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ESTATUTS DE LA COMUNITAT DE 
REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES 

Capítol 1 

Disposicions generals 

Antecedents 

En virtut del RD de concessió de 12 de juliol de 1904, el 13 de 
novembre de 1904 es constituí el Sindicat de Regs del Pantà de 
Riudecanyes i s’aprovaren els primers estatuts, el 17 de novembre del 
mateix any es constituí el Consell Directiu i el 5 de febrer de 1905 la Junta 
d’Obres del Pantà de Riudecanyes. 

La constitució com a Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 
i l’aprovació de les Ordenances i Reglaments de la Comunitat de Regants 
del Pantà de Riudecanyes fou per Ordre Ministerial de 18 d’octubre de 
1960, prèvia aprovació per majoria absoluta en la Junta General, 
celebrada en data 8 d’agost de 1960. 

Posteriorment a petició de la Comunitat de Regants i amb l’aprovació 
en la Junta General aquestes Ordenances i Reglaments han sofert diverses 
modificacions en els darrers anys que han estat aprovades 
administrativament per resolució de la Comisaría de Aguas del Pirineo 
Oriental, la Junta d’Aigües i l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Avui dia, amb l'objectiu d'adaptar-ne el redactat a les necessitats 
organitzatives i a la legislació vigent es presenta una redacció actualitzada 
de tots els seus articles. Els presents Estatuts regulen l'organització i el 
funcionament de la Comunitat de Regants dins les seves competències i 
funcions atribuïdes en les disposicions legals i estatutàries. 

Article 1. Constitució i denominació  

El 18 d'octubre de 1960 per Ordre Ministerial, es va constituir la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes com a successora del 
Sindicat de Regs del Pantà de Riudecanyes. 

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes té el caràcter de 
Corporació de Dret Públic i està adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
endavant ACA. 
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La Comunitat de Regants actuarà conforme als procediments 
establerts en el Text Refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, en el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i en aquests 
Estatuts, d’acord amb allò que preveu la legislació en matèria de 
procediment administratiu.  

La seu social de la Comunitat de Regants està ubicada a Reus (Baix 
Camp). 

La Comunitat de Regants designa per a les seves comunicacions un 
domicili postal/seu social al carrer de Vallroquetes, núm. 2, Codi Postal 
43201 de Reus i una adreça de correu electrònic 
correu@pantaderiudecanyes.cat única habilitada aquesta última per tal de 
donar compliment com persones jurídiques obligades a ser notificades 
electrònicament. És competència de la Junta de Govern comunicar 
qualsevol canvi a l’Assemblea i a l’Administració competent.  

La seu electrònica de la Comunitat de Regants és accessible des de la 
seva pàgina web corporativa, www.pantaderiudecanyes.cat. 

Article 2. Àmbit territorial 

La delimitació de l’àmbit territorial de la Comunitat de Regants és el 
que resulta de la resolució o resolucions de concessió d’aigües autoritzada 
per les Administracions competents i que s’integren en el sistema general 
de distribució d’aigua de la Comunitat, aquest s’estén als termes 
municipals d’Almoster, Botarell, Cambrils, Castellvell del Camp, Constantí, 
Duesaigües, El Morell, La Pobla de Mafumet, La Selva del Camp, L’Aleixar, 
Les Borges del Camp, Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, 
Perafort, Reus, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Salou, Vilallonga del 
Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vila-seca i Vinyols i els Arcs. 

Aquest àmbit territorial estarà representat en un plànol general de 
tota la zona de reg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 

La Comunitat de Regants podrà ampliar la delimitació de la zona de 
reg actual a través de prèvia sol·licitud d’autorització administrativa i amb 
l’aprovació positiva de l’ACA. 

A efectes de recaptació, l’àmbit territorial serà tot el territori 
nacional. 

Article 3. Dret a l’aprofitament d’aigües 

Els membres de la Comunitat de Regants tenen dret a l’aprofitament 
del cabal d’aigua per: ús agrícola, ús urbà i ús industrial, d’acord amb el 
contingut d’aquests Estatuts i de les concessions que s’han obtingut, 
s’obtinguin o de les que resultin de futures sol·licituds de modificació o 
ampliació, que també determinaran les limitacions d’aquest dret. 

correu@pantaderiudecanyes.cat
www.pantaderiudecanyes.cat
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Tenen dret a l'ús de les aigües de què disposa la Comunitat de 
Regants, per al seu aprofitament en reg, 3.802 hectàrees de terres 
(equivalents a 10.000 jornals de terra del país), enclavades, d'acord amb 
l'article 61.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Aigües, dins el perímetre de 21.635,06 Ha que compren la zona 
de regadiu de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i que és 
la dominada pels canals de conducció i séquies, per haver contribuït els 
seus propietaris a auxiliar l'Administració en la construcció del pantà de 
Riudecanyes i el seu recreixement, canal de transvasament, pantà de 
Siurana i xarxa de distribució.  

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes està formada per 
10.000 drets. 

Aquests drets consten inscrits i numerats correlativament (de l’1 al 
10.000) en el registre general d’anotacions de la Comunitat de Regants on 
consta la identitat de cada titular.  

A través d’aquest dret s’obté la condició de partícip/comuner de la 
Comunitat de Regants i el dret a l’ús de l’aigua, ser titular de terres dins el 
perímetre de reg de la Comunitat no dona cap dret, ni s'obté la condició 
de comuner/partícip. 

Aquest dret numerat i expedit per aquesta Comunitat de Regants 
constitueix un títol al portador que es pot vendre o cedir a totes les terres 
de reg dominades per la xarxa de canals i séquies integrades en l’àmbit 
territorial de la Comunitat definides i autoritzades. 

El dret és indivisible. Els copropietaris i/o cotitulars d’un dret hauran 
de designar una sola persona per l’exercici dels drets del comuner i 
respondran solidàriament davant la Comunitat de quantes obligacions es 
derivin de la condició de comuner. 

En cas de transmissió per “mortis causa” el dret és transmissible amb 
el previ pagament dels drets de successió corresponents. 

Correspon al comuner/hereus, comuner/venedor, etc. posar en 
coneixement de la Comunitat de Regants de manera fefaent qualsevol 
canvi que es produeixi en el dret. 

L’impagament dels imports i taxes a la Comunitat de Regants dona 
dret a la Comunitat de Regants a imposar una càrrega o gravamen i en cas 
de no fer-lo efectiu en el termini establert per a cada pagament, subhastar 
aquest dret de manera pública i amb l’anunci previ al BOP o exigir-los per 
la via administrativa de constrenyiment, de conformitat amb el que 
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estableixen els arts. 83.4 de la Llei d’Aigües i 212 del seu Reglament i els 
articles 12 i 13 d’aquests Estatuts. 

Article 4. Finalitat i objectius de la Comunitat de Regants 

La finalitat de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és 

l’explotació en règim d’autonomia interna, d’acord amb l’article 81.1 del 

Text Refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, 

de 20 de juliol, de l’aprofitament que li ha estat concedit. Aquesta finalitat 

es concreta en els següents objectius:  

a) Realitzar directament i en règim d’autonomia interna les 

funcions de policia, distribució, administració de les aigües i 

dels béns hidràulics inherents que són objecte de 

l’aprofitament concedit. 

b) Evitar qüestions o litigis entre els membres de la Comunitat 

de Regants. 

c) Fomentar l’estalvi de l’aigua i controlar els consums en ordre 

a l’ús racional del recurs.  

d) Proposar a l'ACA les mesures que cregui oportunes amb 

relació al seu àmbit de competències. 

Article 5. El Padró d’Usuaris i comunicació a la Comunitat de Regants 
sobre modificacions de les finques o titularitats del domini dels usuaris 

Són membres de la Comunitat de Regants i en formen part els 
propietaris de drets, els titulars de les indústries amb drets a utilitzar 
l’aigua, i l’ajuntament titular de la competència per a abastament i que es 
relacionen en el Padró d’Usuaris que s’annexa a aquests Estatuts. 

Per a un major ordre i exactitud en els aprofitaments i repartiments 
dels cànons, així com per al degut respecte als drets de cadascun dels 
partícips de la Comunitat de Regants, aquesta tindrà permanentment 
actualitzat un Padró General d’Usuaris, el qual estarà format per unes 
fitxes signades per cada partícip amb autentificació de signatura davant 
el/la Secretari/ària de la Comunitat de Regants o qualsevol altre fedatari 
públic quan el suport sigui en paper o amb signatura electrònica si és en 
format digital on consti l'assentiment fefaent d’acatament de tot el 
preceptuat en els Estatuts, Ordenances i Reglaments de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes., tant del propietari de les terres, com 
dels drets o de les concessions. Així mateix a les fitxes hi constarà, a part 
del nom i NIF del propietari dels drets o concessió: 

1. Per als regants: 

• La referència cadastral. 
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• L'extensió en hectàrees. 

• La séquia o canal i la presa per on pot rebre l'aigua. 

• El nom i NIF del propietari de la terra. 

• El nombre de drets que posseeix. 

2. Per als abastaments: 

• El nucli de població. 

• La séquia o canal i la presa per on pot rebre l'aigua. 

• El nombre de drets que posseeix. 

3. Per als usos industrials: 

• La séquia o canal i la presa per on pot rebre l'aigua. 

• El nombre de drets que posseeix. 

Qualsevol modificació que pugui haver-hi respecte a aquest Padró, 
els partícips s'obliguen a comunicar-la a la Comunitat de Regants en el 
termini de TRES MESOS des que es produeixi el canvi. 

La Comunitat de Regants podrà requerir mitjançant notificació 
administrativa al partícip per què en el termini d'UN MES actualitzi la seva 
fitxa. 

La manca de comunicació o de resposta al requeriment, en els 
terminis establerts portarà implícita una sanció pecuniària (Capítol V "De 
les faltes, indemnitzacions i penes" article 44.g) "Faltes lleus"), i seran per 
compte de l'infractor les despeses i perjudicis que aquesta provoqui a la 
Comunitat de Regants, que en cas de no materialitzar el cobrament en el 
termini establert, la Comunitat de Regants podrà exigir l'import per via 
administrativa de constrenyiment i es podrà acordar "suspendre el 
subministrament d'aigua" (article 212.1 del Reglament de Domini Públic 
Hidràulic). 

