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Aquells contribuents que amb l’antelació reglamentària hagin 
sol·licitat la domiciliació dels seus rebuts rebran de la corresponent 
entitat, amb el càrrec al seu compte, el justifi cant de pagament.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general tributària 
i l’article 14.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, es notifi ca col·lectivament la present 
resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, 
previ el contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
l’acabament del termini d’exposició pública del padró fi scal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifi qui 
la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida o davant la Sala del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la notifi cació de l’acord 
resolutori del recurs de reposició; i si no es notifi qués cap acord 
resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà 
del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
presumptament.
Tot això, d’acord amb l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre 
recurs si es considera oportú.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà 
el període executiu, que determina la meritació del recàrrec 
de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb 
l’establert a l’article 127 de la Llei general tributària. Es satisfarà 
el recàrrec del 10% fi ns que no hagi estat signada la providència 
de constrenyiment. Després d’aquesta data s’exigirà el recàrrec 
del 20% de l’import del deute no ingressat i els interessos de 
demora.
Rialp, 5 de juliol de 2012
L’alcalde, Gerard Sabarich Fernández-Coto

  

AJUNTAMENT DE SERÒS
EDICTE 6175

Aprovació provisional de reglaments
El Ple municipal en sessió de data 15 de maig de 2012 ha resolt 
aprovar inicialment el reglament regulador relatiu a la utilització 
d’ instal·lacions municipals, en concret del pavelló poliesportiu, 
el camp de futbol de Seròs, les piscines municipals, l’alberg 
municipal, el casal Municipal i la Casa dels Mestres. 
D’acord amb l’establert en l’article 178 del Text refós de la Llei 
municipal i de Règim local de Catalunya, se sotmet a informació 
pública i audiència dels interessats pel termini de 30 dies naturals, 
durant el qual es podran presentar reclamacions i suggeriments 
que seran resoltes pel mateix òrgan. 
En cas que durant el referit termini no es presentin reclamacions 
o suggeriments s’entendrà, conforme a l’article 178 del Text refós 
de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, defi nitivament 
aprovat l’acord provisional. 
Seròs 11 de juliol 2012
El secretari, Joan Balcells i Soriguera
Aprovació defi nitiva de reglament d’abastament d’aigua potable 

al municipi de Seròs
El Ple municipal en sessió de data 29 de Juliol de 2010 va resoldre 
aprovar inicialment el Reglament del servei d’abastament d’aigua 
potable al municipi de Seròs.
D’acord amb l’establert en l’article 178 del Text refós de la 
Llei municipal i de Règim local de Catalunya, es va sotmetre a 
informació pública i audiència dels interessats pel termini de 30 
dies naturals, durant el qual no s’han presentat reclamacions i 
suggeriments.

informació pública durant el termini de 15 dies, a comptar des 
de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial 
de la Província, per tal que els interessats examinin l’expedient i 
presentin les reclamacions que considerin convenients. 
Si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, 
l’acord es considerarà defi nitivament aprovat.
Penelles, 10 de juliol de 2012
L’alcalde, Eloi Bergós Farràs

  

AJUNTAMENT DE RINER
EDICTE 6083
El Ple de l’Ajuntament de Riner, celebrat el dia 10 de juliol de 
2012, ha aprovat l’expedient de modifi cació pressupostària 
número 1, dins del pressupost ordinari vigent, i l’exposa al 
públic a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions davant d’aquesta 
Corporació.
En el supòsit que no se’n presentin, l’acord inicial esdevindrà 
defi nitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Riner, 11 de juliol de 2012
L’alcalde, Joan Solà Bosch

  

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI 6211
En compliment d’allò que es disposa a l’article 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que el Ple 
municipal, en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2012, va 
aprovar els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Rosselló 
2012-2015, elaborat per l’àrea de joventut d’aquest Ajuntament, 
juntament amb el document annex de diagnosi, i que s’incorporen 
a l’expedient.
Segon. Sotmetre els documents a exposició pública pel termini 
de 30 dies hàbils, comptats a partir de la publicació al BOP, a 
l’objecte de presentació de  possibles al·legacions, observacions 
o suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci al 
Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal.
Tercer. Considerar aquests documents aprovats amb caràcter 
defi nitiu en cas que transcorregut el termini anterior no s’haguessin 
presentat al·legacions. Contràriament, establir que caldrà 
adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar el document defi nitivament.
Quart. Comunicar aquests acords al, als serveis territorials de la 
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. i al 
Consell Comarcal del Segrià.
Rosselló, 16 de juliol de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

  

AJUNTAMENT DE RIALP
EDICTE 6074
L’Ajuntament de Rialp per acord de Ple, de 3 de juliol de 2012, 
ha aprovat el padró corresponent a la taxa del subministrament 
d’aigua potable a domicili de l’exercici 2011, el qual s’exposa 
al públic pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de 
la publicació d’aquest edicte al BOP als efectes d’examen i 
presentació d’al·legacions, si s’escau, per part dels interessats.
El termini de cobrament en període voluntari serà des del dia 16 
de setembre fi ns el 16 de novembre de 2012, ambdós inclosos.
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La seva reparació, en cas d’avaria, serà sempre efectuada per 
la Concessionària , sense perjudici de la seva repercussió al 
propietari o a qui correspongui, segons la causa de l’avaria.
Les modifi cacions o desviacions del traçat dels ramals d’escomesa 
seran a càrrec de qui els promogui, però la seva execució la 
realitzarà la Concessionària .
Les avaries en instal·lacions i derivacions que parteixin de la 
clau de pas, en tenir consideració d’instal·lacions interiors, 
seran reparades per compte i a càrrec del propietari o abonats 
responsables. En tots els casos les reparacions de les instal·lacions 
interiors seran realitzades per instal·ladors autoritzats.
Els aparells de mesura o control solament podran ser manipulats 
per la Concessionària i per l’entitat o empresa encarregada de la 
seva conservació. 
Art. 6. Ampliació de la xarxa i noves canalitzacions
1. La demanda de noves escomeses o ampliacions per a nous o 
antics abonats, per contractes de tipus domestica o comercial en 
sol urbà consolidat, sempre seran ateses per la Concessionària 
i aquesta no podrà al·legar, la manca de cabals en la xarxa de 
distribució preexistent per desestimar o limitar les sol·licituds.
La Concessionària realitzarà les obres d’ampliació o de 
substitució de canonades de la xarxa de distribució existent en 
el nucli urbà consolidat per tal de cobrir les necessitats dels 
nous cabals d’aigua sol·licitats. En cap cas, els costos d’aquestes 
obres podran repercutir-se en els sol·licitants de subministrament 
d’aigua per contractes de tipus domèstic o comercial.
2. La instal·lació dels serveis d’aigua potable de consum públic a 
nous polígons residencials o industrials, així com a altres àmbits 
del sol urbà subjectes a nova urbanització, anirà a càrrec i per 
compte del promotor o propietaris del sol afectat en els termes 
previstos per la legislació urbanística. El projecte que autoritzarà 
l’Ajuntament inclourà les connexions a la xarxa municipal existent 
i requerirà l’informe previ de la Concessionària . Correspon 
a l’Ajuntament de Seròs, mitjançant la Concessionària , la 
supervisió, la inspecció i el control de l’execució dels projectes. 
Un cop fi nalitzades les obres d’urbanització, l’Ajuntament haurà 
de recepcionar-les, i adscriure la nova xarxa de proveïment a la 
societat prestadora.
Si les obres d’ampliació de la xarxa han estat executades per 
la Concessionària , la seva recepció serà automàtica, i si són 
executades per tercers, abans de procedir a la seva recepció es 
requerirà:
a) L’informe previ de la Concessionària sobre la idoneïtat de la 
instal·lació executada.
b) L’homologació de la nova xarxa amb la general de la ciutat.
c) La fi xació d’un període de garantia no inferior a tres anys, des 
de la inspecció i verifi cació de les instal·lacions.
Art. 7. Facultats de la societat prestadora del servei
La Concessionària supervisarà o, en el seu cas, redactarà i 
executarà els projectes d’obres per a l’ampliació del servei de 
distribució d’aigua potable, dels dipòsits d’emmagatzemat, 
i canalitzacions fi ns els edifi cis o immobles objecte del 
subministrament domiciliari.
La Concessionària informarà, i en el seu cas presentarà els 
suggeriments i prescripcions oportunes als plans parcials i 
especials, programes d’actuació i projectes d’urbanització, 
respecte de la xarxa de distribució d’aigua en l’àrea, sector, polígon 
o unitat d’actuació. A dit efecte, els serveis d’urbanisme i obres 
de l’Ajuntament, L’Administració urbanística actuant o entitats 
urbanístiques amb facultats per tramitar plànols i projectes, els 
hauran de sotmetre a informe preceptiu de la Concessionària 
sempre que afectin la xarxa o el propi subministrament.
La comprovació de la instal·lació interior dels locals i domicilis 
objecte del subministrament correspon a la Concessionària en 
els termes establerts en el present Reglament, sense perjudici 
de la inspecció superior dels organismes competents de 
l’Administració.

Conforme a l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de 
Règim local de Catalunya, queda defi nitivament aprovat l’acord 
provisional. 
Així es disposa a ser publicat íntegrament el text del Reglament:

REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE AL MUNICIPI DE SERÒS

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Art. 1. Objecte
L’objecte del present Reglament és la regulació del servei 
d’abastament d’aigua potable, amb regim de monopoli dintre de 
l’àmbit del terme municipal de Seròs.
Art. 2. Forma de gestió i titularitat del servei
El servei d’abastament d’aigua potable és de titularitat municipal. 
La prestació del servei la realitzarà en regim de concessió 
administrativa.
Article 3. Cabals per al subministrament
El subministrament es prestarà amb els següents cabals: Els 
corresponents a les concessions, que per a l’abastament del 
municipi té de la Confederació Hidrogràfi ca de l’Ebre.
Article 4. Elements materials del servei
Són elements materials del servei d’abastament domiciliari 
d’aigua potable els següents:
a) Captacions d’aigua.
b) Estacions elevadores i canonades d’impulsió.
c) Dipòsits d’emmagatzematge. La capacitat dels dipòsits de 
regulació i reserva de la xarxa urbana de distribució sempre haurà 
de ser sufi cient per garantir les necessitats del servei, garantint-ne 
una capacitat mínima equivalent a la mitjana diària de consum.
d) Xarxa de distribució. És la necessària per a tota la població 
del municipi en les condicions establertes reglamentàriament. 
El projecte i execució de les obres d’ampliació de la xarxa de 
distribució correspon a la Concessionària .
e) Ramal d’escomesa. És la canonada que enllaça la instal·lació 
general de l’immoble amb la xarxa de distribució. La seva 
instal·lació anirà a compte de la Concessionària i a càrrec 
del propietari o abonat i les seves característiques es fi xaran 
d’acord amb les normes bàsiques per a instal·lacions interiors de 
subministrament d’aigua.
Per a la seva execució i manteniment, l’escomesa disposa de les 
claus següents:
- Clau de presa. Es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa 
de distribució i obre el pas d’aigua al ramal d’escomesa.
- Clau de registre. S’ubica sobre el ramal d’escomesa a la via 
pública junt a l’edifi ci.
- Clau de pas. És aquella situada en la unió del ramal d’escomesa 
amb el tub d’alimentació, junt al llindar de la porta de l’interior 
de l’immoble.
La utilització i manipulació de la clau de presa i la clau de registre, 
esta reservada exclusivament als agents de la Concessionària .
A partir de la clau de pas, les instal·lacions existents tindran la 
consideració d’instal·lacions interiors privatives. En les escomeses 
amb mesurador en la façana, la instal·lació interior s’iniciarà 
en l’aparell mesurador en el cas d’escomesa individual i, en la 
bateria, si es tracta d’escomesa amb mesuradors divisionaris. 
Les instal·lacions interiors són de titularitat i responsabilitat 
de l’abonat i sense prejudici de l’obligació d’ajustar-se a les 
condicions establertes en aquest Reglament.
Art. 5. Conservació i reparació dels elements materials del servei.
Els dipòsits d’emmagatzemat general i les seves instal·lacions i la 
xarxa de distribució seran conservats i reparats exclusivament per 
la Concessionària , qui podrà repercutir en el seu cas, l’import de 
la reparació a qui correspongui.
Els ramals d’escomesa formen part de la xarxa de distribució. 
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la instal·lació interior que alteri les condicions inicials de 
contractació, especialment nous punts de consum que resultin 
signifi catius pel seu volum.
Art. 11. Drets de l’abonat
L’abonat al servei gaudirà dels següents drets:
a) Disposar de l’aigua en les condicions higienico-sanitaries i 
de pressió que, d’acord amb les instal·lacions de l’habitatge, 
indústria o altres, siguin les adequades i de conformitat amb la 
normativa legal aplicable.
b) Sol·licitar a la Concessionària els aclariments, les informacions 
i l’assessorament necessaris per adequar la seva contractació a les 
seves necessitats reals.
c) Que li siguin facturats els consums a les tarifes vigents.
d) Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte 
a les garanties de la normativa establerta.
e) Formular les reclamacions administratives que cregui 
convenients d’acord amb el procediment establert en aquest 
Reglament.
f) Percebre les quantitats resultants de liquidació per errada en 
les factures emeses, en el termini màxim d’una setmana des que 
ho sol·liciti.

CAPÍTOL II
Contractació d’abonaments

Art. 12. Subscripció de pòlissa
No es portarà a terme cap subministrament sense que l’usuari 
hagi subscrit amb la Concessionària la corresponent pòlissa 
d’abonament o contracte de subministrament. Un cop concedit 
el subministrament aquest no serà efectiu fi ns que l’abonat hagi 
fet efectius l’import dels treballs de connexió, fi ança i drets 
establerts, d’acord amb els preus aprovats ofi cialment.
La Concessionària podrà negar-se a subscriure pòlisses o 
contractes d’abonament en els següents casos:
a) Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament 
es negui a signar el contracte d’acord amb les determinacions 
d’aquest reglament.
b) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi 
les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les 
instal·lacions receptores.
c) Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de 
satisfer l’import de liquidacions, per l’aigua consumida en virtut 
d’un altre contracte subscrit amb la Concessionària, per avaries, 
per danys, o per altres serveis i fi ns que aboni el seu deute. 
Contràriament la Concessionària no podrà negar-se a subscriure 
la pòlissa amb un nou propietari o arrendatari del local encara que 
l’anterior sigui deutor a la societat prestadora amb facturació o 
amb rebuts pendents de pagament, els quals podran ser reclamats 
a l’anterior per la via corresponent.
d) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment 
exigida.
e) La baixa no podrà mai reprendre’s a nom del mateix abonat, 
si no abona les quotes de servei establertes, durant el temps que 
hagi estat de baixa.
Art. 13. Pòlissa de subministrament
Les pòlisses seran segons el model que aprovi l’Ajuntament de 
Seròs, amb les condicions particulars que es pactin en cada cas; 
seran esteses per la Concessionària, signades en el seu local per 
les dues parts interessades per duplicat, quedant un exemplar en 
poder de l’abonat, degudament emplenat.
Les condiciones especials i particulars no inclouran cap precepte 
contrari als reglamentàriament aprovats, preus superiors a les 
tarifes autoritzades ni recàrrecs no autoritzats.
La pòlissa o contracte de subministrament s’establirà per a cada 
servei i ús, essent obligatori realitzar pòlisses separades per 
aquells subministraments que exigeixin l’aplicació de tarifes o 
condicions diferents.

