
JURAT DE REGS DE LA COMUNITAT DE 
REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES 

SENTÈNCIA 

I.- ANTECEDENTS DE FET 

1.- En data 8 d’agost de 2022, el Servei de Policia  de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes -guardes amb identificació NP-039 i 
NP-050-, davant l’evidència de derivació d’aigües de la presa XX del Canal 
XXX cap a la finca Polígon XX, parcel·la XX del terme municipal de XXX, van 
presentar una denúncia davant aquella Comunitat per infracció de l’art. 44 
dels Estatuts de l’esmentada Comunitat de Regants.  

2.- Consten en el present expedient sancionador documents fotogràfics 
aportats pels esmentats agents en els quals queda acreditat que, en aquella 
data, malgrat que la presa s’hauria hagut de trobar tancada amb un cadenat 
propi de la Comunitat de Regants, aquesta es trobava oberta i es derivava 
l’aigua a la bassa d’aquella parcel·la.    

3.- En virtut de aquesta denúncia, en aquella mateixa data, es va incoar el 
present expedient sancionador i, en data 15 d'agost de 2022, el guarda 
NP-050 va presentar una nova denúncia per fets idèntics detectats en el 
mateix indret. 

4.- En data 16 d’agost de 2022 es va emetre RESOLUCIÓ ADMINISTRACIÓ 
núm. 2022-0044 on es nomenava investigador al Sr. xxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxxx, per tal que procedís a la identificació del propietari de la finca 
esmentada. 

5.- En data 17 d'agost de 2022, l'esmentat investigador va emetre informe 
en el qual s'exposava que, segons constava en els arxius de la Comunitat de 
Regants el propietari de la finca polígon XX, parcel·la XX del terme municipal 
de XXXX, és el comuner XXXXXXXXXXXXXXX, amb DNI núm. 999999999X, 
amb domicili a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Així mateix, 
segons consta en els arxius de la Comunitat la referència cadastral de la 
finca esmentada és Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

6.- En virtut de la denúncia presentada pel servei de Policia de la Comunitat 
de Regants, el Jurat de Regs es va reunir en sessió celebrada el 24 d’agost 
de 2022, a la qual es va convocar al comuner XXXXXXXXXXXXXXX, perquè 



procedís a declarar com a presumpte infractor de l’article 44 dels Estatuts 
de la Comunitat de Regants, per haver derivat aigües de la presa XX del 
Canal XXX a la seva finca sense les formalitats establertes i fora de l’horari 
assignat. 

Tal com consta en l’Acta de l’esmentada sessió del Jurat de Regs, el Sr. 
Xxxxxx xxxxxxx va declarar, en síntesi, el següent: 

- Que, malgrat que ell és el titular de les finques, del seu reg i 
explotació se n'encarrega el seu fill, el Sr. Xxxxxx xxxxxxxxxx. 

- Que el seu fill -Sr. XXXXXXXXXX- havia detectat -sense 
concretar la data exacta- que una de les seves basses havia 
sobreeixit a causa d’una petita fuita de la presa del Canal XXX 
i que no ho havia comunicat a la Comunitat. Posteriorment, 
ho va detectar en dues ocasions més i ho va comunicar al Sr. 
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, el qual forma part del personal que 
presta els seus serveis a la Comunitat de Regants-. 

- Que l’aigua que es va poder perdre -a causa d’estar la presa 
oberta- anava a la seva bassa i si aquesta sobreeixia es regava 
l’últim sector de la seva finca. 

- Que la seva finca era l’única que es podia aprofitar de l’aigua 
que sortia per la presa XX del Canal XXX, quedant exclòs 
qualsevol altre regant d’aquest possible aprofitament. 

- Que la seva finca està dividida en 14 sectors i es reguen unes 
tres hores cadascun. Cada sector està dissenyat per regar amb 
un cabal de 24 m³/h (que és el cabal que subministra la 
Comunitat de Regants), i es reguen tots els sectors totes les 
setmanes. 

7.- En virtut del contingut de la declaració efectuada pel Sr. XXxXX, el 
Jurat de Regs va acordar sol·licitar la següent documentació:  

- Informe al Sr. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx per tal que informés de 
les vegades que havia estat avisat per comprovar la presa XX 
del Canal Xxx i les actuacions dutes a terme arran d'aquests 
avisos. 

- Informe a la secretaria de la Comunitat de Regants del pantà 
de Riudecanyes en el que constin les finques de les quals és 
titular el Sr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx i que són regades per la presa 
XX del Canal Xxx. 

- Còpia autèntica de la petició o peticions d’aigua per a regar 
les finques del Sr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx l’estiu del 2022. 



Tota aquesta documentació ha sigut aportada al present expedient 
sancionador, amb el contingut que, de forma succinta, s’exposa a 
continuació: 

a) L’informe del Sr. Xxxxx Xxxxxxxx exposa el següent: 

- El dia 18 de juliol de 2022, el Sr. Xxxxx Xxxxxx el va informar 
verbalment que la presa XX del Canal XXX perdia aigua un cop 
tancada.  

- A la vista de què en aquell moment aquella presa estava en 
funcionament no es va poder fer cap actuació i es va posposar 
la revisió per quan estigués aquella tancada. En cap altre 
moment posterior, al Sr. XXXXX va comunicar cap classe 
d'incidència en el reg. 

