
NORMES FUNCIONAMENT INTERNES DE LA COMUNITAT DE REGANTS GARRIGUES SUD 
CAMPANYA DE REG 2016 ETAPA IV 

 

1. Cap regant podrà negar-se a ensenyar les seves instal·lacions a la Junta de Govern, Jurat de Reg, 
Empresa de manteniment o Tècnic de la C.R. 
 
2. D’acord amb l’estudi de modelització i els Projectes de reg executats s’estableix el consum màxim 
d’aigua en 400 m3 ha/mes. 

Preu m3 → 0’2521 €/m3 

A fi i efecte d'incentivar la utilització d’aigua a inici de campanya, es bonificarà el consum efectuat en el 
període març-maig de la següent manera: 
Els primers 60 m3/ha/mes a 0’2521 € i la resta a 0’2121 €. 

 
És permet que la dotació anual en la campanya 2016 sigui superior a la dotació anual teòrica de 1.300 
m3/ha/any. En funció de l’entrada de noves has. en regadiu, aquesta dotació anual, s’haurà d’anar adaptant 
a la baixa a fi i efecte de no sobrepassar la concessió que té la C.R de 1300 m3/ha/any. 

3. Tot regant podrà regar només les Has. que figuren contractades en el corresponent document 
d’adhesió a la C.R., independentment de l’extensió total de la parcel·la, quedant clar que només podrà 
utilitzar la dotació per ha. i temporada. 

De la mateixa manera, ningú podrà declarar en una parcel·la major superfície de cultiu de la que realment 
existeixi, per tenir més aigua. Si algun regant deserma part de la superfície d’una finca ho a de declarar a la 
C.R. i aquesta superfície obtindrà drets de reg, si tècnicament és viable el subministrament d'aigua. 

Constituirà una falta especialment greu, que serà jutjada amb rigorositat pel Jurat de Reg en base al que 
s’estableix al Capítol VIII de les actuals ordenances, regar parcel·les que no estan contractades ni donades 
d’alta en el corresponent document d’adhesió o contracte a la C.R. 

Qualsevol anomalia o trenca en les instal·lacions i xarxes particulars dels regants caldrà que és notifiquin 
immediatament a l’Empresa de Manteniment o al Tècnic de la C.R., perquè aquests puguin certificar davant 
del Jurat de Reg, l’autenticitat i abast de la mateixa. El manteniment de les instal·lacions per part del regant 
comença a l'enllaç en parcel·la. Essent el responsable el propi regant. 

 
4. Normativa de les Basses de Reg 

Es considera bassa particular tot embassament de més de 100 m3, la qual es subministri amb aigua de la 
Comunitat de Regants. 
 
Durant campanya 
 
Podrà emplenar la bassa de reg, segons les has. que tingui contractades en la toma del reg. No podrà 
excedir el consum de 400 m3/ha/mes, sempre seguint els cabals màxims especificats a la caracterització de 
cada toma. 
 
Fora de campanya 
 
Amb una antelació de un mes abans de la finalització de la campanya, és notificarà a la Comunitat de 
Regants que és vol emplenar la bassa. 
 
El termini d’emplenament de la bassa no podrà ser superior a un mes desprès del tancament del seu ramal. 

Tot dany causat a la instal·lació durant el termini d’emplenament de la bassa, serà assumit pel regant. 

En aquest cas el preu es regirà de la següent manera: cada 1.300 m3 de consum = 1 ha. = Quota de 
Manteniment anual fixada per la C.R, més el preu del m3 de campanya. 



 

5. Cap regant podrà utilitzar per regar dispositius diferents als autoritzats per la Junta de Govern i les 
Ordenances (art. 87). En cap cas es podrà utilitzar una bomba impulsora connectada directament a la xarxa 
per regar. Per poder regar amb aquest sistema serà necessari connectar la bomba impulsora a un dipòsit 
intermig. 

 

6. Deutors. La C.R., procedirà abans de l’inici de la nova temporada de reg, a precintar els comptadors 
de tots aquells regants que siguin deutors per qualsevol concepte amb la C.R., tret que la Junta de Govern 
dictamini el contrari per causes justificades. Per procedir a l’obertura de la toma dels regants deutors, 
aquests hauran d’haver satisfet abans a la C.R. totes les quotes, derrames, etc. pendents, podent-se aplicar 
a criteri de la Junta de Govern, els recàrrecs establerts a l’article 38 de les Ordenances. 

 

7. Tots els regants venen obligats a comunicar a la CR, el més aviat possible, si observen qualsevol 
anomalia o mal funcionament en els seus comptadors d'aigua. Exemple: que estiguin utilitzant aigua i 
aquesta no figuri facturada en la corresponent factura emesa per la CR. Es considerarà falta greu no 
comunicar aquest supòsit a la CR. 

 

8. Constituiran una falta especialment greu, i es prohibeix expressament als regants l’entrada a 
l’interior o manipulació de qualsevol instal·lació de la Comunitat sense la presència del personal de 
l’Empresa de manteniment, tècnic de la C.R., Junta de Govern o Jurat de Regs. 

 

9. Les sol·licituds de baixes formulades aquest any, seran efectives per a l’any següent. Aquestes baixes 
es resoldran d'acord amb el que preveuen els Estatuts.  

 

La Granadella, 17 d'abril de 2016 

 


