COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
1904-2004
L’administrador

Resolució de mesures excepcionals de caràcter administratiu,
en relació a la prevenció del SARS-CoV-2

Per la seva part, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (RD 463/2020), a part de les mesures
de contenció del virus, el Gobierno de España va establir altres mesures de
caràcter administratiu en les disposicions tercera i quarta de l'esmentat de
l'esmentat Reial Decret.
Així mateix en el punt 10 del Pla de Contingència de la Comunitat de
Regants aprovat per la Junta de Govern en data 13 de març de 2020 diu
textualment: “S’autoritza a l’administrador a implementar les mesures
necessàries d’acord amb les recomanacions que facin les autoritats
competents. S’inclouen les que puguin entrar en contradicció amb els
punts descrits en aquest pla de contingència”.
En conseqüència, RESOLC:
1. La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació de
procediments administratius de la Comunitat de Regants, així com de
la prescripció i caducitat de procediments, conforme a les
disposicions addicionals tercera i quarta del RD 463/2020, termes i
terminis que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les
seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a
procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures
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Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació
del coronavirus SARS-CoV-2, declarada per l’OMS, pandèmia global, i per
tal de complir amb les normes dictades tant per la Generalitat de
Catalunya com l’Estat Español, cal l’adopció urgent de mesures
extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc
d’exposició i transmissió del virus. Per aquest motiu la Junta de Govern de
la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes va activar un pla de
contenció per a salvaguardar la salut dels seus treballadors juntament
amb altres mesures de caràcter general.
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particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels
interessats, sempre que aquests manifestin expressament la seva
conformitat a la mesura.

• Si el període de vigència acaba entre els dies 16 i últim del
mes, fins al dia 20 del mes següent i si aquest no fos hàbil,
l’immediat hàbil posterior.
4. Els expedients en via de constrenyiment en els quals no ha vençut
el termini establert en la providència de constrenyiment, s'allarga
el termini fins a la fi de la vigència del RD 463/2020, de la següent
forma:
• Si el període de vigència acaba entre els dies 1 i 15 del mes,
des de la data fi de la vigència fins al dia 20 del mateix mes o,
si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
• Si el període de vigència acaba entre els dies 16 i últim del
mes, des de la data fi de la vigència fins al dia 5 del mes
següent o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent.
5. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. Els terminis de
prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran
suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el
seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin.
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• Si el període de vigència acaba entre els dies 1 i 15 del mes,
fins al dia 5 del mes següent i si aquest no fos hàbil,
l’immediat hàbil posterior.
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3. Els rebuts dels regants ja posats al cobrament i que encara no han
vençut, s’allarga el seu període voluntari fins a la fi de la vigència del
RD 463/2020, de la següent forma:
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2. La suspensió del cobrament dels rebuts als regants pels serveis que
durant el període de vigència i les seves pròrrogues expresses del RD
463/2020, es puguin generar, les quals seran posades al cobrament
una vegada l’esmentat Reial Decret i les seves pròrrogues expresses
perdin la seva vigència.
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