La revisió i custòdia del Padró d'Usuaris correspon al/la Secretari/ària 
de la Junta de Govern, que haurà d'efectuar les actuacions i les operacions 
necessàries per a mantenir-lo actualitzat amb la finalitat que les dades que 
hi constin s'ajustin a la realitat, i conseqüentment a gaudir dels drets i 
instar a fer complir els deures envers la Comunitat de Regants dels 
titulars-propietaris que hi constin. 

La Comunitat de Regants en la seva condició de responsable 
d’aquests fitxers i del seu tractament ha de complir amb la normativa en 
protecció de dades (RGPD). 
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Article 6. Nous membres i/o incorporació de noves finques 

En cas que una persona externa a la Comunitat de Regants que 
incorpora noves finques objecte de reg/ús de l’aigua demani ser 
acceptada com a nou membre, correspon a la Secretaria de la Comunitat 
de Regants del Pantà de Riudecanyes, la decisió d’aprovar o rebutjar 
provisionalment la sol·licitud d’ingrés, previ informe sobre el compliment 
dels requisits exigits i la necessitat si s’escau d’ingressar una quota 
d’entrada, i amb l’acord definitiu del seu ingrés per majoria de 
l’Assemblea. 

Si l’admissió del nou membre i/o incorporació de noves terres suposa 
una modificació de les característiques de la concessió atorgada a la 
Comunitat de Regants (àmbit territorial, superfície de reg, volum concedit, 
etc.) s’haurà de sol·licitar a l’ACA la corresponent sol·licitud de modificació 
del títol concessional i conseqüentment l’actualització del Padró d’Usuaris 
de la Comunitat de Regants. 

El nou comuner que accedeix a la Comunitat de Regants per 
compravenda, herència, etc. de drets dins de l'àmbit territorial de la 
Comunitat de Regants, esdevindrà membre de la Comunitat de Regants 
automàticament amb la transmissió dels drets i els deures que aquests 
drets tenia atorgats. 

Article 7. Separació de la Comunitat de Regants 

El membre que se separi de la Comunitat de Regants haurà de 
renunciar prèviament al seu dret sobre l’aprofitament i haurà de 
notificar-ho fefaentment a la Junta de Govern. 

Cap membre de la Comunitat de Regants no se’n podrà separar si 
abans no ha complert les obligacions contretes. 

Article 8. Extinció de la Comunitat de Regants 

La Comunitat de Regants s’extingirà: 

a) Per acabament del termini de concessió, si no ha estat 
prorrogat. 

b) Per caducitat de la concessió. 
c) Per expropiació forçosa de la concessió. 
d) Per fusió amb una altra Comunitat de Regants. 
e) Per resolució de l’ACA adoptat en expedient sancionador. 
f) Per desaparició total o de les tres quartes parts, com a 

mínim, dels elements objectius o reals de la Comunitat de 
Regants, tret que els membres no afectats acordin mantenir 
la Comunitat de Regants i que, en conseqüència, modifiquin 
els Estatuts i la inscripció registral. 
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g) Per renúncia a l’aprofitament, formulada, com a mínim, per 
les tres quartes parts dels comuners, tret que els que no han 
renunciat acordin mantenir la Comunitat de Regants amb la 
modificació dels Estatuts i de la inscripció registral. 

Un cop aprovada l’extinció de la Comunitat de Regants, aquesta 
procedirà a la liquidació dels seus béns patrimonials, de conformitat amb 
el que disposa el Codi Civil per a la liquidació de les societats.  

Article 9. Expropiació forçosa i servituds 

La Comunitat de Regants podrà ser beneficiària de l'expropiació 
forçosa i de la imposició de servituds que exigeixi el seu aprofitament i el 
compliment de la seva finalitat, podent sol·licitar de l'ACA que es declari la 
utilitat pública de l'aprofitament o l'execució singularitzada de 
determinades obres o projectes. 

Un cop obtinguda la declaració d’utilitat pública, podrà sol·licitar de 
l’ACA l’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tramitant-se els 
corresponents expedients d’acord amb la legislació d’expropiació forçosa. 

Capítol 2 

Drets i obligacions dels usuaris 

Article 10. Dret a l’ús de l’aigua 

Tots els membres de la Comunitat de Regants tenen dret a 
l’aprofitament de l’aigua disponible de forma equitativa i proporcional que 
li atorga el dret. 

A fi de donar compliment a allò que disposa l'article 200.2 del RDPH, 
cada campanya de reg la Junta de Govern aprovarà la corresponent 
normativa de reg i altres usos de l’aprofitament que s’aplicarà en tot 
l’àmbit territorial, i en el que es fitxaran les línies generals per a la 
distribució de l’aigua i s’establiran les tarifes a efectes de facturació 
proporcional al consum i superfície inscrita, i al resultat de les 
corresponents lectures/mesuraments derivats dels sistemes de control 
instal·lats en la Comunitat. 

 Tots els subministraments es faran sota petició dels partícips de la 
Comunitat de Regants, amb els terminis i períodes que estableixi la Junta 
de Govern d’acord amb el paràgraf anterior. 

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 
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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. 

Per a usos industrials es reservarà l'aigua equivalent a 70 hectàrees. 

El dret a l'aprofitament de les aigües per a reg de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes està íntimament lligat a la possessió de 
terres compreses dins la seva zona de regadiu descrita en l’article 3. Els 
partícips podran posseir com a màxim un dret de reg per cada 20 àrees de 
terra que posseeixin a la zona de regadiu. 

Cada partícip li correspon una quantitat d’aigua que d’acord amb el 
seu dret proporcionalment li correspongui i que és fitxada per la Junta de 
Govern anualment en funció del cabal disponible. 

Els regants poden distribuir entre totes les terres de la seva propietat 
que estiguin dominades per les conduccions de la Comunitat dins del 
perímetre de reg/àmbit territorial i que s’han fet constar el Padró 
d’usuaris de la Comunitat. És a dir, totes aquelles terres que tinguin drets, 
sense poder conduir l’aigua a altres terres que no siguin les que 
corresponguin i menys que no formin part de la Comunitat de Regants. 
Igualment els abastaments i indústries podran només utilitzar l’aigua que 
els correspongui pels punts de subministrament declarats en el Padró 
d’usuaris de la Comunitat. 

El dret a l'aprofitament de les aigües per a abastament de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, va inherent a què els 
municipis estiguin dins la seva zona de regadiu descrita en l'article 3. 

Cap regant podrà agafar per si l'aigua, encara que per torn li 
correspongui. 

Cap usuari podrà 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.  

Si, a criteri de la Junta de Govern, hi hagués escassetat d'aigua, es 
distribuirà la disponible equitativament i en proporció a la qual cada 
usuari té dret. 

Quan els regants 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. 

La manca de subministrament d’aigua per causes de força major, no 
comportarà cap dret d’indemnització a favor del partícip/comuner ni cap 
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dret a reduir la quantia de la quota anual fixa que tinguin l’obligació 
d’abonar. 

Article 11. Dret de participació dels membres de la Comunitat de Regants 
en la seva constitució i funcionament 

Tots els propietaris dels drets, i únicament ells o els seus 
representants legals, apoderats o Administrador/as, tenen dret a 
participar amb veu i vot en la constitució i funcionament de la Comunitat 
de Regants i a ser elegits per a exercir-hi càrrecs. 

Els partícips de la Comunitat de Regants poden estar, també, 
representats en l’Assemblea per altres partícips. En aquest cas valdrà una 
simple autorització escrita (delegació de vot i/o representació) per a cada 
Junta General i únicament serà vàlida per la mateixa i serà sempre 
revocable, i en la resta de supòsits serà necessària la presentació del 
poder o document on consti la representació. 

L'atorgament de la representació per assistir a les Assemblees i la 
delegació de vot es podrà realitzar presencialment per cada partícip o el 
seu representant legal en horaris d'atenció al públic, a la Secretaria de la 
Comunitat de Regants per a la seva comprovació, com a mínim dues hores 
abans de l'hora fixada com a primera convocatòria de l’Assemblea. També 
es podran realitzar a través de correu postal, mitjans electrònics o 
telemàtics o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància aprovat en 
Assemblea. 

La delegació mitjançant comunicació electrònica s’haurà de realitzar 
a través de la seu electrònica enllaçada a la web corporativa de la 
Comunitat (www.pantaderiudecanyes.cat) seguint les instruccions que, a 
aquest efecte, figurin a l’apartat de l’Assemblea convocada i sempre 12 
hores abans de l’hora d’inici de l’Assemblea en primera convocatòria. Amb 
la finalitat de garantir la seva identitat, el partícip que desitgi delegar la 
seva representació mitjançant comunicació electrònica haurà d’estar en 
possessió d’uns Document Nacional d’Identitat electrònic (DNIe) o d’una 
signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat 
electrònic reconegut i vigent, emès per l’Entitat Pública de Certificació 
reconeguda legalment. 

La delegació mitjançant correspondència postal, el partícip/comuner 
haurà d'emplenar i signar "l'escrit de Delegació" expedit per la Comunitat i 
que també es podrà obtenir a la pàgina web de la Comunitat per a cada 
Assemblea. Una vegada emplenada i signada, es podrà lliurar per correu 
postal a l'oficina de la Comunitat perquè sigui remesa dins el termini i en 
la forma escaient (en horaris d'atenció al públic, com a mínim dues hores 
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abans de l'hora fixada com a primera convocatòria de l'Assemblea) a la 
Secretaria de la Comunitat de Regants per la seva validació. 

El vot o la delegació realitzats amb anterioritat a la celebració de 
l’Assemblea es podrà deixar sense efecte per anul·lació del partícip, feta 
de la mateixa manera. 

En principi, l’assistència personal del partícip representat en 
l’Assemblea implicarà la revocació de la seva representació. 

 La Comunitat de Regants no serà responsable dels danys i perjudicis 
que poguessin ocasionar-se als partícips derivats de la falta de 
disponibilitat de la seva pàgina web, així com d’avaries, sobrecàrregues, 
caigudes de línia, errors en la connexió, mal funcionament del servei 
postal de Correus o qualsevol altra eventualitat d’igual o similar índole, 
alienes a la voluntat de la Comunitat de Regants, que dificultin o 
impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació de vot.  

El cònjuge podrà ser representat en l’Assemblea pel seu cònjuge/o 
persona unida a ell/a per anàloga relació d’afectivitat (no titular), 
ascendent o descendent o per altre partícip mitjançant l’escrit de 
delegació/representació.  

En cas d’usdefruit la condició de comuner correspon a la nua 
propietat. Per tant, caldrà la delegació de representació/vot expressa per 
part de la nua propietat a favor de l’usufructuari. 

En cap cas aquesta representació voluntària dona accés a 
desenvolupar o substituir ni a ser elegit en cap càrrec de la Comunitat de 
Regants.  

Article 12. Repartiment de despeses 

Tots els membres de la Comunitat de Regants estan obligats a 
contribuir en el manteniment de la Comunitat de Regants del Pantà de 
Riudecanyes. 

Els drets i deures dels regants i altres usuaris d’aigua es concreta 
respecte als drets i concessions administratives que cada comuner té dins 
l’àmbit territorial de la Comunitat de Regants. 

Els drets i deures econòmics es concreta respecte a la dotació d’aigua 
assignada i als drets, de la següent manera: 

a) Sobre les derrames ordinàries o extraordinàries es 
computarà una quota en proporció a cada dret o concessió, 
part fixa, per afrontar: 

1. Les despeses i inversions en construcció, explotació, 
reparació i manteniment i millora de les obres i béns de la 
Comunitat de Regants. 



COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES 
1904-2004 

correu@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 

             15 

 

2. Les despeses de policia i control de l’aprofitament i, en 
general, de l’àmbit territorial de la Comunitat de Regants. 

3. Les despeses d’administració, govern, representació i 
gestió de la Comunitat de Regants. 

b) Sobre la dotació d’aigua es computarà una quota per 
distribució o consum d’aigua, que s’aplicarà per metre cúbic, 
part variable. 

Les quanties de la contribució és la que resulta de l’acord d’aprovació 
del pressupost per l’Assemblea Ordinària a proposta de la Junta de 
Govern, que es realitza anualment, aplicant els criteris i quotes 
corresponents, i de la liquidació del pressupost anual i la liquidació del 
pressupost de l’exercici finalitzat. 

S’estableix que si a l’inici de l’exercici econòmic de la Comunitat de 
Regants no hagués entrat en vigència per manca d’aprovació el pressupost 
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior 
fins a l’entrada en vigor del nou pressupost. 

És obligatori per a tots els comuners el pagament de la part que els 
correspongui de totes les obres que la Comunitat de Regants acordi 
realitzar, incloses les corresponents a millores i modernitzacions de 
regadiu. Tot comuner haurà d’adequar la utilització de les aigües als 
procediments que aquestes obres o instal·lacions puguin exigir.  

Les despeses degudes a obres particulars seran a càrrec de l’usuari 
que en gaudeixi. 

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 o de les Ordenances Fiscals i Preus Públics aprovats per 
l'Assemblea, 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 i l'exercici del vot, 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 de Regants 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 
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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, taxes, preus públics 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 la corresponent ordenança fiscal. 

Cap membre de la Comunitat de Regants no podrà ser exonerat de 
les obligacions i càrregues inherents a la seva participació en 
l’aprofitament col·lectiu de les aigües i dels altres elements comuns. 

Article 13. Obligació de complir els acords adoptats pels òrgans de la 
Comunitat de Regants 

Els membres estan obligats a complir els acords adoptats pels òrgans 
de la Comunitat de Regants. La Comunitat de Regants podrà executar amb 
càrrec a l’usuari els acords incomplerts que imposin una obligació de fer. 
El cost de l’execució subsidiària podrà ser exigit per la via administrativa 
de constrenyiment. 

Capítol 3 

Estructura orgànica i càrrecs de la Comunitat de Regants 

Article 14. Òrgans de la Comunitat de Regants 

Els òrgans de la Comunitat de Regants són l’Assemblea, la Junta de 
Govern i un Jurat de Regs.  

L’Assemblea, constituïda per tots els membres que consten en el 
Padró d’Usuaris de la Comunitat de Regants, és l’òrgan sobirà de la 
Comunitat de Regants, la seva funció entre altres, a més de la presa de 
decisions associades als pressupostos, plans de gestió, etc. i que són 
aprovats mitjançant votacions en Assemblea ordinària o extraordinària, és 
l’elecció i nomenament dels càrrecs de la Comunitat de Regants, també 
per votacions.  

La Junta de Govern, és qui pren les decisions del dia a dia. És l’òrgan 
encarregat d’executar el que disposen aquests Estatuts i els acords 
adoptats per la mateixa Junta de Govern o per l’Assemblea. Estarà 
formada per set vocals en representació dels usuaris de reg elegits per 
l’Assemblea a més d’un representant de l’Ajuntament de Reus i un 
representant dels altres Abastaments i la figura del Secretari/ària i 
l’Administrador/a.  
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El Jurat de Regs, format per un/a President/a que serà un dels Vocals 
designats per la Junta de Govern i dos Vocals titulars i dos Vocals suplents 
elegits per l’Assemblea, i el/la Secretari/ària. Li correspon conèixer les 
qüestions de fet que es plantegin entre els usuaris de la Comunitat de 
Regants i imposar als infractors les sancions reglamentàries i les 
indemnitzacions que han de satisfer als perjudicats i les obligacions de fer 
que puguin derivar-se de la infracció.  

Els procediments seran públics i verbals en la forma que determini el 
costum i aquests estatuts, quan es tracti de judicis. També serà 
l’encarregat de tramitar i resoldre els expedients administratius 
sancionadors, d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les seves 
resolucions seran executives (article 84.5 i 6 del Text Refós de la Llei 
d’Aigües). 

Article 15. L’Assemblea 

L’Assemblea està constituïda per tots els partícips de la Comunitat de 
Regants. 

La presidirà el/la President/a de la Comunitat de Regants del Pantà 
de Riudecanyes, o el/la Vicepresident/a, en cas de vacant, absència o 
malaltia del/la President/a. 

Exercirà les funcions de Secretari/ària, la mateixa persona que 
exerceix les funcions de Secretari/ària de la Comunitat de Regants del 
Pantà de Riudecanyes, de la Junta de Govern i del Jurat de Regs. 

El/la President/a i el/la Vicepresident/a de la Comunitat de Regants 
del Pantà de Riudecanyes seran els mateixos que ocupen els càrrecs de la 
Junta de Govern. 

Article 16. Competències de l’Assemblea  

Correspon a l’Assemblea: 

a) L’elecció dels vocals en representació dels usuaris de reg de 
la Junta de Govern i dels vocals titulars i suplents del Jurat de 
Regs. 

b) Per votació, nomenarà i separà del Secretari/ària de la 
Comunitat, que al mateix temps ho serà de la Junta de 
Govern i del Jurat de Regs. Podrà accedir a aquest càrrec un 
vocal de la Junta de Govern o una persona que no ostentí 
aquesta condició. 
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c) L’examen de la Memòria i l’aprovació dels pressupostos de 
despeses, ingressos, taxes i preus públics de la Comunitat de 
Regants, la dels comptes anuals, tots ells presentats per la 
Junta de Govern. 

d) La redacció dels projectes d’Estatuts de la Comunitat de 
Regants i Ordenances Fiscals, així com les seves 
modificacions respectives. 

e) La imposició de derrames i l’aprovació dels pressupostos 
addicionals i/o d’inversions siguin anuals o plurianuals 
presentats per la Junta de Govern.  

f) L’adquisició i alienació de béns, sense perjudici de les 
facultats que, en aquest cas, són responsabilitat de la Junta 
de Govern. 

g) L’aprovació dels projectes d’obres preparats per la Junta de 
Govern i la decisió de la seva execució quan no siguin 
inclosos dins el pressupost d’Inversions. 

h) L’aprovació d’ingrés a la Comunitat de Regants de qualsevol 
persona que, amb dret a l’ús de l’aigua, ho demani, així com 
l’informe per a l’ACA en el supòsit que alguns usuaris 
pretenguin separar-se de la Comunitat de Regants per 
constituir una de nova. 

i) L’autorització prèvia, sense perjudici de la que correspongui 
atorgar per part de l’ACA, als membres de la Comunitat de 
Regants o a terceres persones per a executar obres en les 
preses, captacions, conduccions i instal·lacions de la 
Comunitat de Regants amb la finalitat de millorar la 
utilització de les aigües. 

j) La sol·licitud de noves concessions o autoritzacions. 
k) La sol·licitud dels beneficis de l’expropiació forçosa o la 

imposició de servituds en benefici de la Comunitat de 
Regants. 

l) La decisió sobre els assumptes que li sotmeti la Junta de 
Govern o qualsevol dels membres de la Comunitat de 
Regants. 

m) Sobre les reclamacions o queixes que es puguin presentar 
contra la gestió de la Junta de Govern. 

n) Qualsevol altra facultat atribuïda per aquests Estatuts o per 
la normativa legal vigent. 

Article 17. Competències del/la President/a de l’Assemblea  

El/La President/a, i en cas de vacant, absència o malaltia, el/la 
Vicepresident/a és el representant legal de la Comunitat de Regants. 

Les competències del/la President/a són: 
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a) Exercir la representació legal de la Comunitat de Regants 
tant en judici com en qualsevol altra situació, subscriure els 
actes i contractes que l’afectin, i les ordres que s’expedeixin 
en nom de la mateixa Comunitat de Regants. 

b) Interposar les reclamacions i recursos que cregui 
convenients tant davant les administracions com dels jutjats 
en defensa de la Comunitat de Regants. 

c) Convocar, presidir i dirigir les sessions de l’Assemblea 
d’acord amb aquests Estatuts, i autoritzar les actes amb la 
seva signatura.  

d) Decidir les votacions en cas d'empat. 

e) Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de les sessions i totes les 
certificacions que s'expedeixin. 

f) Comunicar els acords de l’Assemblea a la Junta de Govern o 
al Jurat de Regs perquè els portin a efecte en allò que els 
concerneix. 

g) Donar compliment als acords de l’Assemblea. 

Article 18. Funcions del/la Secretari/ària de l’Assemblea 

El/La Secretari/ària de l’Assemblea serà el/la mateix/a que ocupa el 
càrrec en la Junta de Govern i Jurat de Regs, exercirà les facultats i 
obligacions que els assenyalen els Estatuts, Reglaments o l’Assemblea.  

Exercirà el càrrec per temps indefinit, tenint el/la President/a la 
facultat de suspendre’l en les seves funcions i proposar a l’Assemblea la 
seva destitució definitiva en el càrrec.  

 El càrrec de Secretari/ària serà retribuït. La retribució consistirà en 
una quantitat fixa anual i dietes d’assistència que estarà fixada pel conveni 
col·lectiu corresponent, ja sigui propi de la Comunitat de Regants o el 
corresponent al sectorial de l’activitat i que es mantindrà vigent mentre 
l’Assemblea o altra modificació legal no n’acordi la seva modificació. 

El càrrec de Secretari/ària té caràcter gratuït, és a dir, no retribuït, en 
cas de ser un vocal de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants. 

Correspon al/la Secretari/ària: 

a) Estendre el llibre i signar les actes de les sessions amb el 
vistiplau del/la President/a. 

b) Estendre totes les certificacions amb el vistiplau del/la 
President/a. 
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c) Presentar a l’Assemblea la llista de Vocals de la Junta de 
Govern i del Jurat de Regs que han de cessar en els seus 
càrrecs d’acord amb els Estatuts. 

d) Portar l'estadística dels partícips de la Comunitat de Regants, 
amb expressió de les quotes que han de satisfer, amb la 
finalitat de tenir sempre al corrent els padrons generals 
d’aquesta Comunitat de Regants. 

e) Actuar com a fedatari de la Comunitat de Regants del Pantà 
de Riudecanyes en tots els temes relacionats amb aquesta i 
els seus comuners. 

f) Executar les altres funcions pròpies del seu càrrec i les que 
l’encarregui el/la President/a, la Junta de Govern o acordi 
l’Assemblea de la Comunitat de Regants. 

Article 19. Convocatòries de l’Assemblea 

És obligació de convocar i celebrar les Assemblees (o Juntes 
Generals), tant les ordinàries anuals, dues vegades a l’any, una a cada 
semestre, com les extraordinàries quan ho consideri convenient el/la 
President/a a petició-iniciativa de la Junta de Govern o a instàncies dels 
comuners que representen, almenys, la tercera part dels vots de la 
Comunitat de Regants, incloent-hi en la sol·licitud per escrit els assumptes 
que s’hagin de tractar en l’ordre del dia. 

S’opten per les següents formes i sempre que es pugui en el següent 
ordre per a la celebració de Junta (ordinària i extraordinària) i la presa 
d’acords: 

a) Junta presencial: S’hauran de prendre les mesures 
preventives que siguin vigents a cada moment en matèria de 
sanitat i seguretat. 

b) Junta per mitjans audiovisuals: Videoconferències o altres 
sistemes de comunicació (bidireccional) similars, sempre que 
es garanteixi la identificació dels assistents, l’accés a la Junta, 
la possibilitat d’intervenir i l’emissió del vot. Així com que 
s'ha notificat prèviament a la notificació de convocatòria de 
Junta que s'utilitzarà aquest sistema de comunicació virtual i 
explicant com s'utilitza i facilitant tota la informació en el seu 
ús d'aquest dispositiu, amb l'advertència prèvia de què qui 
no disposi d'aquests sistemes pot valorar no assistir, o, 
almenys, no oposar-se a què es dugui a terme o en tot cas 
utilitzar la delegació de vot en altres comuners o en terceres 
persones que disposin de mitjans tècnics de comunicació 
virtual. La sessió s'entendrà celebrada al lloc on és la 
persona que la presideix. 
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c) Junta no presencial: Com a mesura excepcional es podrà 
celebrar la Junta i adoptar acords sense reunió, mitjançant 
l’emissió de vots bé per correu postal, bé per correu 
electrònic sempre que es pugui garantir l’autenticitat del vot 
i quedi constància de la recepció dels vots emesos, així com 
que s’ha disposat de la informació necessària per a emetre el 
vot. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 

La publicitat de les convocatòries es farà per mitjà d’anunci publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes i en el tauler d’anuncis de la Comunitat 
de Regants almenys amb quinze dies d’antelació, a la data assenyalada per 
a la Junta. 

Els membres de la Comunitat de Regants podran tenir accés en la 
pàgina web de la Comunitat de Regants al contingut dels documents 
posats a disposició, així com el contingut literal de les propostes d’acord. 

Des de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de la 
Comunitat de Regants es podrà habilitar un fòrum-espai electrònic de 
comuners, al que podran accedir cinc dies abans amb les degudes 
garanties, amb la finalitat de facilitar una comunicació de caràcter previ a 
la celebració de les Juntes Generals. 

En els supòsits de reforma dels Estatuts o d’assumptes que, a judici 
de la Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la Comunitat 
de Regants, afectar greument els seus interessos o sempre que aquesta ho 
cregui oportú, la convocatòria es farà mitjançant notificació individual i 
escrita, sigui per correu postal, electrònica o telemàtica a tots els 
comuners, en el domicili-adreça designada a tal efecte o en el que consti 
en els documents de la Comunitat de Regants. Recau sobre el comuner 
comunicar a la Comunitat de Regants el canvi de qualsevol adreça per 
rebre les comunicacions i notificacions.  

En l’Assemblea sigui ordinària o extraordinària no es podrà tractar 
cap assumpte que no hagi estat prèviament inclòs en l’ordre del dia, si bé 
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 
següent Assemblea. 

Les sessions de l’Assemblea tindran lloc en primera o en segona 
convocatòria, amb mitja hora de diferència com a mínim. Perquè sigui 
declarada vàlidament constituïda l’Assemblea en primera convocatòria, 
serà necessària l’assistència de la majoria absoluta dels vots de la 
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Comunitat de Regants, computats d’acord amb el que es disposa en 
aquests Estatuts. En segona convocatòria, es declararà constituïda sigui 
quin sigui el nombre d’assistents. 

Article 20. Acords de l’Assemblea 

L’Assemblea adoptarà els acords per majoria absoluta dels vots dels 
membres de la Comunitat de Regants assistents o dels seus representants, 
computats d’acord amb el que es disposa més endavant, en primera 
convocatòria. En segona convocatòria serà suficient amb la majoria simple 
dels partícips assistents o degudament representats. 

Els acords relatius a la reforma dels Estatuts o altres assumptes que, 
a judici de la Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la 
Comunitat de Regants, només seran vàlids si són adoptats en Assemblea 
Extraordinària convocada a aquest efecte i aprovats per majoria absoluta 
dels assistents. 

L’acta de cada reunió de l’Assemblea ha d’expressar, almenys, les 
següents circumstàncies: 

La data i el lloc de celebració; l'autor de la convocatòria, i si escau, els 
comuners que l'haguessin promogut; el seu caràcter ordinari o 
extraordinari i la indicació sobre la seva celebració en primera o segona 
convocatòria; la relació de tots els assistents i els seus respectius càrrecs, 
així com dels comuners representats, amb indicació, en tot cas, dels seus 
drets de participació; l'ordre del dia de la reunió; els acords adoptats, amb 
indicació, en el cas que això fos rellevant per a la validesa de l'acord, dels 
noms dels propietaris que hagin votat a favor i en contra dels mateixos, 
així com de les quotes de participació que, respectivament, representin. 

L'acta s'ha de tancar amb les signatures del/la President/a i del/la 
Secretari/ària en acabar la reunió o dins dels deu dies naturals següents, 
per delegació de 2 membres assistents a l’Assemblea designats per la 
mateixa assemblea, els quals hauran de signar l'acta juntament amb el 
President/a i el/la Secretari/ària. 

L'acta amb les decisions i els acords adoptats quedarà aprovada en 
finalitzar la sessió/assemblea que tindrà força executiva a partir d'aquesta 
data sense quedar supeditada al tancament de l'acta. Es donarà la seva 
publicitat efectiva a través del web de la Comunitat de Regants. 

El/La Secretari/ària custodiarà els llibres d'actes de la Comunitat de 
Regants i altra documentació de la Comunitat. 

Els acords de l’Assemblea, en l’àmbit de les seves competències, 
seran executius en la forma i requisits establerts per la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques sense perjudici de la seva possible impugnació en alçada davant 
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de l’Agència Catalana de l’Aigua. La resolució del recurs d'alçada exhaureix 
la via administrativa, podent ser, en tot cas, objecte de revisió per la 
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que s’estimi procedent. És a dir, seran obligatoris 
per a tots els comuners, hagin o no concorregut a la reunió de Junta, amb 
l'excepció dels drets d'impugnació i separació que atorga la llei. 

Article 21. Nombre de vots 

Per a facilitar els repartiments de cànon i les votacions en els acords i 
eleccions de l'Assemblea, així com la formació, si escau, 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. 

Els vots dels partícips de la Comunitat de Regants seran en funció 
dels drets que cada comuner és titular. 

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 l’Assemblea la totalitat 
dels vots. 

A cap comuner no li podrà correspondre un nombre de vots igual o 
superior al 50% del total, sigui quina sigui la seva participació en els 
elements comuns i per tant, en les despeses comunitàries. 

El dret d’assistència a l’Assemblea pot exercir-lo el comuner 
personalment, el representant legal o per delegació (assistència-vot), per 
aquest últim cas serà suficient l’autorització escrita validada pel/la 
Secretari/ària de la Comunitat de Regants i presentada en horari d’atenció 
al públic com a mínim fins a dues hores abans de l’hora de la primera 
convocatòria. 

Per tal de controlar la legalitat de les representacions i votacions i per 
conèixer si concorren un número de comuners suficients per arribar a les 
majoria de vots necessaris per a l’adopció dels acords inclosos en l’ordre 
del dia de l’Assemblea, caldrà: 
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Abans d’entrar en l’ordre del dia es projectarà a la pantalla de la sala 
la llista d’assistents expressant el caràcter o representació de cada un i el 
número de drets que concorren, després el President declararà 
constituïda o no la Junta, (en primera o segona convocatòria) segons 
procedeixi, tant si és Ordinària com Extraordinària. Després de constituïda 
i fixat l’ordre del dia, si un comuner entra o abandona la sala no serà 
transcendent per a la validesa i eficàcia de la mateixa.  

En el moment de les votacions, es computarà el nombre de comuners 
presents i el nombre totals de vots, una vegada iniciada la votació no es 
podrà interrompre per a cap motiu ni es podrà entrar o abandonar la sala 
de reunions. A efectes de votació es consideraran que s’abstenen els 
membres de l’Assemblea general que s’haguessin absentat de la sala i no 
estiguessin presents en el moment de la votació. 

Una vegada finalitzada la votació, es visualitzaran/computaran els 
vots i s’anunciarà en veu alta el resultat, el President/a proclamarà l’acord 
adoptat.  

