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ESTATUTS DE LA COMUNITAT DE REGANTS
REIAL SÈQUIA D’ESCALONA
TÍTOL PRELIMINAR
CAPÍTOL
ÚNIC
ARTICLE 1.
Els propietaris regants i altres usuaris que
aprofiten les aigües de la Reial Sèquia Escalona en el
terme municipal de Castelló de la Ribera amb la
finalitat principal de regatge de les seues terres, es
constituïxen en Comunitat de Regants a l'empar d'allò
que s'ha disposat en l'art . 73 de la Llei
29/85,
d'aigües.
ARTICLE 2.
La Comunitat és una corporació de Dret Públic ,
sense ànim de lucre, adscrita a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i com tal amb subjecció a estos
Estatuts
i
a
la
legislació
vigent,
té
plena
personalitat jurídica i d'obrar.
La Comunitat es regeix pels presents Estatuts i
Reglaments i en el no previst en
ells per la Llei
29/85 ,d'aigües,
i les normes dictades
o que es
dicten en desenvolupament de la mateixa.
El domicili social es fixa a Castelló de la
Ribera, plaça de l'Ajuntament, núm. 8 sense perjuí del
seu ulterior trasllat o modificació de què s'adonarà,
si és procedent, a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.
ARTICLE 3.
Els òrgans de la Comunitat distribuiran els cabals
entre els usuaris d'acord amb la proporció que els
corresponga a cada u i mantindran els aprofitaments i
elements accessoris
dels mateixos de manera que
servisquen a la seua finalitat segons allò que s'ha
preceptuat per la Llei i els presents Estatuts, per a
això gaudeixen de les facultats i atribucions que
aquella i estos els atorguen.
La Comunitat té la voluntat de millorar els
sistemes de regatge amb vista a la protecció de
l'aqüífer en què s'assenta, aconseguir un millor
aprofitament de l'aigua i un major rendiment en els
productes per a això procurarà la implantació dels
sistemes de regatge que optimen l'ús de l'aigua i
reduïsquen la quantitat de la mateixa , per a això a
més de realitzar les inversions procedents a càrrec
dels comuners sol∙licitarà les ajudes públiques i

privades que conduïsquen al compliment d'aquells fins.

ARTICLE 4.
Per al compliment dels seus fins la Comunitat
disposa o pot disposar del seu propi patrimoni integrat
per bens mobles, immobles i drets, que figuraran com
propis en els seus inventaris, sense perjudici de les
normes que regulen dits béns i sense que la mera
inclusió en l'inventari prejutge a favor de la
Comunitat la titularitat civil, administrativa o de
qualsevol altre tipus sobre els bens i drets que, en
tot cas, es regiran per les normes que els siguen
aplicables en els termes de la legislació comuna.
També formaran part del patrimoni de la comunitat
els bens que en el futur puga adquirir amb els fons
procedents del seu pressupost i els que, per qualsevol
títol jurídic puga rebre de l'Estat, de les comunitats
autònomes, d'entitats locals, de persones jurídiques o
entitats publiques o ,privades o dels particulars.
Els actes o negocis jurídics de disposició o
constitutius de gravamens sobre estos bens hauran de
ser
expressament
autoritzats
per
l'òrgan
de
la
Comunitat que tinga competència per a això d'acord amb
les lleis i estos estatuts.
ARTICLE 5.
En particular pertanyen a la Comunitat el canal
principal , els seus braçals i les instal∙lacions i
maquinària annexos i les canonades generals.
Les despeses de conservació i administració
dels elements comuns seran de compte de la Comunitat que
els distribuirà entre els seus comuners.
La
Comunitat
podrà
disposar
per
al
seu
aprofitament en regs de les aigües del riu Xúquer
derivades de l'assut d'Escalona al peu de la presa de
Tous d'acord amb els termes de la concessió que data de
9 de maig de 1856 i que en l'actualitat , per resolució
de 6 de novembre de 1982, dota a la Comunitat d'un
cabal de 4.964 litres/segon.

TÍTOL II
DELS COMUNERS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 6. Concepte i classes.
Comuners són les persones físiques o jurídiques
que tinguen reconegut el dret a l'ús de l'aigua para
fins de consum agrícola o ús industrial. El seu ingrés
en
la Comunitat
haurà de
ser
sol∙licitat pels
interessats acreditant el dret que els assisteix
abonant
la quota
d'incorporació que
es
fixe i
comprometentse a acatar els presents Estatuts i
Reglaments i les lleis, perdent la condició de comuner
per l'extinció d'aquell dret, i per renúncia del
comuner
a
les
aigües
previ
compliment
de
les
obligacions contretes.
ARTICLE 7. Exercici de drets i obligacions
Els drets i obligacions dels comuners, i en
especial els relatius a l'ús de l'aigua, nombre de vots
que els corresponguen i quotes de contribució a les
despeses comunes, es computaran en la proporció fixada
en els presents Estatuts.
ARTICLE 8. Conflictes.
Els conflictes que sorgisquen entre els membres de
la Comunitat seran resolts pels Òrgans de la mateixa
que en cada cas tinguen encomanada, per les lleis o els
presents Estatuts, la competència en la matèria.
ARTICLE 9. Admissió d’usuaris.
La inclusió de noves terres o d'usuaris
no
agrícoles
en el cens comunitari, requerirà la
sol∙licitud expressa i escrita de l'interessat, el
compromís formal i escrit d'acatar els presents
Estatuts i l'abonament de la quota d’incorporació, que
es fixarà per la Junta de Govern, i en el cas de terres
que aquelles estiguen dins de la zona regable de la
Comunitat aprovada per la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.
Els usuaris que hagen sol∙licitat i optés al seu
dia la baixa voluntària a la Comunitat, decideixen
reincorporarse a la mateixa, abonaran com a quota

d’incorporació, la totalitat de les despeses que
degueren d’haverse satisfet al període de baixa,
exceptuant el cost de l’aigua.
En tot cas l'acord d'admissió provisional
s'adoptarà per majoria en la Junta de Govern sense
perjudici de la seua submissió a
la Junta General
immediata que se cèlebre, que decidirà en definitiva
ARTICLE 10. Dels censos de la Comunitat.
La Junta de Govern de la Comunitat, formarà i
tindrà al corrent un Cens o Padró General en el que
figuraran identificats en legal mode tots els comuners,
la
participació
de
cada
u
en
l'aprofitament
col∙lectiu,
vots que corresponguen en cada cas i per
als usuaris agrícoles , a més a més, la superfície de
terra regable . Sense la inclusió en dit Cens o Padró
General cap comuner podrà exercir els drets que puguen
correspondreli.
CAPÍTOL II
DRETS I DEURES DELS COMUNERS
ARTICLE 11. Dels drets.
Són drets dels comuners, entre altres:
1) Usar les aigües d'acord amb
la participació
que a cada u li corresponga, de conformitat amb les
presents Ordenances i els termes de la concessió.
2) Assistir amb veu i vot a les Juntes
Generals de la Comunitat, així com la presentació, de
mode reglamentari, de proposicions que afecten a
qüestions que siguen competència de la Junta.
3) Sol∙licitar i obtindre certificats dels acords
adoptats pels Òrgans de Govern la Comunitat.
4) Ser electors i elegibles i exercir, en el
seu cas, els càrrecs per als que hagen sigut elegits o
designats en la Comunitat, en les condicions i amb els
requisits
assenyalats en
les lleis
o
en estos
Estatuts.
5) Tots els altres que es deriven dels preceptes
legals o estatuaris aplicables.
ARTICLE 12. Dels deures.
Són obligacions dels comuners, entre altres:
1) Acatar allò que s'ha disposat en els
presents Estatuts i en les lleis, lo acordat vàlidament
pels Òrgans de govern i administració de la Comunitat i
allò que s'ha disposat per l'Organisme de Conca sense
perjudici de poder exercitar els drets de creguen ser
titulars tant en via administrativa com jurisdiccional

mitjançant la interposició dels recursos que regulen
les lleis i l'exercici de les accions que els
assistisquen.
2) Contribuir, en la proporció que a cada u
corresponga,
a
sufragar
les
despeses
comunes
i
generals, impostos, taxes, cànons tarifes i qualssevol
altres legítimament establertes. Seran despeses comunes
els que provinguen de la utilització dels elements
comuns entenent com a tals els que són propietat de la
Comunitat o adquirits a la seua costa o aquells a què
puguen accedir tots.
3) Informar dels canvis en la titularitat dels
bens que aprofiten l'aigua.
4) Satisfer en la proporció que a cada u
corresponga les quotes, derrames i altres obligacions
econòmiques pressupostàriament establertes .
En cas
d'impago en el temps fixat, les quantitats degudes
sofriran
un
recàrrec
del
20%
en
tot
cas
amb
independència i sense perjudici que el pagament del
principal i del recàrrec puguen ser exigits, en els
termes
de
la
legislació
vigent,
per
la
via
administrativa de constrenyiment quedant la terra de la
seua
propietat
afecta
al
compliment
d'estes
obligacions. Per als casos de morositat superiors als
tres mesos comptats des de la data
en què va haver
d'efectuarse el pagament, la Junta de Govern podrà
acordar, per majoria dels seus membres, el tall del
subministrament d'aigua pel temps que s'establisca.
5) Totes les altres que es deriven dels presents
Estatuts i de les lleis.
TÍTOL III
ÒRGANS DE LA COMUNITAT
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 13. Concepte i classes.
Els Òrgans de la Comunitat són l'expressió de la
seua voluntat i activitat. I per al seu bon govern i
correcta administració la Comunitat es dota dels següents
òrgans col∙legiats i unipersonals:
1)Són òrgans col∙legiats de la Comunitat:
a) La Junta General .
b) La junta de govern.
c) El Jurat.
2)Són òrgans unipersonals de la Comunitat:

a)El president o, en el seu cas, el Vicepresident.
b) El secretari.
c) El Dipositari.
3) Els òrgans de la Comunitat de qualsevol classe que
siguen cenyiran la seua actuació a l'àmbit de les
competències assenyalades per estos Estatuts o les
lleis. La seua transgressió motivarà l'exigència de les
responsabilitats que procedisquen.

ÒRGANS COL∙LEGIATS
CAPÍTOL II
DE LA JUNTA GENERAL
ARTICLE 14. Concepte .
La Junta
General, constituïda per tots els
usuaris de la Comunitat, és l'òrgan sobirà de la
mateixa i expressa en el seu màxim nivell la voluntat
de la Comunitat de Regants de la Reial Sèquia Escalona
Li corresponen tant les seues atribucions pròpies
com les facultats que no estiguen específicament
atribuïdes a un altre òrgan. I funciona, d'acord amb
les lleis i els presents Estatuts , en règim ordinari o
extraordinari de sessions.
ARTICLE 15. Competència .
Per al compliment dels fins que li assignen els
presents Estatuts o les lleis ,és de la seua
competència:
a)L' elecció de la candidatura on estiguen
inclosos els vocals titulars i suplents de la Junta de
Govern i del Jurat, les del Vocal o Vocals que, en el
seu cas, hagen de representarla en la Comunitat
General o la Junta Central, la dels seus representants
en l'Organisme de Conca i altres organismes, d'acord
amb la legislació especifica en la matèria, i el
nomenament i separació del secretari de la Comunitat.
Els càrrecs de president, Vicepresident i secretari de
la Comunitat recauran en els qui ho siguen en la Junta
de Govern.
b)L'examen de la Memòria i aprovació dels
Pressupostos de despeses i ingressos de la Comunitat
tant ordinaris com extraordinaris o addicionals i els
dels comptes anuals presentats ambdós per la Junta de
Govern.
c)La modificació d'Estatuts de la Comunitat i
Reglaments de la Junta de Govern i del Jurat.

d)La
imposició
de
vesses
ordinàries
o
extraordinàries o qualssevol despeses que deguen de
satisferse.
e)L'adquisició i alienació o gravamen de bens
mobles o immobles o drets, sense perjudici de les
facultats que en aquest aspecte competeixen a la Junta
de Govern.
f)L'aprovació dels projectes d'obres o serveis
preparats per la Junta de Govern i la decisió de la
seua contractació i execució.
g)L'aprovació de l'ingrés en la Comunitat de
qualsevol que, amb dret a l'ús de l'aigua, el
sol∙licite, i l'informe per a l'Organisme de Conca en
els supòsits que part dels usuaris pretenguen separar
se de la Comunitat per a constituir una altra nova.
h)L'autorització prèvia, sense perjudici de què
corresponga atorgar a l'Organisme de Conca, a usuaris o
terceres persones per a realitzar obres a les preses,
captacions,
conduccions
i
instal∙lacions
de
la
Comunitat amb el fi de millor utilitzar l'aigua .
i) La sol∙licitud de noves concessions o
autoritzacions.
j)La sol∙licitud dels beneficis d'expropiació
forçosa o la imposició de servituds en benefici de la
Comunitat.
k) La decisió
sobre els assumptes que li haja
sotmès la Junta de Govern o qualsevol dels comuners
d'acord amb el procediment establert.
l) La modificació total o parcial del règim de
sancions.
m) L'adopció de l'acord de dissolució i liquidació
de la Comunitat
n)Qualsevol una altra facultat atribuïda pels
Estatuts i disposicions legals vigents .
CAPÍTOL III
DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 16. Concepte .
La Junta de Govern és l'òrgan col∙legiat de
representació
i
administració
ordinàries
de
la
Comunitat, encarregat especialment del compliment dels
presents Estatuts i Reglaments, dels seus propis acords
i decisions així com
els
de la Junta General i del
Jurat .
ARTICLE 17. Composició.

Estarà composta pel seu president i per sis vocals
titulars i altres dos suplents d'acord amb les
disposicions del Reglament,
elegits en Junta General
en la que figure dita elecció expressament com a punt
de l'ordre del dia .
Els càrrecs de vocal titular i suplent són
d'exercici obligatori, excepte les causes de remoció,
excusa o incompatibilitat legal o estatutàriament
establertes , i gratuït.
La duració d'estos càrrecs serà de quatre anys,
els càrrecs que deguen cessar d’acord amb els presents
estatuts, podran , no obstant, presentarse de nou per
la seva reelecció.
També comptarà en el seu si en el seu cas amb un
Dipositari encarregat de la gestió dels fons de la
Comunitat.
ARTICLE 18. Competència
Per al compliment dels seus fins la Junta de
Govern
gaudix,
entre
altres,
de
les
següents
atribucions:
a)Vetllar pels interessos de la Comunitat,
promoure el seu desenrotllament i defendre els seus
drets.
b)Nomenar i separar els empleats de la Comunitat
en la forma establerta pels presents Estatuts i
Reglaments i la legislació laboral aplicable.
c)Redactar
la
Memòria,
elaborar
i
aprovar
prèviament els pressuposts, proposar les derrames
ordinàries i extraordinàries i rendir els comptes,
sotmetent uns i altres a la Junta General.
d) Presentar a la Junta General la llista dels
vocals de la Junta de Govern i del Jurat que han de
cessar en els seus càrrecs amb arreglament als
Estatuts.
e) Ordenar la inversió de fons amb subjecció als
pressuposts aprovats.
f) Formar l'inventari de la propietat de la
Comunitat,
amb
els
padrons
generals,
plànols
i
relacions de bens.
g) Acordar la celebració de Junta General
extraordinària
de
la
Comunitat
quan
ho
estime
convenient.
h)Sotmetre a la Junta General qualsevol assumpte
que estime d’interès.
i)
Conservar
els
sistemes
de
modulació
i
repartiment d'aigües.
j) Disposar la redacció dels projectes d'obres de
reparació o de conservació que estime convenient

ocupantse de la direcció i inspecció de les mateixes.
k) Ordenar la redacció dels projectes d'obres
noves, encarregantse de la seua execució una vegada
hagen sigut aprovades per la Junta General. En Casos
extraordinaris o d'extrema urgència que no permeten
reunir a la Junta General, podrà acordar i emprendre,
baix la seua responsabilitat, l'execució d'una obra
nova, convocant l'abans possible a l'Assemblea per a
donarli compte del seu acord.
l) Disposar la contractació de serveis amb
professionals o empreses per als assumptes d’interès
general.
m) Dictar les disposicions convenients per a
millor distribució de les aigües, respectant els drets
adquirits.
n) Establir els plans de regatge, conciliant els
interessos dels diversos aprofitaments i vetlant que,
en moments d'escassetat, es distribuïsca l'aigua
del
mode mes convenient als interessos comunitaris.
o) Fer que es s’acomplisca la legislació
d'aigües, els Estatuts de la comunitat i els seus
Reglaments i les ordres que li comunique l'Organisme de
conca , demanant el seu auxili en defensa dels interessos
de la Comunitat.
p) Resoldre les reclamacions prèvies a l'exercici de
les accions civils i laborals que es formulen contra la
Comunitat, d'acord amb la legislació vigent.
q) Proposar a l'aprovació de la Junta General les
Ordenances o Estatuts i Reglaments, així com la seua
modificació i reforma.
r) Interpretar els Estatuts i Reglaments i el
desenrotllament d'estos últims amb respecte absolut a la
legalitat vigent .
s) Quantes altres facultats li delegue la Junta
General o li siguen atribuïdes per les Ordenances de la
Comunitat i disposicions vigents i, en general, quant
fóra convenient per al bon govern i administració de la
Comunitat.

CAPÍTOL IV
DEL JURAT
ARTICLE 19. Concepte

El Jurat és l'òrgan a qui correspon conèixer en
les qüestions de fet que se susciten entre els usuaris
de la Comunitat en l'àmbit dels Estatuts i imposar als
infractors les sancions reglamentàries així com fixar
les
indemnitzacions
que
deguen
de
satisfer
els
perjudicats i les obligacions de fer que puguen
derivarse de la infracció.
ARTICLE 20. Composició.
Estarà compost per un president, que serà un vocal
de la Junta de Govern designat per esta i dos vocals
titulars i dos suplents elegits per la Junta General
amb els requisits assenyalats en l’article anterior.
Els càrrecs de vocal titular o suplent són
d'exercici obligatori, excepte els causes de remoció,
excusa o incompatibilitat legal o estatutàriament
establides,
gratuït i incompatible amb qualsevol un
altre càrrec o ocupació de la Comunitat.
La duració d'estos càrrecs serà de quatre anys
podent ser reelegits per períodes iguals de temps.
ARTICLE 21. Atribucions.
Per a l'exercici de la seua funció jurisdiccional
el Jurat gaudix de les atribucions que es deriven dels
presents Estatuts i les que reglamentàriament siguen
precises per al compliment de la seua comesa i, en
especial, les derivades de l'exercici de la potestat
sancionadora.
ÒRGANS UNIPERSONALS
CAPÍTOL V
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 22. Concepte.
La Comunitat tindrà, com a òrgans unipersonals, un
President i un Vicepresident que li substituirà en els
casos de vacant, absència o malaltia.
Ambdós, que seran elegits amb les formalitats i en
l'època que establisquen estes Ordenances,exerciran
idèntics càrrecs en la Junta de Govern en ambdós casos
per períodes de quatre anys renovables cada dos.
A més a més dels anteriors , i també com a òrgan
unipersonal, existirà un secretari que tindrà les
facultats i obligacions que li atribuïsquen les normes
legals o reglamentàries, els presents Estatuts o la
Junta General. Exercirà el càrrec per temps indefinit

podent el president suspendre'l en les seues funcions
i proposar a la Junta General la seua separació
definitiva.
També hi haurà, en el seu cas,
un Dipositari
encarregat de la gestió dels fons de la Comunitat que
serà elegit per la Junta de Govern d'entre les seues
vocals.
ARTICLE 23. Condicions d'elegibilitat.
Per a ser elegible president, Vicepresident de la
Comunitat, Vocal de la Junta de Govern, Dipositari o
Vocal del Jurat és necessari:
1. Ser comuner, major d'edat i trobarse en ple
gaudi dels seus drets civils.
2. No ser deutor de la comunitat ni tindre
pendent cap litigi amb ella.
3. No estar incapacitat per a l'acompliment de
funcions, càrrecs o ocupacions públiques, en els termes
de la legislació general o inhabilitat judicialment.
4. No exercir cap càrrec semblant en altra
Comunitat de Regants o entitat de regs.
5. Figurar en una candidatura o llista tancada
que haurà de ser presentada en la secretària de la
Comunitat amb quaranta i huit hores d'antelació com a
mínim al dia i hora en què haja de celebrarse en
primera convocatòria la Junta General de l'elecció, per
un comuner.
Mancaran de validesa les paperetes que designen
persones que figuren en distintes candidatures.
ARTICLE 24 .Cessament d'òrgans unipersonals.
Els qui siguen titulars de càrrecs proveïts per
elecció, cessaran en l'acompliment dels mateixos quan
es done algun dels supòsits següents:
1.Per deixar de reunir algun dels requisits
assenyalats en l’articula anterior en el cas del qual
el cessament es produirà de mode automàtic.
2. Per incompliment greu de les obligacions
inherents al seu càrrec apreciada per la Junta General
convocada a l'efecte.
3.Per deixar d'assistir sense causa justificada a
tres
reunions
de
l'òrgan
a
què
pertanyen
.O
incompliment.
4.Per haver sigut condemnats en sentència ferma
per la comissió de delictes dolosos.
5. Per decisió adoptada, prèvia convocatòria a
l'efecte, de la majoria de la totalitat dels membres de
la Junta de Govern i posteriorment ratificada per la

Junta General.
6.Per estar afectats amb posterioritat a la seua
elecció
per
causa
legal
de
remoció,
excusa
o
incompatibilitat.
7. En el cas del secretari per decisió del
president de la Comunitat ratificada per acord de la
Junta General.
CAPÍTOL VI
DEL PRESIDENT
ARTICLE 25.Caràcter i exercici.
El president i en el seu cas el Vicepresident
és el representant legal de la Comunitat .
Els càrrecs de president i Vicepresident de la
Comunitat són obligatoris. I només
podran
refusarse
per reelecció immediata o per alguna de les causes
d'excusa o incompatibilitat legal o les establides en els
presents estatuts.
En atenció a la seva dedicació, la Junta de Govern
podrà
assignar
una
retribució
al
seu
President,
independentment i compatible amb les percepcions que
puguen correspondreli per dietes, desplaçaments o
despeses de representació.
Dita retribució, figurarà als pressuposts de la
Comunitat.
ARTICLE 26. Atribucions.
Per a l'exercici de les seues funcions gaudix de
les següents competències.:
a) Convocar i presidir les reunions de la Junta
General i de la Junta de Govern, amb vot de qualitat.
b) Dirigir les deliberacions d'una i una altra,
amb subjecció als presents Estatuts i Reglaments.
c) Complir i fer complir els acords de la Junta
General , de la Junta de Govern o del Jurat .
d) Convocar Junta General Extraordinària quan ho
estime necessari o procedent segons els Estatuts.
e) Representar a la Comunitat judicial i
extra judicialment en les seues relacions amb autoritats,
organismes i qualssevol altres persones físiques o
jurídiques.
f) Les altres que li conferisquen els presents
Estatuts.

CAPÍTOL VII
DEL SECRETARI I DEL DEPOSITARI
ARTICLE 27.Concepte.
Existirà en la Comunitat un secretari , dipositari
de la fe pública de la Comunitat, que ho serà de les
Juntes General i de Govern elegit per esta entre els
membres de la Comunitat o aliè a la mateixa,en aquest
cas serà elegit mitjançant el corresponent procés de
selecció, i que, a reserva de les causes de remoció que
es fixen en les lleis o en els presents estatuts,
exercirà el seu càrrec per temps indefinit sense
perjudici de la facultat que assisteix al president de
suspendre'l en les seues funcions en els termes d'estos
Estatuts.
La seua retribució serà fixada per la Junta de
Govern, donant compte a la Junta General.
ARTICLE 28. Atribucions
Per al compliment dels seus fins, a més a més de
les facultats que li assigne qualsevol de les Juntes ,
entre altres, té les següents atribucions:
1. Portar i custodiar tots els llibres d'actes ,
que seran foliats i rubricats pel president.
2. Expedir certificats amb vist i plau del
President.
3. Conservar i custodiar els arxius i altres
documents i executar els treballs propis del seu càrrec
o que li siguen encomanats pel president.
4. Ostentar
la direcció de personal de la
totalitat d'empleats de la Comunitat i organitzar i
portar tota la gestió administrativa.
5. Formalitzar i redactar els pressuposts de la
Comunitat baix la total supervisió i segons les
instruccions que reba de la Junta de Govern i exercir
les funcions de Dipositari , responsable dels fons de
la Comunitat quan no haja sigut proveït aquest càrrec
per la Junta de Govern d'entre els vocals de la
mateixa.
6.Les altres que li conferisquen els presents
Estatuts
ARTICLE 29.Del Dipositari.
Existirà en el seu cas, elegit per la Junta de
Govern
entre
els
seus
membres
,un
Dipositari
responsable de l'execució dels pressuposts i dels fons
comunitaris i de la correcta gestió d'uns i altres ,
sense perjudici de la competència del secretari per a
formular els pressuposts.

ARTICLE 30.Requisits.
Per a exercir el càrrec de Dipositari s'hauran de
reunir els requisits de l'art. 23 dels Estatuts.
ARTICLE 31. Retribució del Dipositari.
La Junta General de la Comunitat a proposta de la
Junta de Govern podrà assignarli retribució.
ARTICLE 32.Obligacions del Dipositari.
A més a més de les que li assenyale la Junta de
Govern o el president té les següents:
1.Ferse càrrec de les quantitats que es recapten
per quotes aprovades o per indemnitzacions o multes
imposades pel Jurat de Regs i qualsevol una altra
quantitat que puga percebre la Comunitat, havent
d'ingressarles en els comptes bancaris oberts a
l'efecte.
2. Pagar els lliuraments nominals i comptes
justificats degudament autoritzats per la Junta de
Govern i el ”pague's“ del president que se li presenten
al cobrament.
Totes les funcions del dipositari, si no l’hi
haguera, seran exercides pel secretari.
ARTICLE 33. Comptes bancaris.
La Comunitat podrà disposar de tantes comptes
bancaris com precise en les entitats que tinga per
convenient designantse les que es considere oportunes
per la Junta de Govern, per a facilitar el compliment
de les obligacions que incumbeixen als comuners para
amb la Comunitat i a esta amb tercers.

TÍTOL IV
PRESSUPOSTOS I RÈGIM ECONÒMIC
CAPÍTOL I
DELS PRESSUPOSTOS DE LA COMUNITAT
ARTICLE 34. Concepte
Els Pressuposts de la Comunitat són l'expressió
numèrica i ordenada del conjunt d'ingressos i despeses

que es preveuen a l'any natural per al funcionament
normal d'aquella.
ARTICLE 35. Formulació i classes.
1.La seua formulació correspon al secretari
d'acord amb les instruccions que reba de la Junta de
Govern, que, prèvia la seua aprovació, els sotmetrà a
la Junta General de la Comunitat que se cèlebre a
l’efecte. Dita Junta
els aprovarà, en el seu cas,
sense el requisit del qual mancaran de validesa.
En el cas que la Junta General decidisca no
aprovarlos seran tornats a la Junta de Govern, per que
esta procedisca al seu reformulació d'acord amb les
indicacions de la Junta General.
2.Els Pressuposts
tant d'ingressos com de
despeses podran ser Ordinaris o Extraordinaris.
ARTICLE 36.Compliment i modificacions pressu
postàries.
Tant els
pressuposts
ordinaris com
els
extraordinaris
que
es
formulen
seran
d'obligat
compliment pels Òrgans de govern i per la totalitat
dels comuners, encara que uns o altres hagueren
manifestat la seua disconformitat o votat en contra.
Una vegada aprovats només podran ser modificats
per Junta General extraordinària convocada a l'efecte.
CAPÍTOL II
PRESSUPOSTOS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS
ARTICLE. 37. Pressuposts ordinaris.
Els Pressuposts ordinaris contindran les
previsions normals d'ingressos i despeses de la
Comunitat
durant
l'any
econòmic.
Descriuran
detalladament les previsions d'ingressos i despeses que
hagen de produirse a l'any a què corresponguen, la
distribució d'uns i altres, els programes a executar,
en especial els d'obres, i les fonts de finançament.
ARTICLE 38. Pressupost de despeses.
Els Pressupost Ordinaris , amb independència dels
programes
concrets
que
en
cada
any
s'incloguen
contindran, com a mínim as següents partides de
despeses:
a) Despeses de personal i seguretat social a càrrec
de la Comunitat.
b) Despeses de conservació i reparacions ordinàries
dels elements comuns, atenent
de mode especial als
que per estos conceptes originen les conduccions d'aigua.

c) Quantitats que es destinen a amortitzacions de
bens i drets que reunisquen tal condició, abonament
d'interessos i despeses financeres en general.
d) Despeses per adquisició de bens mobles , bens
immobles o contractació de serveis.
e) Consignació de les quantitats necessàries per a
adquisició de bens mobles, immobles o drets que
siguen susceptibles d'incrementar o millorar el
patrimoni de la Comunitat així com la seua conservació i
reparació o millora.
f) Despeses corrents per adquisició de material de
consum ordinari o pagament de serveis corrents.
g) Despeses de representació i de caràcter
social
dels Òrgans de la Comunitat.
h) Qualssevol altres que la Junta de Govern
considere com despesa fixa de funcionament i així ho
aprove la Junta General
i) Una partida per a imprevistos, que no excedisca
del 5% del total del pressupost.
ARTICLE 39.Pressupost d'ingressos.
Són l'expressió detallada dels necessaris per a fer
front a les despeses i obligacions de la Comunitat
i,
per la seua procedència, poden ser ordinaris o
extraordinaris.
Són ingressos ordinaris:
a) Els provinents dels repartiments sobre les
terres amb dret a regatge.
b)Les quotes que per qualsevol concepte
puguen
establirse.
c) Els obtinguts per l'explotació de bens de la
Comunitat.
d) Els interessos dels comptes bancaris de la
Comunitat.
e) El superàvit del pressupost anterior no afectat.
Són ingressos extraordinaris:
a) Els productes dels efectes que aliene la
Junta de Govern.
b) Els provenints d’indemnitzacions i multes.
c) Les quotes que s'establisquen per ingrés
en la Comunitat o per la inclusió en la mateixa de
noves terres compreses dins de l'àmbit de la zona
regable de la Comunitat.
d) El cànon per realització d'obra nova.
e) Les donacions o subvencions que es reben per
qualsevol concepte.
f) Qualsevol un altre ingrés que no siguen els

expressats en l'article anterior.
ARTICLE 40.Pressupost extraordinari. Concepte
És pressupost Extraordinari aquell que es
formule per motius excepcionals o circumstancials i no
està subjecte cap periodicitat.
ARTICLE 41. Prorroga pressupostària.
Quan per alguna circumstància no estiguera
aprovat el Pressupost per a primer d'any nou, el
pressupost de l'any anterior quedarà automàticament
prorrogat.
ARTICLE 42.Pressuposts addicionals.
Quan la partida d'imprevists no baste per a
cobrir les despeses de nous i indispensables serveis,
es formarà el corresponent pressupost addicional amb
els mateixos tràmits que l'ordinari.

