
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 

Ordenança Fiscal núm. 2 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

En  ús  de  les  facultats  concedides  en  referència  a  les  Comunitats  d’usuaris  pel  RDL 
1/2001, de 20 de  juliol, pel qual  s’aprova el  Text Refós de  la  Llei d’Aigües  i per RD 
849/86  d’11  d’abril,  mitjançant  el  qual  s’aprova  el  Reglament  del  Domini  Públic 
Hidràulic,  així  com  per  les  ordenances  pròpies,  aquesta  Comunitat  de  Regants 
estableix  la taxa per subministrament comanda d’aigua subministrada que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal. 

Article 2n. Fet imposable 

Tant  els  regants  individuals  com  les  agrupacions  de  presa  satisfaran  una  taxa  per 
subministrament  per  cada  comanda  d’aigua  i  per  cada  presa  que  es  sol∙liciti  cada 
comanda  d’aigua  subministrada  i  per  cada  vegada  que  s’hagi  d’obrir  una  s’obri  la 
presa.  Si  diferents  regants  fan  cadascun una  comanda per  una presa determinada, 
cada comanda estarà obligada a satisfer la quota tributària, encara que només s'obri 
un sol cop la presa. 

Article 3r. Subjecte passiu 

Són  subjectes passius  contribuents  les persones  físiques  i  jurídiques  i  les  entitats  a 
què  es  refereix  l'article  36  de  la  Llei  General  Tributària  que  sol∙licitin  la  comanda 
establerta en l’article segon. 

Article 4t. Responsables 

1. En  el  cas  d’agrupacions  de  preses  també  seran  responsables  subsidiaris  els 
regants que s’han beneficiat de la comanda.  

2. Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les 
persones  físiques  i  jurídiques  a  què  es  refereix  l’article  42  de  la  Llei  General 
Tributària. 

3. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en 
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 

Article 5è. Exempcions subjectives i objectives  

Estaran exemptes de la taxa aquelles sol∙licituds especificades en l’article segon, quan  
la  comanda  sigui  per  tot  el  reg  oficial  o  d’estiu  que  anualment  acorda  la  Junta  de 
Govern. 

En el  cas de  les  comandes de  recuperació d’una comanda prèviament anul∙lada, es 
descomptarà  del  total  de  la  quota  tributària  la  quantitat  generada  com  a  quota 
tributària de la comanda original.  

TAXA PER SUBMINISTRAMENT COMANDA D’AIGUA 
SUBMINISTRADA 



Article 6è. Quota tributària 

La quantia de  la taxa regulada en aquesta ordenança serà  la que es fixa en la tarifa 
anual  aprovada  per  la  Junta  General  com  a  taxa  de  subministrament  comanda 
d’aigua subministrada. 

Article 7è. Tarifes 

L’obligació  de  pagament  de  la  taxa  regulada  en  aquesta  ordenança  neix  des  del 
moment  en  què  es  sol∙liciti  una  comanda  d’aigua  subministri  l’aigua  per  la  presa 
sol∙licitada, a excepció que es sol∙liciti efectuar el pagament en el moment d’efectuar 
la comanda. 

Article 8è. Bonificacions de la quota 

No  es  concedirà  cap  bonificació  dels  imports  de  les  quotes  tributàries  que 
s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa.  

Es bonificarà per a cada hora regada entre  les 11 de  la nit  i  les 7 del matí següent. 
L’import d’aquesta bonificació serà igual a la que es fixa en la tarifa anual aprovada 
per la Junta General com a bonificació per regar de nit durant el reg d’estiu. L’import 
màxim a bonificar serà del 75% de la quota.   

Article 9è. Formes de pagament 

S’admetran com a mitjans de pagament, entre d’altres, els següents: 

- el pagament mitjançant domiciliació bancària al  compte  facilitat pel  subjecte 
passiu. 

- el pagament en metàl∙lic o en xec bancari garantit efectuat a la Tresoreria de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. 

- el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de titularitat 
de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes quan així es sol∙liciti per 
part del subjecte passiu. 

Article 10è. Declaració i ingrés 

El  pagament  en  període  voluntari  es  realitzarà  en  el  termini màxim  de  trenta  dies 
naturals des de  la data de comanda  subministrament.  Si  l’interessat no efectués el 
pagament en període voluntari,  la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 
podrà  procedir  a  la  reclamació  de  la  taxa  per  via  executiva,  amb  aplicació  dels 
recàrrecs i interessos i seguint el procediment regulat a l’efecte al Reglament General 
de Recaptació. 

Article 11è. Infraccions i sancions 

En tot el que és relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els  corresponguin  en  cada  cas,  hom  s'ajustarà  al  que  disposa  la  Llei  General 
Tributària. 

Disposició final 

Aquesta  Ordenança,  aprovada  per  la  Junta  General  Ordinària  de  la  Comunitat  de 
Regants del Pantà de Riudecanyes del dia 29 de novembre de 2013 i publicada en el 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  núm.  281  de  data  7  de  desembre  de 
2013,  i  modificada  per  acord  de  la  Junta  General  Ordinària  de  la  Comunitat  de 
Regants  del  Pantà  de  Riudecanyes  del  dia  XX  de  XXXXX  de  XXXX  i  publicada  en  el 
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. XXXX de data XX de XXXXX de XXXX, 
tindrà efectes, el nou redactat,  a partir de l'1 de gener de 2017  i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi  la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 