Les votacions podran ser públiques o secretes, i els participants 
podran exercir el seu dret personalment o per mitjà dels seus 
representants legals o per representació voluntària. 

Article 22. La Junta de Govern 

La Junta de Govern, inclosos un/a President/a i un/a Vicepresident/a 
estarà constituïda per un total de 9 vocals, set vocals en representació 
dels usuaris de reg elegits per l’Assemblea, i un representant de 
l’ajuntament de Reus i un representant en representació dels altres 
abastaments. En cas de ser persones jurídiques, s’hauran de fer 
representar per una persona física. 

Exercirà les funcions de Secretari/ària de la Junta de Govern, la 
mateixa persona que exerceixi les funcions de Secretari/ària del Jurat de 
Regs i de l’Assemblea.  

La Junta de Govern prendrà possessió dins del període màxim d'un 
mes des de la seva elecció. 

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/la President/a, el 
qual continuarà en el seu càrrec fins a la constitució definitiva de la Junta 
de Govern, si hagués caducat el seu mandat, continuarà en funcions. 

La distribució i acceptació de càrrecs entre els membres de la Junta 
de Govern es farà el mateix dia de la seva constitució. 

Els vocals a qui correspongui, segons els Estatuts, cessar en el seu 
càrrec, i no es presentin a la reelecció, continuaran en funcions fins al 
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mateix dia que siguin reemplaçats en les seves funcions pels nous vocals 
electes en la sessió de constitució de la nova Junta de Govern. 

Article 23. Elecció dels vocals de la Junta de Govern i durada del càrrec 

El càrrec de vocal és honorífic, gratuït i obligatori. 

Per als 7 vocals en representació dels usuaris de reg elegits per 
l’Assemblea: 

Per ser elegit és necessari: 

1. Ser major d'edat o trobar-se autoritzat legalment per administrar 
els seus béns. 

2. Ser veí o tenir residència en un dels termes municipals que 
gaudeixin de les aigües del pantà. 

3. Saber llegir i escriure. 
4. No estar processat criminalment. 
5. Trobar-se en ple gaudi dels drets civils i els corresponents als 

partícips de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 
6. Ser partícip de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 

i la seva candidatura estar avalada per l'1% dels 10.000 vots totals 
de la Comunitat, és a dir, 100 vots (amb dret a vot) amb 
l’expressió clara del regant/Comuner titular del dret. No es podrà 
presentar més d’una candidatura per comuner/partícip. 

7. 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. 

El vocal que durant l’exercici del seu càrrec perdi alguna de les 
condicions que s’han establert en aquest anterior apartat, cessarà 
immediatament en les seves funcions, i serà substituït pel que es designi 
en la següent Assemblea. 

La durada del càrrec serà de vuit anys, renovant-se per meitat cada 
quatre anys, si bé es podrà tornar a reelegir la mateixa persona pel mateix 
període.  

El vocal sortint continuarà en funcions en el càrrec fins el mateix dia 
de presa de possessió del nou vocal entrant. 

Les vacants que esdevinguin durant els períodes entremitjos seran 
cobertes provisionalment per la mateixa Junta de Govern amb 
partícips/membres de la Comunitat de Regants que reuneixin les 
condicions establertes. 
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Els candidats a vocal hauran de presentar la seva candidatura davant 
la Secretaria de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes fins a 
un termini màxim de 48 hores abans de l’assenyalada com a primera 
convocatòria de l'Assemblea on s'ha de celebrar l'elecció. Junt amb la 
presentació de la candidatura han de presentar l'aval establert en el punt 
6è d'aquest article. 

La Secretaria de la Comunitat de Regants examinarà i validarà la 
idoneïtat de les candidatures i si reuneixen els requisits que exigeixen els 
Estatuts. 

En cas que concorri una única candidatura per lloc vacant a elegir, el 
Secretari certificarà el resultat de l’acord sense reunió de l’Assemblea amb 
el vist i plau del President i proclamarà automàticament vocal electe al 
candidat. 

L’acord és publicarà de forma immediata al Tauler i la Web de la 
Comunitat de Regants. 

En la pròxima Assemblea el President comunicarà/llegirà en veu alta  
l’acord de l’Acta de proclamació del/s càrrec/s a tots els assistents. 

En cas que concorrin més d’una candidatura per lloc vacant a elegir 
es procedirà a la seva elecció en l’Assemblea per votació i segons el que 
s’estableix en aquests Estatuts. 

Pel  representant de l’Ajuntament de Reus: 

1. Caldrà l’acord del Ple Municipal o Decret d’Alcaldia nomenant el 
seu representant a la Junta de Govern.  

La durada del càrrec la fixarà el mateix organisme que el nomeni, 
havent-se de renovar, com a mínim cada quatre anys, si bé es podrà 
tornar a nomenar la mateixa persona. El vocal sortint continuarà en 
funcions fins al mateix dia de presa de possessió del nou vocal proposat 
per l’Ajuntament de Reus. 

Pel representant dels altres abastaments: 

1. Entre els municipis que s’abasteixen d’aigua de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes s’elegirà un representant a la 
Junta de Govern, el qual caldrà que acrediti la seva elecció amb 
acta o certificat de la votació de la seva elecció. 

La durada del càrrec coincidirà amb la durada de la corporació 
municipal, si bé es podrà tornar a elegir la mateixa persona. El vocal 
sortint continuarà en funcions fins al mateix dia de presa de possessió del 
nou vocal electe. 

Pèrdua de la condició de vocal: 
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Amb l’objectiu de vetllar pel millor funcionament de la Comunitat de 
Regants, podrà sol·licitar el relleu i renunciar en el càrrec de manera 
voluntària: 

a) Per tenir més de seixanta-cinc anys. 

b) Per esdevindré una incapacitat física o mental que li impedeixi 
atendre el desenvolupament normal de les funcions. 

El vocal que durant l’exercici del seu càrrec perdi alguna de les 
condicions que s’han establert en aquest apartat, cessarà immediatament 
en les seves funcions, i serà substituït pel que es designi d’acord amb 
aquests Estatuts. 

El vocal que es presenti a la reelecció cessarà immediatament en les 
seves funcions. 

La pèrdua de condició de vocal es perdrà en tot cas en finalitzar la 
durada del càrrec, si bé continuarà en funcions fins a la presa de posició 
del seu substitut. 

Article 24. Atribucions de la Junta de Govern 

Són atribucions de la Junta de Govern: 

a) Elegir, entre els seus membres, el/la President/a i el/la 
Vicepresident/a de la Junta de Govern que al mateix temps 
ho seran de la Comunitat de Regants. 

b) Elegir, entre els seus membres, el/la President/a del Jurat de 
Regs. 

c) Vetllar pels interessos de la Comunitat de Regants, 
promoure’n el desenvolupament i defensar-ne els drets. 

d) Redactar la Memòria, elaborar els pressupostos, proposar 
les derrames ordinàries i extraordinàries i sotmetre’ls a 
l’Assemblea, a la qual haurà de retre comptes. 

e) Ordenar la inversió dels fons amb subjecció als pressupostos 
aprovats. 

f) Ordenar l’estudi i execució de projectes d’obra i treballs per 
a la defensa dels aprofitaments comunitaris, dins el 
pressupost i programa d’actuació aprovat prèviament per 
l’Assemblea.  

g) Elaborar l’inventari de la propietat de la Comunitat de 
Regants, amb el Padró d’Usuaris de la Comunitat de Regants, 
els plànols i les relacions de béns. 
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h) Definir, una vegada escoltat l’Administrador/a, la plantilla 
del personal de la Comunitat de Regants i aprovar els 
reglaments i convenis que puguin afectar-la. 

i) Acordar la reunió de l’Assemblea Extraordinària de la 
Comunitat de Regants quan ho consideri convenient i les 
ordinàries dins els termes fixats en aquests Estatuts. 

j) Sotmetre a l’Assemblea qualsevol assumpte que consideri 
d’interès. 

k) Conservar els sistemes de modulació i repartiment de les 
aigües. 

l) Disposar la redacció dels projectes de reparació, conservació 
o millora i ocupar-se de la execució, direcció i inspecció dels 
mateixos una vegada aprovats els pressupostos d’inversió 
per part de l’Assemblea. 

m) Ordenar la redacció dels projectes d’obres noves i 
encarregar-se de l’execució un cop aprovats per l’Assemblea. 
En casos extraordinaris i d’extrema urgència en què no sigui 
possible reunir l’Assemblea, la Junta de Govern pot acordar i 
emprendre, sota la seva responsabilitat, l’execució d’una 
obra nova, i convocar com més aviat millor l’Assemblea per 
retre comptes de l’acord. 

n) Dictar les disposicions convenients per millorar la distribució 
de l’aigua, respectant els drets adquirits. 

o) Fer complir la legislació d’aigües, els Estatuts de la 
Comunitat de Regants i les resolucions de l’ACA, organisme 
al qual pot sol·licitar ajut en defensa dels interessos de la 
Comunitat de Regants. 

p) Resoldre les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions 
civils i laborals que es formulin contra la Comunitat de 
Regants, d’acord amb la Llei de Procediment Administratiu. 

q) Proposar a l’Assemblea l’aprovació de la modificació i 
reforma dels Estatuts. 

o) L’elecció dels seus representants en l’Organisme de conca i 
altres organismes, d’acord amb la legislació específica en la 
matèria. 

r) El nomenament i separació de l’Administrador/a de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.  

s) Adoptar totes les disposicions que siguin necessàries d'acord 
amb els Estatuts i altres disposicions vigents per fer efectives 
les quotes que correspongui satisfer als partícips en virtut 
dels pressupostos i derrames o repartiments acordats en 
Assemblea i per cobrar les indemnitzacions i multes que 
imposi el Jurat de Regs, de les quals aquest li donarà l'avís 
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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 la 
legislació d’aigües, la legislació tributària i aquests Estatuts. 

t) Resoldre tot el que no estigui previst i preceptuat en els 
presents Estatuts, a reserva de donar-ne compte en la 
primera Assemblea que se celebri. 

u) Altres facultats delegades per l’Assemblea o que li 
atribueixin els Estatuts de la Comunitat de Regants i les 
disposicions vigents i, en general, tot allò que sigui 
convenient per al bon govern i administració de la Comunitat 
de Regants. 