CAPÍTOL III
ORDENACIÓ DE PAGAMENTS I COMPTES
ARTICLE 43. De l'ordenació de pagaments.
El president de la Junta de Govern disposarà
l'ordenació de pagaments amb arreglament als capítols i
articles del Pressupost aprovat, quedant degudament
reflectits tals pagament en els llibres comptables.
ARTICLE 44. dels comptes i la seua formalització.
Els comptes justificatius dels ingressos i
despeses pressupostàries amb els documents que deguen
'acompanyar les, seran la base de la comptabilitat que
portarà el Dipositari, de mode manual o Mecanitzat, i pel
sistema de partida doble. Dita comptabilitat en perfecta
consonància amb els pressuposts, reflectirà el grau de
compliment dels mateixos i proporcionarà la imatge fidel
de l'estat econòmic i financer de la Comunitat.
Basades en la mateixa es formaren pel Secretari
els comptes anuals que, una vegada aprovades per la
Junta de Govern se sotmetran a l'aprovació de la Junta
General que decidirà el que convinga al respecte.

TÍTOL V

SERVEIS , OBRES I DISTRIBUCIÓ De l'AIGUA
CAPÍTOL I
SERVEIS I OBRES.
ARTICLE 45.De la formulació de projectes.
La Junta General
aprovarà , si ho considera
oportú,
els projectes d'obres i serveis que, per a
cada anualitat, li present la Junta de Govern.
Dits projectes,
que podran referirse a obres
noves que faciliten la instal∙lació de sistemes de
regatge
actualitzats o
de modificació
de les
edificacions, instal∙lacions o conduccions de la seua
propietat i ús i de prestació de serveis a càrrec
d'empreses o professionals, contindran com a finalitats
principals, encara que no exclusives, millorar la
quantitat o la forma de distribució de les aigües , la
defensa de les propietats , la Seguretat de persones i
bens en general i la millora del
funcionament de la
Comunitat.
Els projectes que present la Junta de Govern a la
Junta General per a la seua aprovació contenien, com a
mínim, la justificació i característiques de les obres
a realitzar o els serveis a prestar, el termini
d'execució, mode de finançament i garanties exigides.
ARTICLE 46.Finançament d'obres i serveis.
No es podrà contraure cap despesa ni executar les
obres sense la prèvia i necessària aprovació d'aquell o
estes per la Junta General bé siga a través del
pressupost de la Comunitat o expressament convocada a
l'efecte.
ARTICLE 47.Obres de conservació i reparació.
Seran també de compte de la Comunitat tota classe
d'obres de conservació i reparació, tant ordinàries com
extraordinàries en les conduccions o edificacions
pròpies, servei que els és propi.
ARTICLE 48.Finançament pels comuners
Les despeses de tot tipus, sense cap exclusió,
necessaris per a la realització de les obres o
prestació de serveis a què es refereixen els articles
anteriors se sufragaran per la totalitat dels comuners
en proporció al dret que cada u tinga i es faran
efectius pel sistema de recaptació fixat per la Junta
de Govern.
ARTICLE 49.Execució d'obres particulars.
La Junta de Govern autoritzarà necessàriament les
obres
que es
proposen executar
els
comuners o

qualssevol altres persones físiques o jurídiques i que
afecten, es referisquen o puguen repercutir en els
elements comuns , en la forma d'ús i distribució de
l'aigua o afecten a la seguretat de persones o bens.
Els qui es proposen realitzar tals obres el
sol∙licitaran per escrit de la Junta de Govern, acompa
nyant els projectes i Justificacions que aquella estime
oportú.
L'autorització, també expressa i escrita,
que
puga concedirse contindrà les condicions que la Junta
estime oportunes i hauran de ser acceptades prèviament
i també per escrit pel sol∙licitant.
ARTICLE 50. Vigilància de les obres.
En tot cas la Junta de Govern vigilarà l'execució
de les obres de qualsevol tipus dels comuners, cuidant
que s'adeqüen als termes de l'autorització,puguent
suspendreles en un altre cas .

CAPÍTOL II
DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'AIGUA
ARTICLE 51.Principis generals.
Cada u dels comuners tindrà dret a l'aprofitament
de la quantitat d'aigua que, amb arreglament als seus
drets sobre el cabal disponible li corresponga.
L'ordre establert per a l'ús de les aigües ho
fixarà la Junta de Govern que establirà el convenient
de forma que en tot moment es protegisca l'aqüífer, i
s'impedisca qualsevol activitat que perjudique el bon i
adequat funcionament del regatge.
ARTICLE 52.Competències de la Junta de Govern.
El mode d'aprofitament
de les aigües el fixarà
inexcusablement la Junta de Govern, en funció de les
necessitats de la Comunitat i cabals disponibles i
sempre en la proporció que corresponga a cada u.
La contravinga o cas omís a les disposicions de la
Junta de Govern en esta matèria es considerarà falta
molt greu castigada amb la sanció màxima possible
,
podent arribar a la separació de la Comunitat de què
l'haguera comesa.
ARTICLE 53.De la conducció de l'aigua
La conducció de l'aigua es farà a través de
canals,braçals i canonades generals connectades amb els

sistemes de regatge, fins el bancal.
ARTICLE 54.De la distribució de l'aigua
La distribució de les aigües s'efectuarà, en tot
cas, baix la direcció de la Junta de Govern i d'acord
amb allò que s'ha disposat per la mateixa.
Cap regant podrà, fundat a la classe de cultiu que
adopte, reclamar major quantitat d'aigua o el seu ús
per més temps de què d'una o un altre li corresponga
proporcionalment pel seu dret.
ARTICLE 55.Del repartiment en temps d'escassetat.
Amb independència i a més a més del pla de regatge
que es formule per a cada anualitat en condicions de
normalitat, si hi haguera escassetat d'aigua, la Junta
de Govern formularà un pla general de regs per a tota
classe de cultius. En dit pla , en consonància amb les
directrius
del
Pla
Hidrològic
de
la
Conca
es
contemplarà la necessària reducció de cabals amb la
finalitat de no sobreexplotar l'aqüífer.
TÍTOL VI
INFRACCIONS I INDEMNITZACIONS 
ARTICLE 56.De les classes d'infraccions.
Es consideren infraccions:
1. Els danys a les obres, instal∙lacions, caixers
o bens de la Comunitat i la anormalitat en l'ús o
conservació dels mateixos.
2. Qualsevol acció o omissió que altere o
perjudique la normal i acostumada distribució del cabal
de la Comunitat, o l'ús que corresponga a qualssevol
dels seus partícips, així com el seu mal aprofitament.
3. La infracció de qualsevol dels preceptes
continguts en les Ordenances i
Reglaments de la Comunitat, així com l'omissió de les
obligacions que es prescriuen en els mateixos,o en els
acords dels seus Òrgans, i la desobediència a estos o als
empleats de la comunitat, en l'exercici dels seues funcions.
4. Qualsevol acció o omissió que ocasione
perjudici a la Comunitat o als seus partícips, encara que
en els Ordenances no s'haja previst.
ARTICLE 57. Òrgan corrector.
El Jurat de Regs de la Comunitat, corregirà les
infraccions a estos Estatuts i Reglaments, comeses pels

comuners, encara quan es realitzen sense intenció de
fer dany i només per imprevisió, abandó o incúria en
els deures que en estos es prescriu.
ARTICLE 58.Excepcions.
Únicament en cas d'incendi podrà prendre's, sense
incórrer en falta, aigües de la Comunitat, ja pels
usuaris, ja per persones estranyes a la mateixa.
ARTICLE 59. Compliment de sancions.
Les infraccions en què incorregueren els comuners es
corregiran pel Jurat de Regs, imposant als infractors
una sanció econòmica o una obligació de fer i
determinant la quantia dels danys i perjudicis que, en
el seu cas, s'hagen causat a la Comunitat o a u o més
dels seus partícips, o a aquella i a estos a la vegada.
L'import de les sancions en cap cas podrà excedir del
límit establert en el codi Penal per a les faltes .
Les terres del comuner infractor quedaran, en tot cas,
afectes al compliment de les sancions i indemnitzacions
que impose el Jurat.
ARTICLE 60.Indemnitzacions especials.
Quan els abusos en l'aprofitament de l'aigua
ocasionen perjudicis que no siguen apreciables respecte
a la propietat d'un partícip de la Comunitat, però donen
lloc a deixalles d'aigües o a majors despeses en la
conservació dels llits, s'avaluaran els perjudicis pel
Jurat, considerantlos causats a la Comunitat, que
percebrà la indemnització que corresponga.
ARTICLE 61.Infraccions de no comuners.
Si les infraccions denunciades foren comeses per
persones no pertanyents a la Comunitat, la Junta de
Govern adoptarà les mesures que en via judicial o
altres vies considere oportunes per a la defensa dels
seus interessos i reparació dels danys que se li hagen
causat.
ARTICLE 62. Tribunals de Justícia.
Sense perjudici de la sanció que puga imposar el
Jurat de Regs, quan en les infraccions comeses pels
comuners
s'apreciaren
indicis
racionals
de
criminalitat, es passarà per la Junta de Govern als
tribunals de Justícia l'oportú tant de culpa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA: Per excepció, a la primera Junta General

que es celebre després de l’aprovació dels presents
estatuts, es renovaràn els quatre vocals mes antics de
la Junta de Govern existents a l’actualitat, perma
neixent els tres restants i el president als seus
càrrecs ,per dos anys mes, fins que es produesca la
següent renovació bianual.
SEGONA: La denominació del municipi serà la que
resulte de les decisións fermes dels tribunals de
Justícia, les quals produiran de forma automàtica les
modificacions que del seu contingut es desprenguen.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst en els presents
Estatuts,
s'aplicarà la Llei 29/85, d'aigües les disposicions de
caràcter reglamentari que es dicten per al seu
desenvolupament, o per la seua autorització i en últim
terme, la legislació general que resulte aplicable.

REGLAMENTS DELS ÒRGANS DE LA COMUNITAT
REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL 
ARTICLE 1. Classes de Juntes.

La Junta General podrà ser Ordinària o Extraordinària
i la seua convocatòria es farà, previ acord de la Junta
de Govern que redactarà l'Ordre del Dia, pel president
i
per escrit, expressant el lloc, hora i ordre del
dia. Dita convocatòria es publicarà necessàriament en
el Butlletí Oficial de la província amb quinze dies
d'antelació, com a mínim , a la data de la seua
celebració i, a més a més, s'exposarà, com a mínim, al
tauler d'anuncis
del domicili de la Comunitat , a
l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, i als llocs de
costum.
ARTICLE 2. Temps i lloc de celebració.
La Junta General Ordinària se celebrarà al menys
una
vegada a
l'any preferentment
en
el primer
trimestre. Totes les altres reunions de la Junta
General, seran extraordinàries
Les sessions tindran lloc al local que assenyale
la Junta de Govern en la convocatòria
ARTICLE 3. Convocatòria
La Junta General tant ordinària com extraordinària
podrà ser convocada per la Junta de Govern, pel
president de la Comunitat, o a instància d'un nombre de
comuners que representen la titularitat, al menys del
30% de la zona de regatge, o cent comuners, i ho
sol∙liciten per escrit.
ARTICLE 4.Ordre del dia.
L'òrgan o persones convocadores d'acord amb allò
que s'ha disposat en l’article anterior formularan
l'ordre del dia que, en el cas que els convocants
siguen els propis comuners, haurà de ser prèviament
autoritzat per la Junta de Govern.
La convocatòria expressarà amb claredat i precisió
els temes a tractar podent qualsevol dels Vocals de la
Junta de Govern demanar que s'incloguen punts en
l'ordre del dia de la Convocatòria a la Junta General.
Dita petició que haurà de ser formulada en la sessió de
la Junta de Govern en què s'acorde la celebració de la
Junta General i constar en l'acta d'aquella sessió.
ARTICLE 5.Acords
Per que la Junta General, tant Ordinària com
Extraordinària es considere vàlidament constituïda i
puga adoptar acords, serà necessària l'assistència en
primera convocatòria, de la majoria absoluta de tots
els vots de la Comunitat, computats en la forma
prescrita en l’article següent.
Si no concorreguera dita majoria, se celebrarà, en
segona convocatòria, com a mínim
mitja
hora
després
de l'assenyalada per a la primera, quedant vàlidament

constituïda qualsevol que siga el nombre d'assistents.
ARTICLE 6. Dels vots.
Els vots es computaran com preceptua la vigent
Llei d'Aigües, en proporció a la propietat que
representa, d'acord amb l'escala següent:
Fins A 25 fanecades = 1 vot per cada fanecada.
De 26 fanecades fins a un total de 100 fanecades,
1 vot mes per cada 25 fanecades o fracció.
Des de 101 fanecades,1 vot per cada 100
fanecades o fracció.
ARTICLE 7.Nombre màxim de vots.
A cap propietari podrà correspondreli un
nombre de vots que abast el 50% del conjunt, qualsevol
que siga la seua participació en els elements comuns i
consegüentment en les despeses de la Comunitat.
ARTICLE 8. Exercici del dret de vot.
És requisit indispensable per a exercitar el
dret de vot tindre inscrites al seu nom les terres amb
dret a l'aigua en els censos de la comunitat. Els que
no posseïsquen la propietat necessària per a un vot,
podran
associarse
i
obtindre,
per
acumulació
d'aquelles, tants vots com els corresponguen als que
reunisquen i s'emetran
en la Junta General per la
persona que designen els comuners afectats.
ARTICLE 9.Forma d'adoptar acords.
La Junta General adoptarà els seus acords per
majoria simple, excepte per als casos de modificació
d'Ordenances, exigència de responsabilitats a la Junta
de Govern,
fusió amb altres comunitats, aprovació de
pressupost extraordinari i dissolució i liquidació de
la Comunitat, que es requerirà inexcusablement majoria
absoluta.
ARTICLE 10. Funcionament de la Junta.
No podrà tractarse en la Junta General cap
assumpte que no haja sigut inclòs en l'Ordre del Dia de
la convocatòria.
No obstant això els assistents tindran dret a
presentar proposicions sobre qüestions que no s'hagen
anunciat en la convocatòria per a ser tractades en la
Junta General següent, sempre que es presenten per
escrit.
ARTICLE 11. Assistència a Juntes i
representació.
A les Juntes Generals podrà assistir
qualsevol comuner que ho desitge, que podrà
intervindre, prèvia autorització del president, en el
debat dels assumptes proposats en l'ordre del dia.

Podrà comparèixer personalment o per representació
que haurà de ser conferida en tot cas expressament i
per escrit excepte en els casos de representació legal
en els que haurà d'acreditarse la circumstància que
l'origina.
La representació voluntària haurà d'acreditarse
en document que establisca el contingut i abast de la
representació que haurà de ser validat prèviament a la
celebració de la Junta pel secretari de la Comunitat i
excepte que s'expresse una altra cosa el representant
voluntari es considerarà facultat per a participar en
l'adopció de qualsevol acord de la Comunitat, sense que
en cap cas puga substituir el representat en
l'acompliment de càrrecs en els òrgans de la pròpia
Comunitat ni ser elegit per a ocuparlos.
ARTICLE 12. Desenvolupament de les sessions.
El President de la Comunitat o , en el seu
cas, el Vicepresident, dirigiran les sessions de la
Junta, declarant la seua obertura i la seua conclusió,
donant o denegant la paraula i suspenentla quan les
circumstàncies ho aconsellen.
Les Juntes inconcluses o suspeses conservaran la
validesa dels acords adoptats abans de la seua
finalització o suspensió.
El secretari de la Comunitat inexcusablement alçarà
acta de la situació que es produïsca.
ARTICLE 13. Forma de prendre acords.
Els acords s'adoptaran amb les majories
previstes estatutàriament per votació secreta,
podent ser a mà alçada si la majoria dels assistents ho
decideix.
El secretari de la Comunitat, a instàncies del
president i a la seua presència, cridarà
a tots i
cada u dels comuners amb dret a vot els qui
manifestaran La seua voluntat a través del vot que
figurarà en les paperetes preparades a l'efecte per la
Secretaria de la Comunitat i amb el seu segell.
Per al cas d'elecció de càrrecs, només s'admetran
paperetes que continguen llistes tancades considerant
se vots nuls els que continguen noms que pertanyen a
distinta o distintes llistes.
ARTICLE 14.Actes.
Els acords es faran constar en el corresponent
Llibre d'Actes portat a l'efecte, degudament
diligenciat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
i autoritzat pel secretari i el president les firmes
del qual igualment donaran validesa a les actes que
s'estenguen.

Les actes s'aprovaran provisionalment pel
president, el secretari i dos comuners designats per la
Junta General una vegada en la mateixa sessió i a la
seua finalització i per als acords adoptats en la
mateixa i produiran plens efectes des d'eixe moment, de
conformitat amb els disposat en l'art. 275 de la Llei
30/92.
ARTICLE 15.Impugnació d'acords.
Els acords adoptats per la Junta General podran
ser recorreguts davant de la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer del mode que prescriu la legislació vigent.
Els acords de la Confederació al resoldre les
impugnacions que es presenten posaran fi a la via
administrativa, excepte que la Llei dispose una altra
cosa.

REGLAMENT PER A LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 1.Constitució i composició de la Junta de
Govern.
1.La Junta de Govern, instituïda pels Estatuts i
en la forma que les mateixes expressen, es constituirà
dins dels 10 dies següents al de la seua elecció.
2.A més a més del seu president la Junta comptarà
amb sis vocals titulars i dos suplents.
Els Vocals de la Junta de Govern a què
corresponga, segons les Ordenances, cessar en els seus
càrrecs, ho verificaran el mateix dia i a la vegada que
prenguen possessió qui els reemplacen dits càrrecs.

ARTICLE 2.Elecció del Jurat
El dia de la seua constitució, elegirà la Junta
de Govern, d'entre els seus membres, el president del
Jurat de Regs.
ARTICLE 3.Domicili.
La Junta de Govern tindrà la seua residència
en el mateix domicili de la Comunitat, donant coneixement
d'ell a les autoritats competents sense perjudici del seu
trasllat o substitució.
ARTICLE 4.Convocatòries i constitució.
La convocatòria per a la presa de possessió de
la Junta de Govern després de cada renovació, es farà pel
membre de més edat de la meitat subsistent, el qual la

presidirà fins a la seua constitució definitiva. Els
càrrecs que hagen d'ocupar els vocals elegits es
concretaran en eixa mateixa Junta.
Totes les altres sessions, tant ordinàries com
extraordinàries, les convocarà el president o qui faça
les seues vegades per mitjà de paperetes esteses i
firmades pel secretari amb l'autorització d'aquell.
Dites paperetes s'entregaran els vocals al
menys amb quaranta i vuit hores d'antelació al dia i hora
en què la Junta haja de celebrarse.
En cas de urgència podrà celebrarse la Junta
sense estos requisits però hauran d'assistir la meitat
mas u dels seus membres i constar en el acta els motius
que justifiquen la urgència i la seua aprovació pels
assistents.
Els Vocals exints cessaran en els seus càrrecs
el mateix dia en què prenguen possessió els elegits de
nou.
ARTICLE 5.Règim de sessions.
La Junta de Govern celebrarà sessió Ordinària al
menys una vegada cada mes i extraordinària sempre que el
jutge oportú el seu president o ho sol∙liciten dos o més
vocals, sense perjudici d'allò que s'ha disposat en
l'article anterior.
Per a la seua favorita constitució hauran de
concórrer, com a mínim, la meitat més u
dels seus
components a més a més del seu president.
ARTICLE 6.Forma de votar i adoptar acords
Els acords s'adoptaran per majoria absoluta
podent decidir els empats el vot de qualitat del
president.
Les votacions seran
secretes encara que també podran ser públiques a
sol∙licitud de la
majoria dels assistents, i estes ,
a la seua vegada ordinàries o nominals.
ARTICLE 7.Actes.
La Junta de Govern alçarà acta dels seus acords en
un llibre fol∙liat que, autoritzat pel president ,portarà
el secretari. Dit llibre podrà ser revisat per
qualssevol dels partícips
de la Comunitat prèvia
sol∙licitud, o quan estiga constituïda en Junta General.
Les actes de cada sessió s'aprovaran en la
mateixa sessió en què se celebre conforme a allò que
s'ha disposat en l'article 14 del Reglament de la Junta
General.
ARTICLE 8.Del Dipositari
Per a exercir el càrrec de Dipositari s'hauran de
reunir els requisits assenyalats en l'article 22 dels
Estatuts

ARTICLE 9Retribució del Dipositari
La Junta General de la Comunitat, a proposta de la
Junta de Govern, podrà assignar retribució per a dit
càrrec.
ARTICLE 10.Obligacions del Dipositari
1. Ferse càrrec de les quantitats que es recapten
per quotes aprovades i per indemnitzacions o multes
imposades pel Jurat de Regs i cobrades per la Junta de
Govern, i de les que per qualsevol un altre concepte pot
la Comunitat percebre.
2. Pagar els lliuraments nominals i comptes
justificats degudament autoritzats per la Junta de
Govern
i el pague’s del president del mateix, amb el
segell de
la
Comunitat, que se li presenten.
ARTICLE 11.Llibre de Pagaments
El Dipositari portarà un llibre, o un altre medi,
en què anotarà totes les quantitats que recapte i pague,
i ho presentarà
amb els seus justificants a
l'aprovació de la Junta de Govern.
ARTICLE 12. Comptes bancaris.
La Comunitat podrà disposar de tantes comptes
bancaris com necessite en les entitats que tinga per
convenient designantse les que es considere oportunes
per la Junta de Govern per a facilitar el compliment
pels
comuners de les obligacions econòmiques que els
incumbeixen
para amb la Comunitat.
ARTICLE 13. Auditoria de comptes.
Anualment es procedirà a l’auditoria de comptes,
que seran presentades, junt a la liquidació de l’exerci
ci, a la Junta General.