Art. 8. Obligacions de la societat prestadora del servei
La Concessionària està subjecta, entre d’altres, al compliment de 
les següents obligacions:
a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que 
ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i 
altres disposicions aplicables.
b) Mantenir les condicions sanitàries i les instal·lacions d’acord 
amb la normativa vigent aplicable.
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament.
d) Col·laborar amb l’abonat en la solució de les situacions que el 
subministrament pugui plantejar.
e) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures 
periòdiques dels comptadors o altres sistemes de mesura, i la 
tarifa legalment autoritzada per l’organisme competent.
f) Responsabilitzar-se dels danys produïts a tercers per la prestació 
del servei, execució de les obres corresponents.
g) Subministrar la informació del servei a requeriment de 
l’Ajuntament.
h) Sotmetre a aprovació les tarifes i preus del servei, així com la 
pòlissa a subscriure amb els abonats.
i) Sol·licitar autorització, o llicencia en el seu cas, a l’Administració 
competent per a l’execució de les obres o instal·lacions.
j) Sol·licitar, en els termes establerts en aquest reglament, 
l’autorització prèvia a l’exercici de les facultats coercitives o de 
policia inherents al servei públic.
Art. 9. Drets de la societat prestadora del servei
La Concessionària té els següents drets:
a) Cobrament dels serveis prestats, als preus aprovats ofi cialment.
b) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels 
abonats, podent imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors 
en cas que aquella produís pertorbacions a la xarxa.
c) Disposar d’una tarifa del servei sufi cient per autofi nançar-
se. Quan l’anterior equilibri no pugui produir-se, tindrà dret 
a demanar una nova tarifa o en el seu defecte la corresponent 
compensació econòmica.
d) A utilitzar les vies que corresponguin legalment, inclosa la via 
de constrenyiment, per percebre les prestacions econòmiques 
que deguin els abonats, sens perjudici de la suspensió del 
subministrament, en els casos que sigui procedent, amb 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament, i en les condicions que 
s’indiquen en el capítol VIII d’aquest reglament.
Art. 10. Obligacions de l’abonat estarà subjecte a les següents 
obligacions:
a) Satisfer puntualment l’import del servei d’aigua d’acord amb 
el que preveu aquest reglament.
b) Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o 
avaria imputables a l’abonat.
c) Abstenir-se de remunerar sota cap concepte, forma o 
denominació als agents o operaris de la Concessionària
d) Usar l’aigua subministrada de la forma i per als usos establerts 
a la pòlissa.
e) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions de la seva 
instal·lació per a subministrament d’aigua a altres locals o 
habitatges diferents als consignats a la pòlissa.
f) Permetre l’entrada al local del subministrament en hores hàbils 
o de normal relació amb l’exterior, al personal del servei que 
exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les 
instal·lacions.
g) Respectar els precintes col·locats per la Concessionària o pels 
organismes competents de l’administració.
h) Complir les condicions i obligacions contingudes en el 
contracte o pòlissa.
i) Comunicar a la Concessionària qualsevol modifi cació de 
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Recíprocament, la Concessionària no podrà transferir els drets 
derivats de la pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l’obligació 
de respectar les seves estipulacions.
Art. 18. Subrogació
En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament, el 
cònjuge, descendents, ascendents i germans, podran subrogar-se 
als drets i obligacions de la pòlissa. Les persones jurídiques només 
es subrogaran en els casos de fusió per absorció o transformació.
La subrogació es formularà mitjançant nota incorporada a la 
pòlissa existent signada pel nou abonat i per la Concessionària, 
subsistint la mateixa fi ança i no comportarà despesa per al nou 
titular.
Art. 19. Rescissió de la ·pòlissa
L’incompliment per l’abonat de qualsevol de les obligacions 
contingudes en el contracte de subministrament o pòlissa, donarà 
lloc a la rescissió del contracte, conforme l’establert en el capítol 
VIII d’aquest Regla ment.
Art. 20. Condició resolutòria de les pòlisses
La Concessionària contractarà sempre amb els seus abonats a 
reserva que siguin concedits els permisos necessaris per poder 
efectuar les instal·lacions que requereixin els subministraments 
que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives 
necessàries per a l’ús de l’habitatge o local a subministrar.

CAPÍTOL III
Condicions del subministrament

Art. 21. Pluralitat de pòlisses en un immoble
S’estendrà una pòlissa d’abonament per cada habitatge, local 
o dependència independents, encara que pertanyin al mateix 
propietari o arrendatari i siguin contigus.
En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, 
dispositius per a reg de jardins, neteja comunitària, etc., caldrà 
subscriure una pòlissa general d’abonament, independent de 
la resta de l’immoble, a nom de la propietat o comunitat de 
propietaris.
Art. 22. Quota de servei
La Concessionària fi xarà la quota de servei a aplicar, que estarà 
en funció de les instal·lacions de l’immoble, local, habitatge 
o dependència a subministrar, d’acord amb la sol·licitud que 
efectuarà l’abonat, i en tot cas, es subjectarà a les disposicions 
legalment vigents.
Art. 23. Fiança
La Concessionària exigirà en el moment de la contractació del 
servei una fi ança com a garantia del pagament dels rebuts del 
subministrament, la qual haurà d’ésser dipositada per l’abonat en 
el moment de la contractació. El seu import es fi xarà d’acord amb 
les condicions reglamentàries.
La fi ança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de 
l’abonat per causa de resolució del seu contracte, sense que pugui 
exigir l’abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui a aquesta 
el reintegrament dels seus descoberts.
A petició de l’abonat, i en el cas de no existir responsabilitats 
pendents, quan es resolgui el contracte, la societat prestadora 
procedirà a la devolució de la fi ança al seu titular o al seu 
representant legal. Si existís responsabilitat pendent, l’import 
de la qual fos inferior al de la fi ança, es retornaria la diferencia 
resultant.
Art. 24. Tipus de subministrament
Pel que fa a les modalitats de subministrament, seran aplicables 
les següents:
a) Subministraments per a usos domèstics: són aquells en els 
quals l’aigua s’utilitza per atendre les necessitats normals d’un 
habitatge.
b) Subministraments per a usos comercials: són aquells 
subministraments destinats a comerços i indústries en els 
quals l’aigua s’utilitza únicament per a neteja i higiene, tals 
com establiments hotelers, restaurants, perruqueries, ofi cines, 

En aquells subministraments existents amb anterioritat a 
l’aprovació d’aquest reglament on s’incompleixi aquesta 
disposició, a requeriment de la Concessionària els abonats podran 
optar per corregir-lo, o be se’ls aplicarà la tarifa de les que li 
correspongui, i que representi la seva aplicació l’import del rebut 
més elevat.
Art. 14. Condicions de contractació
Per a formalitzar amb la Concessionària la pòlissa de 
subministrament, serà necessari presentar prèviament, a les seves 
ofi cines, la sol·licitud corresponent, d’acord amb les condicions 
establertes a continuació.
La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà la 
Concessionària o pel procediment que en el futur pugui establir-
se, per tal de facilitar el tràmit, i que resulti més convenient per 
ambdues parts.
En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva 
raó social, el domicili, el nom del futur abonat, domicili del 
subministrament, caràcter del mateix, ús al qual ha de destinar-se 
l’aigua, cabal necessari o les bases per fi xar-lo d’acord amb la 
normativa vigent, i domicili per a notifi cació.
Comunicada per la Concessionària l’acceptació de la sol·licitud 
i per poder procedir a la formalització de la pòlissa defi nitiva, el 
sol·licitant haurà d’aportar la documentació legalment exigible, 
formada com a mínim per:
- DNI o NIF
- Document acreditatiu, de la legitimat de l’ocupació de l’edifi ci 
a connectar.
- Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat i visat 
pels Serveis d’lndústria de la Generalitat de Catalunya.
- En cas d’habitatge, cèdula ‘habitabilitat.
- Si és local comercial o indústria, la llicència d’obertura.
- Si és un edifi ci de nova construcció, llicència de primera 
ocupació.
- Si és un subministrament per obres, la llicència municipal 
d’obres en vigència.
Cada subministrament quedarà adscrit a les fi nalitats per les quals 
es va contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres fi nalitats o 
modifi car el seu abast, casos en que serà necessària una nova 
sol·licitud.
Art. 15. Durada de la pòlissa
Els contractes es consideren estipula pels termini fi xat a la 
pòlissa i s’entenen tàcitament prorrogats pel mateix període si 
cap de les parts amb una antelació mínima d’un mes no avisa de 
forma expressa i per escrit a l’altra part del desig de donar-lo per 
fi nalitzat.
Art. 16. Modifi cacions en la pòlissa
Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s’entendrà modifi cada 
sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en 
especial en relació amb la tarifa del servei i del subministrament 
que s’entendrà modifi cada en l’import i condicions que disposi 
l’Ajuntament o els Organismes competents.
Art. 17. Cessió del contracte
Com a regla general es considera que l’abonament al 
subministrament d’aigua és personal i no es podrà cedir els drets 
a tercers ni podrà exonerar-se de les seves responsabilitats en 
relació al servei. No obstant això, l’abonat que estigui al corrent 
de pagament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat 
que vagi a ocupar el mateix local o dependència amb les mateixes 
condicions existents. S’entendrà que existeix aquesta autorització 
quan l’abonat que ha deixat el local o dependència sense causar 
baixa, no hagi manifestat per escrit la seva voluntat contraria a 
la cessió.
En cas de canvi d’arrendatari, no s’acceptarà la cessió si existeix 
instrucció en contra del propietari o administrador.
La cessió del contracte es formularà mitjançant nota incorporada 
a la pòlissa signada pel nou abonat i per la Concessionària, 
subsistint la mateixa fi ança i no comportarà despesa per al nou 
titular.
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han de reunir les condicions de seguretat reglamentàries, i la 
Concessionària podrà denegar el subministrament en cas de 
noves instal·lacions o reforma de les existents per la manca dels 
requisits legals. A aquests efectes, la Concessionària podrà portar 
a terme en aquestes instal·lacions les comprovacions necessàries 
abans de connectar l’aigua.
Pel que fa a les instal·lacions antigues en ús, la Concessionària pot 
comunicar a l’Ajuntament i als abonats la seva falta de seguretat, 
quedant l’abonat obligat a corregir la instal·lació, si així ho jutja 
pertinent l’Ajuntament i en el termini que aquest li ordeni. Si 
l’abonat no compleix la disposició, la Concessionària queda 
facultada per suspendre el subministrament, pel procediment que 
es determina en el capítol VIII d’aquest Reglament.
La Concessionària no percebrà cap quantitat per la revisió 
d’instal·lacions, quan es produeixi per la seva pròpia iniciativa.