Article 25. Atribucions del/la President/a de la Junta de Govern 

Són atribucions del/la President/a, i en cas de vacant, absència o 
malaltia, del/la Vicepresident/a de la Junta de Govern: 

a) Convocar la Junta de Govern i presidir les seves sessions tant 
ordinàries com extraordinàries. 

b) Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de les sessions i 
totes les certificacions que s'expedeixin. 

c) Gestionar i tractar, amb les Autoritats o persones estranyes, 
els assumptes de la Comunitat de Regants i de la Junta de 
Govern, i amb la prèvia autorització d'aquesta última, quan 
es tracti de casos no previstos en aquests Estatuts. 

d) Signar i expedir els lliuraments contra la tresoreria de la 
Comunitat de Regants i posar l'ordre de pagament en els 
documents que aquesta hagi de satisfer. 

e) Signar amb l'Administrador/a els xecs per al moviment de 
fons a les entitats bancàries on la Comunitat de Regants 
tingui comptes. 

f) Actuar conjuntament amb el/la Secretari/ària com a fedatari 
de la Comunitat de Regants, per al coneixement i inscripció 
dels traspassos de drets 'inter vivos'. 

g) Decidir les votacions en cas d'empat. 
h) Qualsevol altra facultat que li atribueixi les disposicions 

legals o els Estatuts.  
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Article 26. Atribucions del/la Secretari/ària de la Junta de Govern 

Són atribucions del/la Secretari/ària de la Junta de Govern: 

a) Estendre el llibre i signar les actes de les sessions amb el vistiplau 
del/la President/a. 

b) Estendre totes les certificacions amb el vistiplau del/la 
President/a. 

c) Actuar conjuntament amb el/la President/a com a fedatari de la 
Comunitat de Regants, per al coneixement i inscripció dels 
traspassos de drets 'inter-vivos'. 

Article 27. Atribucions de l’Administrador/a 

El càrrec d'Administrador/a de la Comunitat de Regants serà retribuït. 
La retribució consistirà en una quantitat fixa anual i dietes d'assistència 
que estarà fixada pel conveni col·lectiu corresponent, ja sigui propi de la 
Comunitat de Regants o el corresponent al sectorial de l'activitat i que es 
mantindrà vigent mentre la Junta de Govern o altra modificació legal no 
n'acordi la seva modificació. 

Es podrà acordar per Assemblea una Indemnització per cessament, 
sempre que el cessament no estigui motivat per l'incompliment de les 
seves funcions d'administrador/a. 

El càrrec d’Administrador/a de la Comunitat de Regants té caràcter 
gratuït, és a dir, no retribuït, en cas de ser un vocal de la Junta de Govern 
de la Comunitat de Regants. 

Són funcions de l’Administrador/a: 

a) Establir els torns d’aigua, conciliant els interessos dels 
diversos aprofitaments, tenint en compte que l’aigua s’ha de 
distribuir de la manera més convenient per als interessos 
comunitaris i proporcionalment als drets de cadascú. 

b) 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. 

c) Com a cap de personal, nomenar i separar els empleats de la 
Comunitat de Regants d’acord amb la legislació laboral i 
d’acord amb la plantilla aprovada per la Junta de Govern, 
article 24.h) d’aquests Estatuts.  

d) Gestionar i tractar amb les Autoritats, o persones estranyes, 
inclosa la interposició de recursos, demandes o querelles, 
amb relació als assumptes de la Comunitat de Regants que 
facin referència a la gestió de l'aigua o la defensa de les 
seves infraestructures. 
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e) 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. 

f) 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. 

g) Pagar els comptes justificats i degudament autoritzats pel/la 
President/a.  

h) Signar amb el/la President/a els xecs per al moviment de 
fons a les entitats bancàries on la Comunitat de Regants 
tingui comptes. 

i) Dur els corresponents llibres de comptabilitat. 
j) Redactar els pressupostos de despeses i ingressos anuals per 

què la Junta de Govern, després d'estudiar-los, els formuli 
davant l’Assemblea. 

k) Actuar com a 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. 

l) Assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu i sense 
vot, 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 i la Comunitat de Regants. 

m) Assistir a les sessions del Jurat de Regs en qualitat d'assessor 
d'aquest. 

Article 28. Convocatòries de la Junta de Govern 

 La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària cada trimestre i les 
extraordinàries que el/la President/a jutgi oportunes o li demanin tres o 
més Vocals. 

Totes les sessions siguin ordinàries com extraordinàries les convocarà 
el/la President/a mitjançant paperetes esteses i signades pel/la 
Secretari/ària, i trameses electrònicament a cadascú dels vocals, almenys 
amb quaranta-vuit hores d'anticipació, llevat de casos d'urgència. 

El/la President/a presidirà les sessions, en els quals actuarà de 
Secretari/ària el de la Comunitat de Regants. 

S’opten per les següents fórmules i sempre que es pugui en el 
següent ordre per a la celebració de Junta de Govern i la presa d’acords: 
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a) Junta presencial: s’hauran de prendre les mesures 
preventives que siguin vigents a cada moment en matèria de 
sanitat i seguretat. 

b) Junta per mitjans audiovisuals: Videoconferències o altres 
sistemes de comunicació (bidireccional) similars, sempre que 
es garanteixi la identificació dels assistents, l'accés a la Junta, 
la possibilitat d'intervenir i l'emissió del vot. Així com que 
s'ha notificat prèviament a la notificació de convocatòria de 
Junta que s'utilitzarà aquest sistema de comunicació virtual i 
explicant com s'utilitza i facilitant tota la informació en el seu 
ús d'aquest dispositiu, amb l'advertència prèvia de què qui 
no disposi d'aquests sistemes pot valorar no assistir, o, 
almenys, no oposar-se a què es dugui a terme o en tot cas 
utilitzar la delegació de vot en altres comuners o en terceres 
persones que disposin de mitjans tècnics de comunicació 
virtual. La sessió s'entendrà celebrada al lloc on és la 
persona que la presideix. 

c) Junta no presencial: Com a mesura excepcional es podrà 
celebrar la Junta i adoptar acords sense reunió, mitjançant 
l’emissió de vots bé per correu postal, bé per correu 
electrònic sempre que es pugui garantir l’autenticitat del vot 
i quedi constància de la recepció dels vots emesos, així com 
que s’ha disposat de la informació necessària per a emetre el 
vot. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la 
Comunitat de Regants. 

Article 29. Acords de la Junta de Govern 

La Junta de Govern adoptarà els seus acords per majoria absoluta de 
vots dels Vocals que concorrin. 

Quan a judici del/la President/a mereixes un assumpte la qualificació 
d'important, s'expressarà en la convocatòria que es tractarà d'ell. 

Les votacions podran ser públiques o secretes, i les primeres 
ordinàries o nominals quan ho demanin tres o més vocals. 

L’acta de cada reunió de la Junta de Govern ha d’expressar, almenys, 
les següents circumstàncies: 

La data i el lloc de celebració; l'autor de la convocatòria, i si escau, els 
vocals que l'haguessin promogut; el seu caràcter ordinari o extraordinari i 
la indicació sobre la seva celebració en primera o segona convocatòria; la 
relació de tots els assistents i els seus respectius càrrecs; l'ordre del dia de 
la reunió; els acords adoptats, amb indicació, en el cas que això fos 
rellevant per a la validesa de l'acord, dels noms dels vocals que hagin votat 
a favor i en contra dels mateixos. 
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L'acta s'ha de tancar amb les signatures del/la President/a i del/la 
Secretari/ària en acabar la reunió o dins dels deu dies naturals següents, 
per delegació de 2 membres assistents a la Junta de Govern designats per 
la mateixa Junta de Govern, els quals hauran de signar l'acta juntament 
amb el President/a i el/la Secretari/ària. 

L'acta amb les decisions i els acords adoptats quedarà aprovada en 
finalitzar la sessió que tindrà força executiva a partir d'aquesta data sense 
quedar supeditada al tancament de l'acta. Es donarà la seva publicitat 
efectiva a través del web de la Comunitat de Regants. 

El/La Secretari/ària custodiarà els llibres d'actes de la Junta de 
Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i altra 
documentació de la Comunitat. 

Els acords de la Junta de Govern, en l'àmbit de les seves 
competències, seran executius en la forma i requisits establerts per la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques sense perjudici de la seva possible impugnació 
en alçada davant de l'Agència Catalana de l'Aigua. La resolució del recurs 
d'alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en tot cas, objecte de 
revisió per la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos 
mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva notificació, d'acord 
amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que interposeu 
qualsevol altre recurs que s'estimi procedent. 

Article 30. El Jurat de Regs 

El Jurat de Regs està constituït per un/a President/a, escollit entre els 
Vocals de la Junta de Govern que aquesta designi, i per quatre Vocals, dos 
Vocals titulars i dos Vocals suplents, elegits en l’Assemblea. 

Exercirà les funcions de Secretari/ària del Jurat de Regs, la mateixa 
persona que exerceixi les funcions de Secretari/ària de la Junta de Govern 
i de l’Assemblea.  

El Jurat de Regs elegit per l’Assemblea, prendrà possessió dins del 
termini de quinze dies després de la constitució de la Junta de Govern o en 
un període màxim de quaranta-cinc dies després de la seva elecció per 
l’Assemblea. 

La convocatòria per a la constitució la farà el/la President/a que hagi 
elegit la Junta de Govern, el qual donarà possessió del càrrec als nous 
vocals.  
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Els vocals a qui correspongui, segons els Estatuts, cessar en el seu 
càrrec, i no es presentin a la reelecció, continuaran en funcions fins al 
mateix dia que siguin reemplaçats en les seves funcions pels nous vocals 
electes en la sessió de constitució del nou Jurat de Regs. 

Article 31. Elecció dels vocals del Jurat de Regs i durada del càrrec 

El càrrec de vocal és honorífic, gratuït i obligatori. 

Cap partícip podrà desenvolupar a la vegada el càrrec de Vocal de la 
Junta de Govern i del Jurat, llevat el President d'aquest. 

Per ser elegit vocal del Jurat de Regs és necessari: 

1. Ser major d'edat o trobar-se autoritzat legalment per administrar 
els seus béns. 

2. Ser veí o tenir residència en un dels termes municipals que 
gaudeixin de les aigües del pantà. 

3. Saber llegir i escriure. 

4. No estar processat criminalment. 

5. Trobar-se en ple gaudi dels drets civils i els corresponents als 
partícips de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 

6. Ser partícip de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 
i la seva candidatura estar avalada  per l'1% dels 10.000 vots 
totals de la Comunitat, és a dir, 100 vots (amb dret a vot) amb 
l’expressió clara del regant/Comuner titular del dret. No es podrà 
presentar més d’una candidatura per comuner/partícip. 

7. 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. 

El vocal que durant l’exercici del seu càrrec perdi alguna de les 
condicions que s’han establert en aquest anterior apartat, cessarà 
immediatament en les seves funcions, i serà substituït pel que es designi 
en la següent Assemblea. 

La durada del càrrec serà de vuit anys, renovant-se per meitat cada 
quatre anys, si bé es podrà tornar a reelegir la mateixa persona pel mateix 
període.  

El vocal sortint continuarà en funcions en el càrrec fins el mateix dia 
de presa de possessió del nou vocal entrant. 

 Les vacants que esdevinguin durant els períodes entremitjos seran 
cobertes provisionalment per la Junta de Govern amb els membres que 
reuneixin les condicions establertes. 
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Els candidats a vocal hauran de presentar la seva candidatura davant 
la Secretaria de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes fins a 
un termini màxim de 48 hores abans de l’assenyalada com a primera 
convocatòria de l'Assemblea on s'ha de celebrar l'elecció. Junt amb la 
presentació de la candidatura han de presentar l'aval establert en el punt 
6è d'aquest article. 

La Secretaria de la Comunitat de Regants examinarà i validarà la 
idoneïtat de les candidatures i si reuneixen els requisits que exigeixen els 
Estatuts. 

En cas que concorri una única candidatura per lloc vacant a elegir, el 
Secretari certificarà el resultat de l’acord sense reunió de l’Assemblea amb 
el vist i plau del President i proclamarà automàticament vocal electe al 
candidat. 

L’acord és publicarà de forma immediata al Tauler i la Web de la 
Comunitat de Regants. 

En la pròxima Assemblea el President comunicarà/llegirà en veu alta  
l’acord de l’Acta de proclamació del/s càrrec/s a tots els assistents. 

En cas que concorrin més d’una candidatura per lloc vacant a elegir 
es procedirà a la seva elecció en l’Assemblea per votació i segons el que 
s’estableix en aquests Estatuts. 

Pèrdua de la condició de vocal: 

Amb l’objectiu de vetllar pel millor funcionament de la Comunitat de 
Regants, podrà sol·licitar el relleu i renunciar en el càrrec de manera 
voluntària: 

c) Per tenir més de seixanta-cinc anys. 

d) Per esdevindré una incapacitat física o mental que li impedeixi 
atendre el desenvolupament normal de les funcions. 

El vocal que durant l’exercici del seu càrrec perdi alguna de les 
condicions que s’han establert en aquest apartat, cessarà immediatament 
en les seves funcions, i serà substituït pel que es designi d’acord amb 
aquests Estatuts. 

El vocal que es presenti a la reelecció cessarà immediatament en les 
seves funcions. 

La pèrdua de condició de vocal es perdrà en tot cas en finalitzar la 
durada del càrrec, si bé continuarà en funcions fins a la presa de posició 
del seu substitut. 
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Article 32. Atribucions del Jurat de Regs 

Són atribucions del Jurat de Regs: 

a) Entendre en les qüestions que se suscitin entre els partícips sobre 
l'ús i aprofitament de les aigües del pantà. 

b) Examinar les denúncies que se li presentin per infracció dels 
Estatuts.  

c) Imposar als infractors les corresponents sancions, així com fixar 
les indemnitzacions que hagin de satisfer als perjudicats i les 
obligacions de fer que se’n puguin derivar.  

d) Celebrar els corresponents judicis i dictar els veredictes, acords 
i/o resolucions que procedeixin. 

e) Resoldre els expedients sancionadors tramitats d’acord amb la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

Article 33. Convocatòries del Jurat de Regs 

El Jurat de Regs es reunirà quan el/la President/a ho consideri 
oportú. 

Totes les sessions siguin ordinàries com extraordinàries les convocarà 
el/la President/a mitjançant paperetes esteses i signades pel/la 
Secretari/ària, i trameses electrònicament a cadascú dels vocals, almenys 
amb un dia d'anticipació, llevat de casos d'urgència. 

El/la President/a presidirà les sessions i judicis, en els quals actuarà 
de Secretari/ària el de la Comunitat de Regants. 

S’opten per les següents fórmules i sempre que es pugui en el 
següent ordre per a la celebració de Junta de Govern i la presa d’acords: 

a) Sessió presencial: s’hauran de prendre les mesures 
preventives que siguin vigents a cada moment en matèria de 
sanitat i seguretat. 

b) Sessió per mitjans audiovisuals: Videoconferències o altres 
sistemes de comunicació (bidireccional) similars, sempre que 
es garanteixi la identificació dels assistents, l’accés a la reunió, 
la possibilitat d’intervenir i l’emissió del vot. Així com que s'ha 
notificat prèviament a la notificació de convocatòria del Jurat 
de Regs que s'utilitzarà aquest sistema de comunicació virtual 
i explicant com s'utilitza i facilitant tota la informació en el seu 
ús d'aquest dispositiu, amb l'advertència prèvia de què qui no 
disposi d'aquests sistemes pot valorar no assistir, o, almenys, 
no oposar-se a què es dugui a terme o en tot cas utilitzar la 
delegació de vot en altres comuners o en terceres persones 
que disposin de mitjans tècnics de comunicació virtual. La 
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sessió s'entendrà celebrada al lloc on és la persona que la 
presideix. 

c) Sessió no presencial: Com a mesura excepcional es podrà 
celebrar la sessió del Jurat de Regs i adoptar acords sense 
reunió, mitjançant l’emissió de vots bé per correu postal, bé 
per correu electrònic sempre que es pugui garantir 
l’autenticitat del vot i quedi constància de la recepció dels 
vots emesos, així com que s’ha disposat de la informació 
necessària per a emetre el vot. La sessió s’entendrà celebrada 
en el domicili de la Comunitat de Regants. 

Article 34. Procediment del Jurat de Regs 

El/La President/a convocarà les sessions del Jurat de Regs. Aquestes 
se celebraran a iniciativa d’aquest, en virtut de denúncia, a sol·licitud de la 
majoria dels vocals o a instàncies de la Secretaria de la Comunitat de 
Regants quan sigui per a resoldre un expedient sancionador d’acord amb 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

El nomenament dels pèrits per a l’avaluació i apreuament dels danys i 
perjudicis serà privatiu del Jurat de Regs, i els emoluments que acreditin 
els satisfaran els infractors declarats responsables.  

Els acords, resolucions o altres decisions que pugui prendre el Jurat 
de Regs, que seran executives, es consignaran per escrit amb expressió 
dels fets i de les disposicions en què es basin, així com la quantia de la 
sanció, de la indemnització i de les costes, si n’hi ha.  

Els acords, resolucions o altres decisions que pugui prendre el Jurat 
de Regs seran revisables davant el mateix Jurat de Regs, com a requisit 
previ a la via contenciosa administrativa, en els termes previstos a l’article 
227 del Reglament del domini públic hidràulic. 

El Jurat de Regs adoptarà els seus acords i dictarà les seves decisions 
per majoria absoluta, per a la validesa dels quals serà necessària 
l’assistència de dos Vocals. En cas d’empat, decidirà el vot del/la 
President/a del Jurat de Regs.  

Les sancions que imposi el Jurat de Regs seran pecuniàries i el seu 
import, que en cap cas podrà excedir el límit fixat en el Codi Penal per a les 
faltes, es destinarà als fons de la Comunitat de Regants. 

L’import de les sancions i indemnitzacions imposades pel Jurat de 
Regs gravaran els béns adscrits a l’aprofitament dels quals és titular 
l’infractor; la Comunitat de Regants podrà exigir l’import corresponent per 
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via administrativa de constrenyiment, i prohibir l’ús de l’aigua mentre no 
sigui satisfet el deute. 

Expedients sancionadors tramitats d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques 

S'iniciaran d'ofici per petició raonada de la Secretaria de la Comunitat 
de Regants i es tramitaran d'acord amb el que s'estableix en la mateixa llei 
i resta de normativa al respecte. 

Resta de procediments 

Els procediments del Jurat de Regs, seran públics i verbals, i en la 
citació als interessats s’hi expressaran els fets en qüestió i el dia i l'hora en 
què han d'examinar-se.  

L’Administrador/a assistirà als judicis en qualitat d’assessor del Jurat 
de Regs. 

Els interessats exposaran en ella verbalment el que creguin oportú 
per a la defensa de llurs respectius drets o interessos, i el Jurat de Regs, si 
considera la qüestió bastant dilucidada, resoldrà de ple el que estimi 
oportú. 

Si s'aporten proves per les parts, o el Jurat de Regs les considera 
necessàries, fixarà aquest un termini racional per a verificar-les, 
assenyalant, en els termes abans expressats, el dia i hora per al nou 
examen i resolució definitiva. 

El judici se 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, assenyalarà 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. 

 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 
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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. 

 Les resolucions dictades pel Jurat en aquests procediments es 
notificaran als interessats que afectin els seus drets i interessos.  

Article 35. Infraccions 

Les infraccions sancionables pel Jurat de Regs són les tipificades al 
capítol referent al règim disciplinari d'aquests Estatuts. 

Article 36. Durada i retribució dels càrrecs de la Comunitat de Regants 

Els càrrecs dins de la Junta de Govern i Jurat de Regs de la Comunitat 
de Regants podran ser reelegits. 

Els càrrecs dins de la Junta de Govern i Jurat de Regs de la Comunitat 
de Regants són gratuïts i honorífics. No obstant l'Assemblea podrà acordar 
l'abonament de les despeses que es produeixin a conseqüència dels actes 
de protocol i representació que els càrrecs de la Comunitat de Regants 
tinguin necessitat de fer en el compliment de les seves funcions. 

El càrrec de Secretari/ària de la Comunitat de Regants l’exercirà per 
temps indefinit i serà elegit per l’Assemblea. Tanmateix, el/la President/a 
de la Comunitat de Regants té la facultat de suspendre’l en les seves 
funcions i proposar a l’Assemblea la seva destitució definitiva en el càrrec.  

El càrrec d’Administrador/a de la Comunitat de Regants l’exercirà el 
per temps indefinit i l’elegirà i separarà la Junta de Govern. 

