys i
perjudicis serà privatiu del Jurat, i els emoluments que acreditin els
satisfaran els infractors de les Ordenances declarats responsables.
Article 14:
El Jurat podrà imposar als infractors de les Ordenances les multes
prescrites en les mateixes i la indemnització dels danys i perjudicis que
haguessin ocasionat a la Comunitat o als seus components, o a un i altre a la
vegada, classificant les que a cadascú correspongui d'acord amb la taxació..
Article 15:
Els veredictes del Jurat seran executius.
Els acords del Jurat sols poden ser revisats en reposició davant el mateix
Jurat com a requisit previ al recurs contenciós administratiu. El termini
d'interposició del recurs de reposició serà d'un mes a partir de la data de la
notificació.
Article 16:
Els veredictes del Jurat es consignaran pel Secretari i amb el vistiplau del
President, en un llibre, on es farà constar en cada cas el dia que s'ha
presentat la denúncia, el nom del denunciant i del denunciat, el fet que
motiva la denuncia i l'article o articles de les Ordenances que se li hagin
aplicat i les penes o correccions imposades.
Article 17:
L'endemà de la celebració de cada judici, el Jurat remetrà a la Junta de
Govern relació detallada dels regants a qui, prèvia denuncia i corresponent
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judici, hagi imposat alguna correcció, especificant per a cada partícip la causa
de la denúncia i la classe de correcció, això és, si només amb multa, o també
amb la indemnització de danys i perjudicis ocasionats per l'infractor, els
respectius imports d'uns o altres i els que pel segon concepte corresponguin
a cada perjudicat, sigui únicament la Comunitat, a un o més partícips, o
aqueixa i aquest a la vegada.
Article 18:
La Junta de Govern farà efectius els imports de les multes o
indemnitzacions imposades pel Jurat, després de rebre la relació ordenada
en el precedent article, i procedirà a la distribució de les indemnitzacions,
d'acord a les disposicions de les Ordenances, entregant o posant a disposició
dels regants la part que respectivament els correspongui, i ingressant, de fet,
a la Caixa de la Junta de Govern l'import de les multes i el de les
indemnitzacions que el Jurat hagi reconegut.
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