CAPÍTOL IV
Instal·lacions exteriors

Art. 29. Execució de les escomeses
Ramal d’escomesa, és la canonada que enllaça la instal·lació 
general de l’immoble amb la xarxa de distribució. Travessa el 
mur de tancament de l’edifi ci per un orifi ci practicat pel propietari 
o abonat, de tal manera que el tub quedi solt i li permeti la lliure 
dilatació, si bé, haurà de ser rejuntat de manera que l’orifi ci resti 
impermeabilitzat.
La instal·lació del ramal d’escomesa, amb les seves claus de 
maniobra i els seus aparells de mesura, serà efectuada per la 
Concessionària, amb tots els costos a càrrec del propietari de 
l’immoble, d’acord amb els preus aprovats ofi cialment. Les 
escomeses són part de la xarxa de distribució i quedaran per a 
l’ús exclusiu de l’immoble esmentat mentre es mantingui vigent 
el contracta de subministrament.
En cas d’avaries, les reparacions dels ramals d’escomesa seran 
sempre efectuades per la Concessionària, sense perjudici de la 
seva repercussió al causant d’aquestes avaries.
Art. 30. Escomesa divisionària
Si un copropietari o arrendatari de tot o part d’un immoble que 
s’abasti d’aigua mitjançant un comptador general, desitgés un 
subministrament per comptador divisionari, prèvia conformitat 
de la propietat de la fi nca, podrà instal·lar-se un nou ramal 
d’escomesa que quedarà a disposició de l’immoble i que haurà 
d’ésser capar; de subministrar, mitjançant la bateria de comptadors 
a la totalitat d’habitatges, locals i dependències de la fi nca, encara 
que de moment únicament s’instal·li el comptador sol·licitat i el 
del subministrament general.
Art. 31. Escomesa independent
L’arrendatari o copropietari, ocupant de la planta baixa de 
l’immoble, que disposi d’accés independent des de la via pública, 
podrà sol·licitar al seu càrrec un ramal d’escomesa independent 
pel seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari de la fi nca, 
però tret que les dimensions de l’immoble aconsellin el contrari, 
a través d’un mateix mur de façana, no podran tenir entrada més 
de tres ramals.
Art. 32. Escomeses per piscines i reg de jardins
Per a l’emplenat de piscines de volum superior a 5 m3 i per 
al reg de jardins de superfície superior a 100 m2, directament 
de la xarxa de distribució, es requerirà la instal·lació d’una 
escomesa independent. L’acceptació de la corresponent 
sol·licitud d’escomeses per a reg o piscines és facultativa de la 
Concessionària, i estarà condicionada pel dimensionat de la xarxa 
de distribució.
Art. 33. Escomeses amb mesurador a la façana
En aquells casos en que els aforaments o comptadors estiguin 
ubicats en un armari en la façana de l’edifi ci, en no disposar 
l’escomesa de les corresponents claus de pas i de registre, 
s’entendrà que l’escomesa individual acaba abans de l’aparell 
mesurador, i en les escomeses amb comptadors o aforaments 
divisionaris a la façana, al peu de la bateria.

despatxos i altres centres de característiques anàlogues. Aquesta 
modalitat no compren la utilització de l’aigua de manera 
predominant per a l’obtenció, la transformació o manufacturació 
del producte.
c) Subministraments a serveis col·lectius de caràcter social: 
són aquells subministraments destinats als serveis que presten 
administracions o altres entitats públiques o privades sense ànim 
de lucre, tal com les escoles públiques o concertades, hospitals, 
policia, entitats benèfi ques, associacions cíviques i culturals, etc.
d) Subministraments per a usos industrials: són aquells en els 
quals l’aigua s’utilitza com a matèria primera en el procés de 
fabricació, o bé en el compliment i la prestació d’un servei, o 
per a la construcció d’immobles. També tindran la consideració 
de subministrament industrial els usos agrícoles que són els 
destinats al reg per a l’obtenció de productes agrícoles, de caràcter 
comercial o industrial, que inclouen les explotacions industrials 
de fl oricultura.
e) Subministraments per boques contra incendis: són els destinats 
a proveir les boques contra incendis situades a !’interior dels 
immobles.
f) Subministraments per a usos municipals: són aquells 
subministraments dels quals és titular l’Ajuntament de Seròs o 
els organismes descentralitzats de la seva dependència.
En cap cas es considerarà subministrament municipal el que es 
presti a les empreses concessionàries de qualsevol servei públic.
g) Subministraments en alta: són aquells subministraments que 
la Concessionària faciliti a altres companyies distribuïdores fora 
del terme municipal. La Concessionària només podrà concertar 
aquest tipus de subministrament a precari, i en el cas d’existir 
excedents que no comprometin la garantia del subministrament 
normal.
Art. 25. Prioritat de subministrament
L’objectiu prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les 
necessitats domiciliaries dels habitatges de la població urbana. 
Els subministraments d’aigua en alta, i per a usos industrials, 
agrícoles i de reg, es donaran en l’únic cas que les necessitats de 
l’abastament ho permetin.
Quan el servei ho exigeixi, prèvia autorització de l’Ajuntament, 
la Concessionària podrà disminuir, i fi ns i tot suspendre el 
servei per a usos agrícoles, de reg o industrials, sense que per 
això es contregui cap obligació d’indemnització, ja que aquests 
subministraments estan subordinats a les exigències del consum 
domèstic. En tot cas, el subministrament en alta serà el primer 
afectat.
Art. 26. Regularitat del subministrament
El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, llevat 
de l’existència de pacte en contrari en la pòlissa, i no es podrà 
interrompre’l si no és per força major. La Concessionària podrà 
suspendre el subministrament o disminuir-ne la pressió a causa 
d’obres, trencament de canonades, reparacions, i en especial 
a causa d’accident fortuït o de força major. Igualment podrà 
limitar-lo a hores determinades, per les mateixes causes. En 
cap dels casos esmentats, La Concessionària tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a l’abonat.
Art. 27. Import del subministrament
Els imports del subministrament, s’ajustaran a les tarifes vigents 
en cada moment, i es referiran al servei prestat, no podent-se 
cobrar a la bestreta, tret de la fi ança. Com excepció, en el cas 
de subministraments eventuals de curta durada, s’admetrà la 
liquidació prèvia dels consums estimats basant-se en el cabal 
sol·licitat i al nombre d’hores d’utilització, però en aquest cas no 
es cobrarà fi ança.
L’estructura de les tarifes, així com els procediments establerts en 
el tràmit de la facturació i cobrament es detallen en el Capítol VII 
d’aquest reglament.
Art. 28. Instal·lacions de l’abonat
Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment 
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Les instal·lacions interiors per a l’emplenat de les piscines de 
volum superior a 5 m3, i per al reg de jardins de superfície superior 
als 100 m2, s’alimentaran necessàriament d’un dipòsit regula 
clor de capacitat sufi cient per aquest ús, quedant prohibit fer-ho 
directament de la instal·lació interior connectada directament a 
l’escomesa, a no ser que es disposi d’una escomesa independent, 
sol·licitada expressament per aquesta fi nalitat.
Art. 40. Inspecció de la instal·lació
La instal·lació 
interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà sotmesa a la 
comprovació de la Concessionària i a la superior dels organismes 
competents de l’Administració per tal de constatar que ha estat 
executada segons les normes compleix les prescripcions d’aquest 
Regla ment i d’altres disposicions aplicables.
De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, la 
Concessionaria podrà negar-se a realitzar el subministrament, 
informant del fet als Organismes competents, perquè resolguin 
el que calgui.
Art. 41. Materials de la instal·lació
S’exigirà a l’abonat que el material pera la seva instal·lació 
interior s’ajusti a allò que disposa les normes bàsiques per a les 
instal·lacions interiors per al subministrament d’aigua, vigents en 
el moment de la contractació, i que el tancament dels armaris o 
cambres de comptadors siguin d’una mena que pugui maniobrar-
se amb la “clau universal”, amb que han d’anar previstos els 
empleats de la Concessionària
Art 42. Instal·lacions privades contra incendis
Els proveïments per boques contra incendis són els destinats 
a alimentar els sistemes contra incendis situats a l’interior 
d’immobles.
A les instal·lacions privades per protecció contra incendis, l’aigua 
que la Concessionària posa a disposició de l’abonat no podrà ser 
utilitzada per a cap ús diferent del contractual.
Totes les boques o aparells projectors muntats sobre la instal·lació 
alimentada per l’aigua contra incendis objecte del contracte 
estaran segellats per mitja d’un precinte de la Concessionària
L’abonat en cas d’un sinistre, queda autoritzat a trencar el precinte 
de les boques i maniobrar-les.
En el supòsit esmentat, l’abonat estarà obligat a comunicar-ho per 
escrit i dintre d’un termini de 24 hores a la Concessionària, amb 
indicació del temps que les boques hagin estat en servei.
La instal·lació i el manteniment de la canalització interior i 
les boques seran realitzats per l’abonat per mitja d’un instal·la 
clor autoritzat, i la Concessionària només hi intervindrà en els 
precintes.
Els agents de la Concessionaria tindran facultat per inspeccionar 
les instal·lacions interiors.
La Concessionària, en acabar l’abonat els treballs indicats, 
procedirà acuradament al precintat de la instal·lació.
La Concessionària no connectarà la instal·lació del servei 
d’extinció d’incendis si, per raons motivades, no reuneix les 
condicions de seguretat necessàries.
La Concessionària faculta l’abonat perquè dues vegades l’any 
pugui maniobrar les boques d’incendi o els aparells projectors, i 
comprovar-ne l’efi càcia. Sempre que desitgi executar aquest dret, 
l’abonat ho anunciarà per escrit a la Concessionària, amb quatre 
dies d’antelació com a mínim.
En aquest cas, la Concessionària es presonera per tal d’aixecar el 
precinte, presenciar les proves i tornar a segellar les boques o els 
aparells projectors.
En cas de maniobrar-se les boques d’incendi o la clau de pas, sense 
intervenció o coneixement de la Concessionària, així com en el 
cas de comprovar l’existència de derivacions que permetin l’ús 
de l’aigua per a altra fi nalitat, la Concessionària, pel procediment 
previst en el Capítol VIII d’aquest regla ment, podrà donar per 
fi nalitzat el contracte, donant de baixa el subministrament, sens 

Art. 34 . Protecció de l’escomesa
Després de la clau de registre, tant en l’arqueta de la clau de 
pas, com en l’armari per a l’allotjament del mesurador o bateria, 
el propietari de la fi nca disposarà d’una protecció del ramal 
sufi cient, de manera que en cas de fuita, l’aigua tingui sortida a
l’exterior, per tal que no pugui perjudicar l’immoble ni danyar 
generes o aparells situats a !’interior, sense cap tipus de 
responsabilitat per part de la Concessionària
Art. 35. Posada en carrega de l’escomesa
Instal·lat el ramal d’escomesa, la Concessionària el posarà en 
carrega fi ns la clau de registre, que no podrà ser manipulada 
fi ns el moment de començar el subministrament, en reunir les 
instal·lacions interiors les condicions necessàries.
Passats vuit dies de l’inici del subministrament, sense que s’hagi 
formulat reclamació sobre el ramal d’escomesa, s’entendrà que 
el propietari de la fi nca esta conforme amb la seva instal·lació.
Art. 36. Escomesa en desús
Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal 
d’escomesa queda a lliure disposició de la Concessionària, 
qui podrà prendre respecte d’aquest les mesures que consideri 
oportunes.
Art. 37. Escomeses d’incendi
Es podran instal·lar ramals d’escomesa per a l’alimentació 
exclusiva de beques de protecció contra incendis, en les fi nques 
on ho sol·licitin.
Els ramals d’escomesa per a les baques contra incendis seran 
sempre independents de les altres que puguin tenir la fi nca en que 
s’instal·lin i es realitzaran d’acord amb les normatives que, per a 
protecció contra incendis, siguin vigents en cada moment.
Al fi nal del ramal, es disposarà de la clau de pas, que estarà 
precintada i oberta, i que l’abonat no podrà manipular en cap cas.
Art. 38. Hidrants
En totes les obres d’ampliació de la xarxa que es portin a terme, la 
Concessionària haurà de preveure la instal·lació d’hidrants per a 
ús exclusiu del servei contra incendis. Les seves característiques 
i ubicació serà d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
La conservació manteniment dels hidrants, serà efectuada per la 
Concessionària i la seva utilització esta reservada exclusivament 
al servei d’extinció d’incendis, prohibint la seva utilització per 
cap altra fi nalitat.

