
NOU REDACTAT

1era. El qui deixés pasturar qualsevol animal de la

seva pertinença en les conduccions o vores de

l'embassament.

1era. El qui deixés pasturar qualsevol animal de la

seva pertinença en les conduccions o vores

de l'embassament.
2ona. El qui practiqui abeuradors en les

conduccions, encara que no les obstrueixi ni

hi ocasioni cap dany.

2ona. El qui practiqui abeuradors en les

conduccions, encara que no les obstrueixi ni

hi ocasioni cap dany.
3era. 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.

3era. 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.
4arta. Qui transfereixi per si mateix o per a altres,

quantitats d'aigua a predi que no sigui el que

compta amb el dret.

4arta. Qui transfereixi per si mateix o per a altres,

quantitats d'aigua a predi que no sigui el que

compta amb el dret.
5ena. 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.

5ena. 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.
6ena. El qui es resisteixi a rebre l'aigua quan li

correspongui pel seu dret i/o pel torn

establert per la Junta de Govern, tenint en

compte que la Comunitat de Regants només

subministra l’aigua sota comanda.

6ena. El qui es resisteixi a rebre l'aigua quan li

correspongui pel seu dret i/o pel torn

establert per la Junta de Govern, tenint en

compte que la Comunitat de Regants només

subministra l’aigua sota comanda.

7ena.El qui no comuniqui a la Comunitat de

Regants qualsevol modificació del padró

establert en l’article 28 d’aquests ordenances.

7ena.  El qui no comuniqui a la Comunitat de

Regants qualsevol modificació del padró

establert en l’article 28 d’aquests 

1era. El qui provoqui que l'aigua es perdi o qui, en

acabar de regar sense que hagi de seguir un

altre regant i derivi l'aigua per la mateixa

presa, mòdul o partidor, no comuniqui a la

Comunitat que no se li ha tancat el

subministrament.

1era. El qui provoqui que l'aigua es perdi o qui, en

acabar de regar sense que hagi de seguir un

altre regant i derivi l'aigua per la mateixa

presa, mòdul o partidor, no comuniqui a la

Comunitat que no se li ha tancat el

subministrament.
2ona. El qui havent detectat qualsevol anomalia en

la xarxa de distribució de la Comunitat no

trameti el corresponen avís per escrit a la

Junta de Govern per a que aquesta doni

l’oportú remei.

2ona. El qui havent detectat qualsevol anomalia en

la xarxa de distribució de la Comunitat no

trameti el corresponen avís per escrit a la

Junta de Govern per a que aquesta doni

l’oportú remei.
3era. La reincidència en dues faltes lleus en el

termini d’un any.

3era. La reincidència en dues faltes lleus en el

termini d’un any.

MODIFICACIÓ ARTICLE 31 DE LES ORDENANCES

COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES

Article 31: 

Incorreran en falta per infracció d'aquestes

ordenances, la qual serà corregida pel Jurat de Regs,

els partícips de la Comunitat que, encara que sense

intenció de fer mal, i només per imprevisió de les

conseqüències o per abandó i incúria en

l'acompliment dels deures que imposen les seves

prescripcions, cometin algun dels fets següents:

Faltes lleus:

Faltes greus:

Article 31: 

Incorreran en falta per infracció d'aquestes

ordenances, la qual serà corregida pel Jurat de Regs,

els partícips de la Comunitat que, encara que sense

intenció de fer mal, i només per imprevisió de les

conseqüències o per abandó i incúria en

l'acompliment dels deures que imposen les seves

prescripcions, cometin algun dels fets següents:

Faltes lleus:

Faltes greus:

REDACTAT ACTUAL



1era. El qui practiqui obra, treball o plantació dins

els límits establerts en l’article 17 d’aquestes

ordenances sense la corresponent

autorització per part de la Junta de Govern o

que tenint‐la no ha complert amb les

estipulacions que d’ella se’n derivaven.

1era. El qui practiqui obra, treball o plantació dins

els límits establerts en l’article 17 d’aquestes

ordenances sense la corresponent

autorització per part de la Junta de Govern o

que tenint‐la no ha complert amb les

estipulacions que d’ella se’n derivaven.
2ona. 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 

2ona. 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 
3era. 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.

3era. 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.
4arta. 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.

4arta. 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.
5ena. 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.

5ena. 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
6ena. El qui no permeti l’accés a la seva finca del

personal encarregat del règim de policia de

les aigües o del servei de manteniment de les

instal∙lacions de la Comunitat de Regants del

Pantà de Riudecanyes, d’acord amb l’article

19.

6ena. El qui no permeti l’accés a la seva finca del

personal encarregat del règim de policia de

les aigües o del servei de manteniment de

les instal∙lacions de la Comunitat de Regants

del Pantà de Riudecanyes, d’acord amb

l’article 19.
7ena. El qui amenaci, falti al respecte o impedeixi

fer la seva feina al personal de la Comunitat

de Regants o personal autoritzat per aquesta.

7ena. El qui amenaci, falti al respecte o impedeixi

fer la seva feina al personal de la Comunitat

de Regants o personal autoritzat per 
8ena. El qui per qualsevol infracció d'aquestes

ordenances ocasioni perjudici a la Comunitat

de Regants, a algun dels seus comuners o

ambdós alhora.

8ena. El qui per qualsevol infracció d'aquestes

ordenances ocasioni perjudici a la Comunitat

de Regants, a algun dels seus comuners o

ambdós alhora.
9ena. La reincidència en dues faltes greus en el

termini de tres anys.

9ena. 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.
10ena. La reincidència en dues faltes greus en el

termini de tres anys.

Faltes molt greus:Faltes molt greus:


