
 

COMPROMÍS A FAVOR DEL REGADIU EN EL TERME MUNICIPAL DE  
RIBA-ROJA D’EBRE 

 
................................., el ......... d............................. de 2017. 
 
Sr/a. 
..............................................................................................................................., 
amb el NIF. núm. ...................................... domiciliat/da 
a................................................................................, (CP .................. ), carrer 
..............................................................................., telèfon .................................., e-
mail: .................................................................és propietari/a de les següents 
parcel·les:  
 
 

MUNICIPI POLÍGON PARCEL·LA SUPERFÍCIE 
Riba-roja d’Ebre 

Riba-roja d’Ebre 

Riba-roja d’Ebre 

Riba-roja d’Ebre 

Riba-roja d’Ebre 

 
Les superfícies regables de les parcel·les incloses en el present document quedaran 
fixades en el corresponent projecte constructiu. 
 
Com a propietari de terres situades dins de l’àmbit del reg de suport en el TM de 
Riba-roja d’Ebre, segons les dades del quadre anterior, manifesto el meu interès en 
l’execució d’aquest regadiu i quan les meves finques puguin disposar d’aigua, 
m'incorporaré a la Comunitat de Regants assumint els drets i les obligacions 
derivades de tal incorporació, i que són entre d'altres, les derivades de l’aportació 
econòmica en el cost de les obres que s’han d’executar, estimades en base al 
projecte que es redacti i que es posi a la meva disposició. 
 
En funció dels compromisos de reg signats, i del percentatge que aquests 
representin sobre la superfície regable total de l’àmbit de reg del TM de Riba-roja, 
s’adoptarà de comú acord amb la Comunitat de Regants un perímetre de reg, a 



 

partir del qual es redactarà el corresponent projecte constructiu, el qual realitzarà 
una estimació de l’import corresponent als beneficiaris. 
 
Una vegada s’hagi redactat el projecte de reg i aquest hagi estat aprovat per part del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i per l’Assemblea de la 
Comunitat de Regants, es signaran els corresponents convenis d’adhesió al regadiu, 
amb cada regant. 

 
En cas de representació: 
 
El Sr/a. .........................................................................................., amb NIF núm. 
.......................... amb domicili a ..............................................., (CP ................. ), 
carrer ..................................................................., telèfon .............................., e-mail: 
................................................................. en representació del propietari esmentat a 
l'encapçalament. 
(En cas de representació caldrà presentar una fotocòpia del document en què es 
fonamenta la representació i del DNI) 
 
El/la propietari, o bé representant, 

 
Sr/a. ... 
 

 
 
 
 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, 
de 14.12.1999), se us informa que les dades personals que faciliteu s’incorporaran al fitxer "Censos de comunitats de regants" 
per a la seva gestió. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició us podeu adreçar a la Subdirecció General 
d’Infraestructures Rurals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93 304 67 76; info.dar@gencat.net), 
i serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 