CAPÍTOL V
Instal·lacions interiors

Art. 39. Execució i manteniment de les instal·lacions interiors 
La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació 
del comptador, serà realitzada per un instal·lador aliè a la 
Concessionària i autoritzat per l’organisme que correspongui, 
i s’haurà d’executar complint les normes pera les instal·lacions 
interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de 
la contractació, amb especial previsió de les contingències de la 
variació de pressió de la xarxa de distribució.
Les instal·lacions i derivacions que surtin de la clau de pas, 
seran reparades per compte i càrrec del propietari o abonats 
responsables.
En les escomeses amb mesurador a la façana, seran a càrrec del 
propietari o abonat la conservació de les instal·lacions a partir del 
mesurador, en el cas d’escomesa individual. En les escomeses 
amb mesuradors divisionaris en façana, seran a càrrec de la 
propietat també la conservació de les bateries.
En tots els casos, el manteniment de les portelles dels armaris 
on estiguin ubicats els aforaments o comptadors, serà sempre a 
càrrec del propietari o abonat.
L’abonat té l’obligació de preveure, a càrrec seu, les instal·lacions 
necessàries dins l’immoble o local subministrat, d’acord amb les 
seves característiques i per a les contingències de disminució de 
pressió a la xarxa o suspensió temporal del subministrament, per 
a aquells casos previstos en l’article 26.
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la forma establerta en les normes bàsiques per a les instal·lacions 
interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la 
contractació. Haurà d’estar proveït del corresponent tancament 
amb clau del tipus universal.
Quan procedís substituir el comptador per un altre de major 
diàmetre i fos indispensable ampliar les dimensions de l’armari 
contenidor, l’abonat efectuarà al seu càrrec les modifi cacions 
adients.
El propietari o abonat esta obligat a disposar d’una protecció 
perquè, en cas d’escapament d’aigua a través del comptador, 
aquesta tingui una sortida natural a l’exterior o al clavegueram.
L’abonat no podrà practicar operacions sobre les instal·lacions 
interiors que puguin alterar el funcionament del comptador.
Entre aquestes operacions queda especialment prohibida la 
instal·lació de claus de pas abans del dipòsit, graduades o 
aforades en tal forma que impedeixin el normal funcionament del 
comptador contractat. Per evitar que els dipòsits, si existeixen, 
arribin a sobreeixir sols es podran instal·lar vàlvules d’obertura i 
tancament ràpid del model ofi cialment aprovat.
Art 48. Verifi cació i conservació dels comptadors
El comptador haurà de conservar-se en bon estat de funcionament. 
la Concessionària tindrà la facultat de realitzar totes les 
verifi cacions i efectuar totes les substitucions que consideri 
necessàries.
L’abonat tindrà l’obligació de facilitar als representants i operaris 
de la Concessionaria l’accés al comptador sempre i quan presentin 
la corresponent acreditació.
El manteniment dels comptadors, aforaments i escomeses serà 
realitzat per la Concessionària i a compte i càrrec dels usuaris, els 
quals abonaran una quota mensual per aquest concepte, d’acord 
amb els preus aprovats ofi cialment.
Es considerara conservació i manteniment de comptadors, 
escomeses i aforaments, la seva vigilància i reparació, inclosos 
muntatge i desmuntatge al seu emplaçament actual, sempre que 
les avaries o anomalies observades siguin imputables a l’ús 
normal de l’aparell.
Queden excloses d’aquesta obligació, les avaries degudes a 
manipulació indeguda, abús d’utilització, catàstrofe i gelades 
que, en aquests casos, la substitució i reparació es farà per la 
Concessionària i a càrrec de l’abonat, qui s’obliga a sufragar 
les despeses que ocasioni la substitució i el cost de la reparació. 
En aquests casos, la Concessionària comunicarà a l’abonat 
l’import de la substitució i reparació, que no podrà excedir del 
75% del valor d’un comptador nou, i l’abonat haurà d’autoritzar 
l’esmentada substitució, fent efectiu el seu import, en un termini 
màxim de 8 dies. Si transcorregut l’esmentat termini, l’abonat 
no hagués fet efectiva la quantitat requerida, la Concessionària 
procedirà a ordenar la suspensió del subministrament sota plena 
responsabilitat de l’abonat, seguint en això el procediment 
establert en el capítol VIII d’aquest Regla ment.
Art 49. Bateria de comptadors
Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un 
abonat en un mateix immoble, s’haurà d’instal·lar una bateria, 
degudament homologada, capaç de muntar tots els comptadors 
que precisa tot l’immoble.
En el cas d’instal·lació de bateria de comptadors divisionaris 
aquesta quedarà situada en un lloc de fàcil accés i en planta 
baixa, d’ús comú de l’immoble, dotada d’il·luminació elèctrica, 
desguàs directe, i separada de les altres dependències destinades 
als comptadors de gas i d’electricitat. Estaran ventilades, la seva 
porta haurà de ser d’un o més fulls que en obrir-se deixin lliure 
tota l’amplada del quadre. La clau d’aquestes portes serà del tipus 
universal.
Quan s’hagués de procedir a substituir un comptador per un altre 
de diàmetre major, i sigui indispensable ampliar l’armari, les 
obres d’adequació correran a càrrec de l’abonat.

perjudici de poder exercir les accions contra qui correspongui. 
En aquest cas, la Concessionaria ho posarà en coneixement de 
l’Ajuntament.
Art 43. Condicions sanitàries de les instal·lacions interiors
Les instal·lacions corresponents a cada pòlissa no podran ser 
empalmades a cap altra xarxa, a cap altra canonada ni a cap 
distribució d’una altra procedència.
Tampoc podrà empalmar-se a cap instal·lació procedent d’una 
altra pòlissa d’abonament, ni barrejar l’aigua del servei amb 
qualsevol altra. L’abonat instal·larà els dispositius reglamentaris 
per impedir els retorns accidentals cap a la xarxa.
En casos tècnicament justifi cats, quan les instal·lacions industrials 
necessitin de subministraments propis, distribuïts conjuntament 
amb l’aigua procedent del servei, podrà autoritzar-se la connexió 
sempre que l’aigua no es destini al consum humà, i s’adoptin 
mesures tècnicament sufi cients segons criteri de la Concessionària 
per evitar retorns d’aigua cap a la xarxa pública.
Els dipòsits receptors, si n’hi hagués, hauran de mantenir-
se acuradament nets, desinfectant-los per part de l’abonat 
periòdicament i protegint-los raonablement per evitar qualsevol 
contaminació.
La comprovació de l’existència de connexions que posin en perill 
les característiques sanitàries de l’aigua de la xarxa de distribució, 
comportarà la suspensió del subministrament, tal i comes preveu 
en el capítol VIII d’aquest reglament.

CAPÍTOL VI
Sistemes de mesurament

Art 44. Tipus de mesurament
El subministrament d’aigües haurà d’efectuar-se a través d’un 
comptador per al mesurament dels volums d’aigua subministrats.
La Concessionària mantindrà, d’acord amb el que regulen les 
disposicions transitòries d’aquest reglament, el subministrament 
per aforament als abonats actualment abastats per aquest sistema.
Art 45. Tipus de comptador
Els comptadors seran sempre de model ofi cialment homologat 
i degudament verifi cat amb resultat favorable, i hauran d’ésser 
precintats per l’organisme de l’administració responsable de la 
verifi cació esmentada, d’acord amb les previsions dels Decrets de 
22 de febrer de 1907 i de 12 de juliol de 1945.
La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l’emplaçament, 
es determinaran perla Concessionàra d’acord amb les normes 
bàsiques pera les instal·lacions interiors de subministrament 
d’aigua, vigents en el moment de la contractació, segons el tipus 
de domicili a subministrar, o en relació al cabal punta horari 
previst en subministraments especials.
Les despeses per a l’adquisició i la instal·lació del comptador, 
seran a càrrec de l’abonat, qui les farà efectives en el moment de 
subscriure la pòlissa, i als preus aprovats ofi cialment.
Art 46 Instal·lació del comptador
El comptador serà instal·lat per la Concessionària únicament 
podrà ser manipulat pels seus empleats i les persones o entitat 
responsable del seu manteniment, per la qual cosa serà degudament 
precintat. Darrera el comptador la Concessionaria instal·larà una 
aixeta de sortida, el cost de la qual anirà a càrrec de l’abonat, 
qui la podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en 
la seva instal·lació interior. Les intervencions que hagi de fer 
la Concessionària com a conseqüència del mal funcionament 
d’aquesta aixeta, es carregaran a l’abonat.
En el cas que el consum real no correspongui al concertat 
entre ambdues parts o no guardés la deguda relació amb el que 
correspon al rendiment normal del comptador, aquest haurà 
d’ésser substituït per un altre de diàmetre adequat, quedant 
obligat l’abonat a satisfer les despeses ocasionades.
Art 47. Ubicació del comptador
El comptador es col·locarà en un armari subministrat per la 
Concessionària, o construït per l’abonat amb les dimensions i en 
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quantitats superiors a les degudes, la Concessionària procedirà a 
retornar la diferencia en el termini d’una setmana a comptar des 
de la data en que es presenti l’oportuna reclamació.
Art 53. Manipulació del mesurador o utilització fraudulenta del 
servei
Quan la Concessionària detecti manipulacions en l’aparell de 
mesura o qualsevol altre actuació que hagi comportat la utilització 
fraudulenta del servei, procedirà a la liquidació de l’import de 
l’aigua consumida i no facturada, conforme a un del següents 
sistemes:
1. Amb caràcter general en relació al volum diari que permeti 
subministrar l’anomalia detectada i en període immediat anterior 
compres des de l’última inspecció realitzada i fi ns la data en que 
s’hagi detectat. Aquest període serà com a màxim d’un any.
2. El volum calcula t pel procediment abans esmentat, podrà 
rebaixar-se a criteri de la Concessionària en aquells casos que per 
càlcul o estimació pugui preveure’s que el consum fraudulent ha 
estat inferior.
Art 54. Verifi cació
L’abonat i la Concessionària tenen dret a sol·licitar dels Serveis 
Territorials d’indústria de la Generalitat de Catalunya o a altre 
organisme competent de l’Administració, la verifi cació dels 
aparells de mesura instal·lats.
Si l’abonat sol·licita la tramitació de l’esmentada verifi cació 
ofi cial, haurà de dipositar prèviament a les ofi cines de la 
Concessionària l’import de les despeses de desmuntatge, 
substitució del comptador, transport, i reinstal·lació un cop 
fi nalitzada l’operació. En el cas que la verifi cació resulti favorable 
als interessos de l’abonat, la Concessionària procedirà a retornar 
la quantitat dipositada d’immediat. Si és la Concessionària qui 
sol·licita la verifi cació sempre seran al seu càrrec, les despeses 
ocasionades.
Art 55. Pagament
El pagament dels rebuts haurà d’efectuar-se per l’abonat dins dels 
quinze dies laborables després de la data de la factura i/o avís de 
pagament. A aquests efectes la data de factura determinarà l’inici 
del còmput del termini abans esmentat.
L’abonat podrà optar per domiciliar el pagament del rebut en 
llibreta d’estalvi o compte corrent bancari, o bé fer-Io efectiu 
directament a les ofi cines que la Concessionària determini, en 
locals propis o en entitats col·laboradores situades en el municipi.
L’incompliment dels terminis de pagament així com la no 
efectivitat de la domiciliació bancària establerta, donarà lloc 
a la liquidació a càrrec de l’abonat, de les despeses i recàrrecs 
corresponents.