- En data 20 de juliol de 2022 -dos dies després de la 
comunicació del Sr. XXXXX - es va procedir a revisar la presa 
XX del Canal XXX i es va poder comprovar que la presa es 
trobava en perfectes condicions de conservació i tancada 
correctament, sense que es produís cap mena de pèrdua 
d’aigua, per la qual cosa no va resultar necessària cap tipus 
d’actuació. 

b) Per la seva part, l’informe de l’investigador, Sr. Xxxxxx Xxxxxx Xx 
XXXXXXX exposa que, segons els arxius de la Comunitat de Regants 
del Pantà de Riudecanyes, el propietari de la finca polígon 40, 
parcel·la XX del TM de XXXX (i, per tant, el que ostenta el dret de reg) 
és el comuner Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

II.- FONAMENTS DE DRET 

Primer.- De conformitat amb l’article 84.6 del Real Decret Legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües, correspon 
al Jurat conèixer les qüestions  de fet que es suscitin  entre els usuaris de la 
Comunitat en l’àmbit de les ordenances i imposar als infractors les sancions 
reglamentàries. 

Segon.- Les infraccions que poden ser objecte de sanció en aquest 
expedient estan tipificades en l’article 44 dels Estatuts de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes, que l’habiliten des del punt de vista de 
la legalitat. 

Tercer.- En relació amb el procediment sancionador, serà d’aplicació allò 
establert en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu 



Comú de les Administracions Públiques, així com en els Estatuts de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 

III.- FETS IMPUTATS 

El que s’ha descrit detalladament en els antecedents, és a dir, haver derivat 
aigües de la presa XX del Canal XXX sense les formalitats establertes, fet que 
constitueix una infracció molt greu prevista a l’article 44 dels Estatuts de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.  

IV.- PERSONES RESPONSABLES 

De conformitat amb l’article 44 dels Estatuts de la Comunitat de Regants 
del pantà de Riudecanyes “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”. 

Atès que consta a l’expedient administratiu que el propietari de la finca 
polígon XX, parcel·la XX del terme municipal de XXXX (i, per tant, titular del 
dret de reg) és el comuner XXXXXXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXX, 
amb domicili a Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Dels antecedents que s’han posat de manifest, dels fonaments jurídics 
aplicables i de les proves practicades, se’n dedueix que el Sr. Xxxxxxxxx 
xxxxxx és el responsable de la infracció més amunt esmentada. 

V.- SANCIONS APLICABLES 

L’article 45 dels Estatuts de la Comunitat de Regants del Pantà de 
Riudecanyes determina que 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. Així mateix, i en relació amb la graduació de les 
sancions, el mateix article estableix que les infraccions molt greus d’aquests 
Estatuts són sancionades amb una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros. 

Per la seva part, l’article 29.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic determina que “En la determinació normativa del 
règim sancionador, així com en la imposició de sancions per part de les 
administracions públiques, s’ha d’observar la deguda idoneïtat i necessitat 



de la sanció que s’ha d’imposar i la seva adequació a la gravetat del fet 
constitutiu de la infracció. La graduació de la sanció ha de considerar 
especialment els criteris següents:  

a) El grau de culpabilitat o existència d’intencionalitat. 
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reincidència, per la comissió en el terme d’un any de més d’una 

infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així per 
una resolució ferma en via administrativa.”   

En el present cas ha quedat acreditada tant l’existència d’intencionalitat 
com la persistència en la conducta infractora. Així mateix, la naturalesa dels 
perjudicis causats ha de ser valorada tenint en compte les especials 
circumstàncies propiciades per l’episodi d’extrema sequera ocorregut 
durant els mesos de maig, juny, juliol i agost d’aquest any, que va provocar 
una gravíssima disminució d’aigua disponible (només un 41,67% de la 
dotació normal) per al reg de les finques incloses en l’àmbit de la Comunitat 
de Regants del Pantà de Riudecanyes. També el fet que el Sr. Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxxx fos vocal titular del Jurat de Regs entre el Xx xx xxxx xx XXXX x xx XX 
xx xxxx xx XXXX, i per tant coneixedor de primera mà de les possibles 
responsabilitats en què podia incórrer per infracció dels Estatus de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 

En conseqüència, d’acord amb els Antecedents de Fet i els Fonaments de 
Dret abans exposats,  

FALLEM, 

1. Imposar al Sr. Xxrxxx Xxxxxx Xxxxxx una sanció de //10.000 €//, 
per la comissió d’una infracció molt greu consistent en derivar 
aigües de la presa XX del Canal XXX sense les formalitats 
establertes, prevista a l’article 44 dels Estatuts de la Comunitat 
de Regants del Pantà de Riudecanyes.  

2. Imposar al Sr. Xxrxxx Xxxxxx Xxxxx la quantitat de //2.000 €// en 
concepte de danys i perjudicis a la Comunitat de Regants del 
Pantà de Riudecanyes per l’aigua sostreta. 

3. Notificar aquesta sentència a la persona inculpada i assabentar-
lo que, en virtut de l’article 227 del Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i de l’article 45 dels Estatuts de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes, aquesta Resolució del Jurat 
de Regs únicament és revisable en reposició  davant el mateix 



Jurat en el termini d’un mes a comptar a partir de l'endemà a la 
seva notificació, com a requisit previ a la interposició de recurs 
contenciós-administratiu. 

4. Notificar a la Junta de Govern i a l’Administració de la Comunitat 
del contingut d’aquesta sentència per tal que en prengui les 
mesures oportunes per a la seva execució i coneixement. 

5. Publicar a la pàgina web de la Comunitat aquesta sentència 
tenint en compte la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
Personals. 

 


