
COMUNICAT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL RIU CORB DE CIUTADILLA 
 

Atenció veïns i veïnes de Guimerà que tingueu finques al reg!!! 

Després de l’assemblea general celebrada el passat dissabte 30 d’octubre procedim a informar-

vos dels acords presos pels assistents i la Junta actual. 

Acordem: Actualitzar les llistes de propietaris i per això demanem la col·laboració administrativa 

de l’ajuntament de Ciutadilla. A la vegada, acordem demanar també la col·laboració a 

l’Ajuntament per tal que els propietaris que no han sufragat les quotes dels anys 2019 i 2020 ho 

puguin fer en el mateix moment en què vinguin a sufragar la del 2021. Per això, des del dia d’avui 

i fins al 31 de desembre de 2021 durant l’horari d’oficina de l’ajuntament podreu passar tant per 

actualitzar les dades dels titulars de les finques que tingueu el reg com per sufragar dites quotes. 

Us recordem, en referència als Estatuts de la Comunitat de regants i tenint en compte que molts 

de vosaltres no els coneixeu: 

Artículo 37 

El partícipe de la Comunidad que no efectúe el pago de las cuotas que le correspondan dentro de 

los plazos que determine la Junta de Gobierno, satisfará un recargo del 5% sobre cada cuota 

impagada por cada mes que deje transcurrir desde el final del plazo señalado para satisfacerla.  

De transcurrir 3 meses desde el final del mencionado plazo sin verificar su pago y los recargos, la 

Junta de Gobierno podrá sancionar al moroso con la prohibición de ejercitar el derecho de voto 

así como la utilización del agua, pudiendo ejercitar los derechos que la Comunidad le 

corresponden según el artículo 212 del Reglamento del dominio público hidráulico, corriendo a 

cargo del mismo los gastos y prejuicios que se originen por esta causa. 

La Junta durant l’assemblea va acordar, tal i com s’ha mencionat anteriorment, oferir una 

moratòria de 2 mesos a comptar des del dia 1 de novembre per tal que els interessats pugueu 

liquidar les quotes endarrerides (a l’ajuntament durant horari d’oficina) sense aplicació de cap 

recàrrec. En cas que durant aquest període de moratòria no es liquidin dites anualitats anteriors, 

s’aplicarà el recàrrec del 5% tal i com està establert a l’article 37 i es procedirà a la clausura de 

l’estellador aplicant també sobre la propietat els costos de la mateixa. 

Amb la voluntat de voler posar ordre i amb el voluntariat que ens caracteritza als membres de 

la Junta demanem si us plau enteniment davant d’aquesta situació i la màxima voluntat de 

col·laboració a tothom per tal que puguem continuar utilitzant i mantenint aquesta 

infraestructura important i imprescindible per al poble de Ciutadilla, i més tenint en compte les 

adversitats venidores del canvi climàtic que ens obliguen a tots i a totes a ser curosos i 

responsables en l’ús d’un recurs tan preuat com l’aigua per la producció d’aliments. 

 

Moltes gràcies per endavant per la vostra col·laboració. 

 

La Junta de la Comunitat de regants 

Ciutadilla, 1 de novembre de 2021 