CAPÍTOL VIII
Suspensió del subministrament i rescissió del contracte article 

56. causes de suspensió
L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les 
obligacions detalla des en l’article 10, així com també la infracció 
o incompliment establerts en qualsevol dels articles 28, 42, 43, 
48 i disposició transitòria segona d’aquest Reglament, facultarà 
a la Concessionària per suspendre el subministrament seguint els 
tràmits que s’assenyalen en el següent article.
Art 57. Procediment de suspensió del subministrament
Correspon a l’Ajuntament de Seròs, la competència sobre el 
procediment de suspensió del subministrament.
La Concessionària podrà suspendre el subministrament d’aigua 
als seus abonats per ordre expressa de l’Ajuntament o prèvia 
notifi cació per  
part de la Concessionària a l’abonat, en els casos establerts en 
l’article anterior i pels procediments següents: la Concessionària 
haurà de comunicar-ho tant a l’abonat, per correu certifi cat o 
d’una manera de la qual en resti constància, com a l’Ajuntament 
de Seròs perquè, prèvia la comprovació dels fets, l’Ajuntament 
dicti la resolució procedent, considerant-se que la Concessionària 
queda autoritzada per a la suspensió del subministrament si no 

CAPITOL VII
Consum i facturació

Art 50. Consum
L’abonat consumirà l’aigua d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament respecte a les condicions del subministrament i esta 
obligat a usar les instal·lacions pròpies i del servei de forma 
racional i correcta, evitant tot perjudici a tercers i al servei.
Art 51. Facturació
La concessionèria percebrà de cada abonat l’import del 
subministrament d’acord amb la modalitat tarifaria vigent en 
cada moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas.
La Concessionària es dotarà d’una tarifa que generi els recursos 
sufi cients per al normal funcionament i ampliació de les 
instal·lacions per garantir la qualitat del servei en el futur. La 
tarifa l’aprovarà l’Ajuntament i la sotmetrà a autorització de 
l’autoritat competent.
La tarifa estarà estructurada amb quota de servei blocs de consum 
per tal de potenciar l’estalvi de l’aigua.
La quota de servei és aquella part del preu que, amb un import 
prefi xat, es cobrarà a l’abonat amb independència dels consums 
realitzats. La quota de servei, dóna dret a la disponibilitat dels 
cabals contractats, i el seu valor s’expressa en una quantitat fi xa 
periòdica proporcional al diàmetre del comptador o dels cabals 
contractats.
El preu de l’aigua consumida s’expressarà en pessetes per metre 
cúbic. En els subministraments domèstics, el preu s’incrementarà 
per als blocs corresponents als consums més alts.
En el cas de subministrament per comptador, a l’import de la quota 
del servei, s’hi afegirà la facturació del consum corresponent als 
registres de l’aparell de mesura.
En els subministraments per aforament, a l’import de la quota de 
servei s’addicionarà la facturació corresponent al cabal contractat.
Els subministraments per aforament i el cànon anual dels 
subministraments per a incendis se satisfaran per anticipat.
En els subministraments per comptador, es podria percebre 
l’import de la quota de servei, a l’inici del període corresponent.
Els imports satisfets per avançat, no seran objecte de liquidació 
en el supòsit de produir-se la baixa dintre del període facturat.
Art 52. Anomalies de mesurament i facturació
Quan es detecti aturada o mal funcionament de l’aparell de 
mesura, la facturació del període actual i regularització de 
períodes anteriors, s’efectuarà conforme a un dels sistemes 
següents, segons correspongui tècnicament en cada cas:
1. En relació a la mitjana de facturació anterior a la detecció de 
l’anomalia, que comprengui com a mínim el període d’un any.
2. En el cas de consum estacional, en relació als mateixos períodes 
de l’any anterior que haguessin registrat consum.
3. En el cas de no disposar d’estadístiques fi ables, conforme al 
consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig 
amb els dies que hagués durat l’anomalia.
4. En el cas de no disposar d’estadístiques fi ables, en 
subministraments per a usos agrícoles, jardins i altres, que 
permetin el consum per càlcul o estimació, s’estarà a aquesta 
avaluació com a base de facturació.
En el cas que no es disposi de la lectura del comptador i per tal 
d’evitar acumulació de consums en posteriors facturacions, es 
facturarà a compte pels procediments previstos en els apartats 1 i 
2 anteriors, segons correspongui, i posteriorment quan es disposi 
de la lectura, els consums facturats a compte, es detrauran de la 
facturació feta en base a la lectura del comptador. En aquells casos 
que per error o anomalia de mesurament s’haguessin facturat 
quantitats inferiors a les degudes, s’escalonarà el pagament de la 
diferencia en un termini que, llevat d’acord contrari, no podrà ser 
superior a un any. 
En el cas contrari, si es comprova que s’haguessin facturat 
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Art 61. Accions legals
La Concessionària, malgrat la suspensió del subministrament i la 
rescissió del contracte, podrà emprendre totes les accions civils i 
penals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i 
drets, i, especialment, l’acció penal per frau.
Així mateix, i en el cas que la suspensió del subministrament 
efectuada per la Concessionària resultés improcedent, l’abonat 
podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder 
emprendre les accions civils i criminals que consideri oportunes 
en defensa dels seus interessos.

CAPÍTOL IX
Tributs i altres conceptes de rebut

Art 62. Tributs
Com a regla general els tributs de l’Estat, les Comunitats 
Autònomes i Entitats Locals, establerts sobre les instal·lacions 
i el subministrament o consum d’aigua, en els quals siguin 
subjectes passius les empreses subministradores, no podran ésser 
repercutits a l’abonat com a tal, llevat que disposi altra cosa la 
norma creadora del tribut sense perjudici que el seu import sigui 
recollit com un cost en la mateixa tarifa.
Art 63. Altres conceptes del rebut
La Concessioària haurà d’incloure per al seu cobrament en el 
rebut del consum, quan així es determini d’acord amb la legislació 
aplicable, els tributs per compte de les entitats públiques a que es 
refereix l’article anterior, sempre que estiguin establerts prenent 
com a base el consum de l’aigua.

CAPÍTOL X
Procediment administratiu

Art 64. Consultes i Informació
L’abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la 
prestació del servei i del funcionament del subministrament 
en el consum propi, podent sol·licitar pressupostos previs 
d’instal·lacions referents a la implantació del servei.
La Concessionària haurà d’informar totes les consultes 
formulades, contestant les per escrit en el termini màxim d’un 
mes. 
Art 65. Reclamacions
L’abonat podrà formular reclamacions directament a la 
Concessionària, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la 
reclamació s’entendrà desestimada si la Concessionària no emet 
la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra 
la resolució expressa, es podrà interposar recurs ordinari, en el 
termini d’un mes, davant l’Alcalde. Transcorreguts dos mesos 
sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs.
L’Ajuntament de Seròs, en l’àmbit de les seves competències, 
propiciarà que el gestor del servei estableixi en els seus contractes 
l’acolliment a un sistema d’arbitratge per a resoldre els confl ictes 
i les reclamacions derivades de la prestació del servei, segons 
estableix la Llei 3/1993 de 5 de man;de l’Estatut dels consumidors 
de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 1/1990 de 8 de gener, 
sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i dels 
usuaris.

