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Les Recomanacions de Reg Setmanals són les
necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a
partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa
Agrometeorològica de Catalunya referents a
plantacions adultes i per necessitats màximes
d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son
Recomanacions pels principals cultius de la zona i per
les estacions més representatives d’aquesta.

Butlletins anteriors

Recomanacions adaptades a zones
Recomanacions al Segarra Garrigues
Recomanacions a Algerri Balaguer
Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents
zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha)
pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú
de la zona d’Algerri Balaguer , i en el cas del Segarra
Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són
per plantacions adultes i per necessitats màximes
d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.

Destacat
S'inicia la campanya de les Recomanacions de reg pel 2016
Avui, 16 de març, comença els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb
l’Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat, i com cada any des de l’Oficina del Regant
s’inicia l’enviament a diaris i llistes de distribució de les recomanacions genèriques de cada
zona; Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona.... Llegir més...
L’Oficina del Regant (EA Tàrrega) presenta l'activitat portada a terme durant el
2015
Amb l’objectiu de transmetre coneixement i tecnologia en reg i amb la intenció d’aportar
elements per a un ús eficient de l’aigua de reg, cada any es programen actuacions en les
diferents línies de treball en que s’organitza l’Oficina del Regant... Llegir més...
Actualització dels preus regulats de l'energia i calendari elèctrics

A finals d’any es va publicar l’Ordre IET/2735/2015 en la qual es modifiquen els pagaments
per capacitat i es mantenen les tarifes d’accés.... Llegir més...
PREGUNTA FREQÜENT?
Com s’ha de procedir amb la gestió dels cobraments a deutors dins la Comunitat de
Regants?
D'acord al contingut majoritari de les Ordenances de les comunitats de regants, els regants
contribuiran a satisfer totes les carregues i despeses de la Comunitat en proporció a la
superfície regable que posseeixin dins de la zona de reg.
Els regants que no satisfacin les quantitats meritades, hauran de satisfer un recàrrec per cada
mes que deixin transcórrer sense fer-ho i passats tres mesos consecutius sense verificar el
pagament de la quota i els recàrrecs, se'ls hi podrà prohibir l'exercici del dret de vot i l'ús de
l'aigua.
Un cop esgotada la tramitació precedent, en aplicació de la normativa vigent, s’obrirà la
possibilitat de cobrament del deute per via executiva que podrà recaure sobre les finques
objecte del deute, que en respondran, malgrat que haguessin canviat de propietari.
Normalment, la Comunitat, un cop finalitzat el termini voluntari de pagament, inicia gestions
pel cobrament d’acord a les Ordenances acordant l’aplicació dels recàrrecs sobre el deute
acreditat i notificant als deutors. Passats els tres mesos sense cobrament, s’acorda la privació
de vot i el tall de l’aigua i es notifica al deutor.
A partir d’aquest moment la Comunitat nomena Recaptador/a davant de l’Agència Tributària i
s’inicien els tràmits a través del certificat de descobert que acredita l’import del deute i la
providència de constrenyiment que es notifiquen al deutor. Si el deutor segueix sense satisfer
el deute, es procedirà a fer les gestions per l’embargament efectiu dels seus béns fins a la
satisfacció del deute, recàrrecs i interessos.

Agenda d'activitats
Jornada tècnica "Estratègies de reg dels cultius principals a la zona durant la
campanya".- 144ª Fira de Sant Josep
El proper 17 de març es realitzarà una jornada tècnica dins el marc de la Fira de Sant Josep
amb l'objectiu d'aportar coneixement sobre les diferents estratègies de reg, combinant
coneixement que aporten els centres d'investigació i les Universitats amb el desenvolupat en
les explotacions agrícoles.
IV Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya
El proper 1 d'abril tindrà lloc la IV Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya a Valls
que s'organitza conjuntament entre el DARP i l'Associació Catalana de Comunitats de Regants
(ACATCOR). Aquesta jornada és un punt de trobada de les Comunitats de Regants de
Catalunya per compartir sinergies, problemàtiques i inquietuds per a poder millorar la gestió
del dia a dia.
Finalitza el curs de programació de reg i fertirrigació
El passat 4 de març es va finalitzar la 3ª edició del curs de programació i fertirrigació per a
tècnics organitzat per l'Oficina del Regant (EA Tàrrega), l'objectiu d'aquest curs ha estat
conèixer conceptes aplicables de fertirrigació a partir de la resolució de diferents casos
pràcticson es determinen les necessitats dels cultius i el dimensionament de l'equip de
fertirrigació. S'han realitzat sessions pràctiques en maquetes formatives de fertirrigació i
visites tècniques a explotacions agrícoles per conèixer la tecnologia implantada en la nostra
zona. Aquest curs de 20 hores ha format en les tres edicions més de 50 tècnics i assessors
agraris en aquest camp.
Èxit de la jornada sobre bombament solar en el regadiu
L'Oficina del Regant va organitzar, amb una implicació molt activa d'Infraestructures.cat, la
jornada "Bombament solar en el regadiu. Rebaixem la factura?", a l'Escola Agrària de Tàrrega.
Visita tècnica a equips de fertirrigació d'explotacions agrícoles
Una vintena de persones van assistir a la visita tècnica a tres explotacions comercials,
organitzada per l'Oficina del Regant, per conèixer diferents equips de fertirrigació, compartir
experiències i resoldre dubtes... Llegir més
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Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic
forma part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se,
accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte amb l'Oficina del Regant, a l'email reg@ruralcat.net.
Per a esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest
missatge com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com
destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció
no autoritzada de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment
prohibida.