REGLAMENT PER AL JURAT DE REGS
ARTICLE 1.Constitució.
El Jurat instituït en estos Estatuts i elegit de
conformitat amb el seu article 16, prendrà possessió
com a màxim en els deu dies següents a aquell en què
l'haja fet la Junta de Govern.
La convocatòria per a la seua presa de possessió
es farà pel president del Jurat elegit a l'efecte per
la Junta de Govern, el qual donarà possessió el mateix
dia als nous vocals, acabant la seua comesa aquells a
qui els corresponga cessar en l'acompliment dels seus

càrrecs.
ARTICLE 2.Domicili
El Jurat tindrà el mateix domicili i residència
que la Junta de Govern.
ARTICLE 3.De la competència.
Al Jurat correspon conèixer en les qüestions de
fet que se susciten entre els usuaris de la Comunitat
en l'àmbit de les Ordenances i imposar als infractors
les sancions reglamentàries, així com fixar les
indemnitzacions que han de satisfer els perjudicats i
les obligacions de fer que puguen derivarse de la
infracció.
ARTICLE 4.Procediment.
Els procediments serà públics i verbals en la
forma que determina este Reglament. Els seus
resolucions seran immediatament executius.
ARTICLE 5.Règim de revisió dels acords.
Les resolucions del Jurat només són revisables
davant del propi Jurat. Les decisions que adopte el
Jurat en revisió dels seus actes seran recurribles
davant de la jurisdicció contenciós administrativa.
ARTICLE 6. Composició del Jurat.
El Jurat estarà constituït per un president, que
serà u dels Vocals de la Junta de Govern, designat per
esta i pel nombre de Vocals i suplents que, determinat
pels Estatuts, elegisca la Junta General.
Actuarà de secretari el que ho siga de la Junta
de Govern.
ARTICLE 7.Convocatòria
El president convocarà les sessions del Jurat. Estes
se celebraran a iniciativa d'aquell, en virtut de
denúncia o a sol∙licitud de la majoria dels vocals.
La citació es farà per mitjà de paperetes esteses i
subscrites pel secretari.
ARTICLE 8.Mode d'adoptar acords.
Prendrà els seus acords i dictarà els seus
resolucions per majoria absoluta, sent
necessari per a
la seua validesa la concurrència de dos terceres parts
dels seus membres. En cas d'empat decidirà el vot del
president.
ARTICLE 9.Limits econòmics de les sancions.
Les sancions que impose el Jurat segons els
Estatuts i en el cas de les pecuniàries el seu import,
que en cap cas excedirà el límit fixat en el codi Penal

per a les faltes, s'aplicarà als fons de la Comunitat.
ARTICLE 10Procediment.
Presentades el Jurat u o més qüestions de fet entre
partícips de la Comunitat sobre l'ús i aprofitament de
les seues aigües, ordenarà el president el dia en què
han d'examinarse i convocarà el Jurat.
El secretari citarà a la vegada, amb tres
dies d'anticipació com a mínim i deu com a màxim, als
partícips interessats, expressant en la citació els
fets en qüestió i el dia i l'hora en què han
d'examinarse.
La sessió del Jurat serà pública. Els
interessats exposaran en ella el que creguen oportú per
a la defensa dels seus respectius drets i interessos i
el Jurat, si considera la qüestió prou dilucidada,
resoldrà , prèvia deliberació secreta, el que estime
just.
Si s’oferirà proves per les parts o el Jurat
les considerarà necessàries, fixarà un termini racional
per a verificar, assenyalant, en els termes abans
expressats, el dia i l'hora per al nou examen i la
seua resolució definitiva.
ARTICLE 11.Règim de denúncies.
Les denúncies per infracció dels Estatuts i
Reglaments, així amb relació a les obres i les seues
dependències, o al règim i ús de les aigües o a altres
abusos perjudicials als interessos de la Comunitat que
emprenguen els seus partícips poden presentarse d'ofici
pels Òrgans de la Comunitat o per qui exercisquen càrrec
o ocupacions en la mateixa i potestativament per
qualsevol persona, mitjançant escrita o compareixença
davant del secretari.
ARTICLE12.Sessions del Jurat.
Presentades el Jurat una o més denúncies, d'igual
mode al procediment per a les
qüestions de fet,
assenyalarà dia el president per a la sessió pública,
citantse pel secretari als membres del Jurat i als
denunciants i denunciats.
El denunciant i denunciat exposaran, per este
ordre, i podran provar per qualsevol mitjà els seus
respectius càrrecs i descàrrecs i resumir les seues
al∙legacions si es considera suficient allò que s'ha
actuat, el Jurat deliberarà i resoldrà acte seguit i
notificarà la seua resolució als interessats.
ARTICLE 13. Assenyalaments.
La sessió pública se celebrarà el dia assenyalat,
si per les parts no s'avisa la seua impossibilitat de

concórrer, circumstància que, en el seu cas, haurà de
justificar degudament. El president, a la seua vista i
tenint en compte les circumstàncies, assenyalarà nou
dia, per al que se citarà en la forma exposada i la
sessió pública tindrà lloc el dia fixat, hagen o no
concorregut els afectats.
ARTICLE14.Perits.
El nomenament dels perits per a la graduació i
estimació dels danys i perjudicis, serà privatiu del
Jurat, i els emoluments que periten se satisfaran pels
infractors declarats responsables.
ARTICLE 15.Imposició de multes i indemnitzacions.
El Jurat podrà imposar als infractors dels Estatuts les
multes prescrites en els mateixos i la indemnització
dels danys i perjudicis que hagueren ocasionat a la
Comunitat o als seus partícips, o a una i a altres a la
vegada, classificant les que a cada u corresponguen amb
arreglament a la taxació.
ARTICLE16.Llibre d'Actes.
Les fallades del Jurat es consignaran pel
secretari, amb el vist i plau del president en un llibre
foliat i rubricat pel mateix president, on es farà
constar en cada cas el dia que se present la denúncia;
el nom i classe del denunciant i del denunciat; el fet o
fets que motiven la denúncia, amb les seues principals
circumstàncies i l'article o articles dels Estatuts
invocats pel denunciant.
I
quan els resolucions no siguen
absolutoris,
els articles dels Estatuts que s'hagen
aplicat i les penes i
correccions imposades,
especificant les que
siguen en el
concepte de
multes i les que s'exigisquen
per via
d'indemnització de danys, amb expressió dels perjudicats
a qui corresponga percebrela.
ARTICLE 17. Notificacions a la Junta de Govern.
En el dia següent al de la celebració
de cada judici, remetrà el Jurat, a la Junta de Govern,
relació detallada dels partícips de la Comunitat a qui,
prèvia denúncia i corresponent judici, haja impossat
correcció, especificant per a cada partícip la causa de
la denúncia, la classe de correcció, açò és, si només amb
multa o també amb la indemnització de danys i perjudicis
ocasionats per l'infractor; els respectius imports d'una
i altres, i els que pel segon concepte corresponguen a
cada perjudicat, siga únicament la Comunitat o u o més
dels seus partícips o aquella i estos a la vegada.
ARTICLE 18.Efectivitat de sancions i
indemnitzacions.

La Junta de Govern farà efectius els imports de
les multes i indemnitzacions imposades pel Jurat, després
que reba la relació ordenada en el precedent article i
procedirà a la distribució de les indemnitzacions, amb
arreglament a les disposicions dels Estatuts, entregant o
posant a disposició dels partícips la part que
respectivament els corresponga, o ingressant, des de
després, a la Caixa de la Comunitat l'import de les
multes i el de les indemnitzacions que el Jurat haja
reconegut
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