La retribució d’aquests càrrecs de Secretari/ària i Administrador/a (si 
no són vocals de la Junta de Govern) consistirà en una quantitat fixa anual 
i dietes d’assistència que estarà fixada pel conveni col·lectiu corresponent, 
ja sigui propi de la Comunitat de Regants o el corresponent al sectorial de 
l’activitat i que es mantindrà vigent mentre la Junta de Govern o altra 
modificació legal no n’acordi la seva modificació. 

En el cas de l’Administrador/a es podrà fixar per Assemblea una 
indemnització per cessament, sempre que el cessament no estigui motivat 
per l’incompliment de les seves funcions d’administrador. 
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El càrrec de Secretari/a i d’Administrador/a seran compatibles i es 
podrà admetre simultàniament desenvolupar el càrrec d’Administrador/a i 
Secretari/a per la mateixa persona. 

L’organigrama de la Comunitat de Regants amb els respectius càrrecs 
haurà d’estar actualitzat i a disposició de l’ACA i dels membres de la 
Comunitat de Regants que vulguin consultar-lo. 

L'organigrama de la Comunitat de Regants amb els respectius càrrecs 
haurà d'estar actualitzat i a disposició de l'ACA i dels membres de la 
Comunitat de Regants que vulguin consultar-lo. 

Els Estatuts, una vegada aprovats per l'ACA, hauran d'estar dipositats 
en el domicili de la Comunitat de Regants per tal que els membres puguin 
consultar-los o obtenir còpies d'aquests. Així mateix es farà difusió dels 
mateixos mitjançant la pàgina web corporativa de la Comunitat de 
Regants www.pantaderiudecanyes.cat. 

Article 37. Modificació dels Estatuts, Reglaments de la Junta de Govern i 
Jurat de Regs 

Per a la modificació dels Estatuts pels mateixos usuaris serà necessari 
que l'acord s'adopti en Assemblea Extraordinària convocada prèviament a 
tal efecte, sotmetent la nova redacció a l'aprovació de l'ACA. Serà suficient 
comunicar la modificació a l’ACA i que l’acord s’adopti en Assemblea 
Ordinària quan la modificació consisteixi únicament en l’actualització de la 
quantia de les sancions a imposar pel Jurat de Regs. 

Capítol 4 

Béns i obres de la Comunitat de Regants del Pantà de 
Riudecanyes 

Article 38. Relació de béns i obres de la Comunitat de Regants del Pantà de 
Riudecanyes 

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 dels 
seus canals 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 39. Treballs de neteja 

Periòdicament s’efectuarà una neteja general de les instal·lacions de 
la Comunitat de Regants.  
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Els treballs de neteja es realitzaran sota la direcció de la Junta de 
Govern i d’acord amb les seves instruccions.  

Per norma general, les canonades de la Comunitat de Regants acaben 
una vegada l’aigua surt mesurada, sent propietat dels regants a partir 
d’aquell punt, qui se n’hauran de fer càrrec del seu manteniment i 
conservació. 

Article 40. Autorització per efectuar obres i treballs 

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 mena 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 dur a terme 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 43, 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 executés 
les obres de restauració en el termini que s'estableixi, les efectuarà la 
Junta de Govern, 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. 
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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 mena 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 càrrec de l'interessat. Si són diversos els 
interessats se seguirà el criteri establert en el paràgraf anterior. 

Article 41. Autorització per efectuar obres i treballs en els Canals o séquies 
principals 

El que tingui necessitat de connectar-se amb els Canals o séquies 
principals per a gaudir de l'aigua del Pantà haurà de dirigir-se mitjançant 
instància a l’Administrador/a de la Comunitat de Regants; el 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.  

Qualsevol obra que s’executi sense la prèvia autorització de la 
Comunitat de Regants, podrà ser enderrocada a costa del qui la realitzi, 
sense perjudici d’imposar la sanció pecuniària que pogués donar lloc. 

Article 42. Servituds i accessos 

Els partícips de la Comunitat de Regants i els propietaris de terres que 
reguen amb aigües de la Comunitat de Regants s'obliguen mútuament a 
prestar-se gratuïtament les servituds d'aqüeducte i de pas annexes que 
siguin necessàries per a l'establiment i gaudiment de les aigües de la 
Comunitat de Regants, per al punt que facultativament s'estimi més 
necessari i menys perjudicial, i hauran d'abonar l'import dels danys i 
perjudicis que hi pogués haver. 

La Junta de Govern fixarà les condicions de les servituds d'aqüeducte 
i de pas i l'època en què s'hauran de executar les obres per tal d'evitar 
perjudicis. 

Així mateix, resten 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. 

També resten obligats a tallar aquelles plantes i retirar aquells 
obstacles que la Junta de Govern declari perjudicials i que afecti els 
camins, xarxes generals i al lliure curs de les aigües. En cas de no 
realitzar-lo, ho farà la Junta de Govern per compte del comuner qui 
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perdrà, en aquest cas, el dret als productes obtinguts, sense perjudici de la 
seva obligació a indemnitzar i a pagar la sanció a què la seva acció fos 
constitutiva com a falta segons es determina en aquests Estatuts. 

Article 43. Conduccions i nous traçats 

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 5 

Règim disciplinari 

Article 44. Infraccions i faltes 

Incorreran en infracció d'aquests Estatuts, la qual serà corregida pel 
Jurat de Regs, els partícips de la Comunitat de Regants 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, incorrin en algun dels fets següents: 

Faltes lleus: 

a) El qui deixés pasturar qualsevol animal de la seva pertinença 
en les conduccions o vores de l'embassament. 

b) El qui practiqui abeuradors en les conduccions, encara que 
no les obstrueixi ni hi ocasioni cap dany. 

c) 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. 

d) Qui transfereixi per si mateix o per a altres, quantitats 
d'aigua a predi que no sigui el que compta amb el dret. 

e) 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. 

f) 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 segons demanda. 
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g) El qui no comuniqui a la Comunitat de Regants qualsevol 
modificació del Padró establert en l'article 5 d'aquests 
Estatuts. 

Faltes greus: 

a) 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 de Regants que no se li ha tancat el 
subministrament. 

b) El qui havent detectat qualsevol anomalia en la xarxa de 
distribució de la Comunitat de Regants no trameti el 
corresponen avís per escrit a la Junta de Govern perquè 
aquesta doni l'oportú remei. 

c) La reincidència en dues faltes lleus en el termini d'un any. 

Faltes molt greus: 

a) El qui practiqui obra, treball o plantació dins els límits 
establerts en l'article 40 d'aquests Estatuts 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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 42. 
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g) El qui amenaci, falti al respecte o impedeixi fer la seva feina 
al personal de la Comunitat de Regants o personal 
autoritzat per aquesta. 

h) El qui per qualsevol infracció d'aquests Estatuts ocasioni 
perjudici a la Comunitat de Regants, a algun dels seus 
comuners o ambdós alhora. 

i) 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. 

j) El qui contamini l’aigua. Aquesta infracció es sancionarà 
sense perjudici de les competències de l’Administració 
competent en la matèria. 

k) El qui no talli aquelles plantes i retiri aquells obstacles que 
la Junta de Govern declari perjudicials als camins, xarxes 
generals i al lliure curs de les aigües. 

l) La reincidència en dues faltes greus en el termini de tres 
anys. 

Únicament en casos d'incendi es podrà agafar aigua, sense incórrer 
en falta, sigui per usuaris o per persones alienes a la Comunitat de 
Regants. 

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 
de Regants, 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 de Regs, considerant-los causats a la Comunitat de Regants, que 
percebrà la indemnització que correspongui. 

Si les faltes denunciades impliquen delicte o criminalitat o si, sense 
aquestes circumstàncies, les cometen persones alienes a la Comunitat de 
Regants, es presentarà la corresponent denúncia davant l'autoritat o els 
cossos de seguretat competents. 

Article 45. Sancions i indemnitzacions 

Les faltes i infraccions en què incorrin els regants i altres usuaris per 
incompliment d’aquests Estatuts les jutjarà el Jurat de Regs quan li siguin 
denunciades, qui les estudiarà i qualificarà, imposant al/s infractor/s la 
sanció i/o la indemnització per danys i perjudicis que hagin causat a la 
Comunitat de Regants o a un o més dels seus partícips o a ambdós a la 
vegada. 
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Sempre que la infracció hagi causat danys en els béns d'altre 
partícip/usuari o a la Comunitat de Regants, la sanció portarà la restitució 
d'aquests, a més de la pertinent indemnització. 

En tot cas, les sancions s’imposaran de forma que la comissió de la 
infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de 
les normes infringides. 

L’import de les sancions es graduen de la següent manera: 

- fins a 600 € per a les faltes lleus. 
- entre 601 i 6.000 € per a les faltes greus. 
- entre 6.001 i 12.000 € per a les faltes molt greus. 

La revisió d'aquests imports es farà per l’Assemblea d'acord amb 
l'article 215.2 del RD 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el 
Reglament de Domini Públic Hidràulic.  

Les sancions que imposi el Jurat seran pecuniàries i el seu import, que 
en cap cas  podrà excedir el límit fixat en el Codi Penal per a les faltes, es 
destinarà als fons de la Comunitat. 

L’import de les sancions i indemnitzacions imposades pel Jurat 
gravaran els béns adscrits a l’aprofitament dels quals és titular l’infractor; 
la Comunitat de Regants podrà exigir l’import corresponent per via 
administrativa de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos 
corresponents, i prohibir l’ús de l’aigua mentre no sigui satisfet el deute. 

Les decisions del Jurat són revisables davant el mateix Jurat, com a 
requisit previ a la via contenciosa administrativa, en els termes previstos a 
l’article 227 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.  

Article 46. Prescripció de les faltes 

1. No prescriuran les faltes 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 o les corresponents a la no comunicació a la 
Comunitat de Regants de qualsevol modificació del Padró 
establert en l'article 5 d'aquests Estatuts. 

2. Per la resta l'acció per sancionar les infraccions d’aquests Estatuts 
prescriurà, des de la seva comissió, al cap d’un any per les faltes 
lleus, als dos anys per les greus i al cap de tres anys per les molts 
greus. 
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3. L'acció per exigir el compliment de les resolucions i acords 
imposades pel Jurat de Regs prescriurà a l'any, des que siguin 
fermes. 

ANNEXOS 
1. Plànol de situació i àmbit territorial de la Comunitat de Regants  
2. Organigrama de la Comunitat de Regants. 
3. Inventari de Béns i obres. 
4. Padró General d’Usuaris. 
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