CAPITOL XI
Jurisdicció

Art 66. Administrativa
Sense perjudici de les competències legals que puguin 
correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon a 
l’Ajuntament de Seròs la incoació i la instrucció dels expedients 
sancionadors, per incompliment del present Reglament, tant 
per part dels abonats com per part de la Concessionària, amb 
subjecció al procediment sancionador del capítol 11 del Títol IX 
de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Pòlissa única d’abonament general
L’existència d’instal·lacions interiors que en l’actualitat abasten, 
per aforament o comptador, a la totalitat d’un immoble, sense 
possibilitat de mesurar separadament els cabals consumits per 

rep ordre contraria de l’Ajuntament, en el termini de dotze dies 
hàbils a partir de la data de la seva presentació, i de la tramesa de 
la notifi cació dels fets a l’abonat. Les esmentades notifi cacions es 
podran fer simultàniament.
Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament 
alguna reclamació o recurs, la Concessionària no el podrà 
privar de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la 
reclamació formulada.
Si l’interessat interposés recurs contra la resolució de 
l’Ajuntament de Seròs, se’l podrà privar de subministrament 
en el cas que no dipositi la quantitat que deu, en les ofi cines de 
la Concessionària, així com també les successives facturacions 
que es produeixin fi ns que no fi nalitzi el procediment en totes les 
instàncies administratives.
La suspensió del subministrament d’aigua per la Concessionària 
no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en que, per qualsevol 
motiu, no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d’atenció 
al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment 
del servei, ni la vigília del dia en que es doni alguna d’aquestes 
circumstancies.
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia o, si més no, 
el següent dia hàbil en que hagin estat esmenades les causes que 
originaren el tall de subministrament.
La notifi cació detall de subministrament inclourà, com a mínim, 
els punts següents:
- Nom i adreça de l’abonament.
- Data a partir de la qual es produirà el tall de subministrament.
- Detall de la raó que origina el tall de subministrament.
- Nom, adreça, telèfon i horari de les ofi cines comercials de 
l’empresa subministradora on poden corregir-se les causes que 
originen el tall.
Si la Concessionària comprova l’existència de connexions 
fraudulentes podrà inutilitzar-les immediatament, i ho comunicarà 
a l’Ajuntament.
També comportarà la suspensió immediata del subministrament 
i posterior comunicació a l’Ajuntament, la comprovació per la 
Concessionària de l’existència de connexions amb aigua d’altres 
procedències, que posi en perill la qualitat sanitària de l’aigua 
distribuïda.
Així mateix, en els casos de reincidència en la utilització 
fraudulenta del servei, i que hagi estat objecte de notifi cació amb 
anterioritat, la Concessionària procedirà a la immediata suspensió 
del subministrament i a la resolució del contracte, comunicant  ho 
a l’Ajuntament.
Art 58. Renovació del subministrament
Les despeses que origini la suspensió del subministrament així 
com la seva reconnexió seran fetes efectives per l’abonat prèvia 
a la reconnexió del subministrament, sempre i quan l’abonat 
resulti ésser el responsable de la suspensió per incompliment 
del contracte, i a més s’hagi seguit el procediment establert a tal 
efecte en l’article anterior.
El cost global tant de la suspensió del subministrament d’aigua 
com de la seva reconnexió, serà satisfet per l’abonat al preu 
aprovat ofi cialment.
Art 59. Resolució del contracte
Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament 
sense que l’abonat hagi esmenat qualsevol de les causes establertes 
a l’article 56 d’aquest Reglament, per les quals es va procedir 
a l’esmentada suspensió, la Concessionària estarà facultada per 
resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article 1124 
del Codi Civil.
Art 60. Retirada de l’aparell de mesura
Resolt el contracte, la Concessionària podrà retirar el comptador, 
propietat de l’abonat i el mantindrà en dipòsit i a disposició de 
l’abonat en les dependències de la Concessionària durant el 
termini de tres mesos, a partir del qual la Concessionària en podrà 
disposar lliurement.
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La Concessionària, a requeriment de l’abonat, podrà fi nançar el 
cost de les despeses de l’adaptació mínima necessària, que per 
iniciar el subministrament amb comptador, es requereixi, així com 
les corresponents a la nova contractació, despeses que repercutirà 
a terminis incloent-les en els rebuts que per la prestació del servei 
s’emetin durant els 12 mesos posteriors a la nova contractació.
Transcorregut un any des que la Concessionària, de forma fefaent 
requereixi a l’abonat per a la contractació amb comptador sense 
que aquest hagi formalitzat la pòlissa corresponent, la 
Concessionària procedirà a la suspensió del subministrament sota 
plena responsabilitat de l’abonat seguint en això el procediment 
establert en el capítol VIII d’aquest reglament.
Tercera. Ampliació de cabals i noves contractacions amb 
aforament
Si un abonat que sigui subministrat per aforament sol·licita una 
ampliació del cabal contractat, aquesta ampliació només es durà 
a terme si el subministrament s’efectua mitjançant comptador, 
sempre que tècnicament sigui factible.
Si es sol·licita la represa d’un subministrament amb aforament 
donat de baixa, caldrà fer-ho per comptador, sempre que 
tècnicament sigui possible.
No s’exigirà la contractació per comptador en aquells casos de 
represa d’aforament fraccionari donat de baixa, o d’ampliació del 
cabal contractat en que la instal·lació del comptador comporti la 
modifi cació de la bateria general ubicada a !’interior de l’edifi ci 
que afecti a altres abonats que no ho hagin sol·licitat.
En qualsevol cas, la contractació del subministrament per 
aforament comportarà l’obligatorietat de disposar d’una vàlvula 
de boia, per evitar la pèrdua d’aigua per la sobreeixida.
Quarta. Aforament únic individual. Aforament comunitari
L’entrada d’aigua a l’immoble o local subministrat es regularà 
mitjançant aparell mesurador o “clau aforament” que estarà 
homologat i calibrat i el facilitarà la Concessionària. Estarà 
graduat en relació al cabal contractat per al local subministrat, 
en el cas d’aforament individual, i per tot l’immoble, en el cas 
d’aforament comunitari.
La ubicació de la seva instal·lació que serà sempre a l’exterior de 
l’immoble en la seva part baixa, la determinarà la Concessionària, 
que pel seu compte l’instal·larà i el precintarà si procedeix la 
modifi cació de la instal·lació existent d’acord amb el que preveu 
la disposició transitòria primera, totes les despeses seran a càrrec 
del propietari i/o abonat.
La Concessionària no acceptarà cap nova contractació amb 
aquesta modalitat. 
Cinquena. Aforament fraccionat
La Concessionària podrà contractar, mitjançant pòlissa 
d’abonament individual, el subministrament d’aigua per 
aforament a cadascun dels arrendataris o copropietaris d’un 
immoble, sempre que les condicions tècniques ho requereixin.
En l’esmentat cas, en la derivació que condueix l’aigua a cada 
abonat s’instal·larà una “clau d’aforament” precintada i graduada 
en relació al cabal contractat per cada pòlissa individual.
Aquest subministrament fraccionat es farà mitjançant bateria 
situada en els Baixos de l’immoble i la seva instal·lació, 
conservació í vigilància serà a càrrec del propietari o abonat. 
La bateria ha de ser adequada perquè la Concessionària pugui 
instal·lar i precintar, a costa del propietari í/o abonat, les “claus de 
l’aforament”, homologades, verifi cades í graduades.
En el supòsit d’ubicació incorrecta de les bateries d’aforaments 
divisionaris amb mesuradors a la coberta de l’edifi ci, la 
Concessionària requerirà al propietari í/o abonats, l’adequació 
de la instal·lació per al subministrament amb comptadors 
divisionaris, ubicats correctament, i transcorregut un any 
des del requeriment sense que s’hagi produït la reforma, la 
Concessionària procedirà, a càrrec dels propietaris í/o abonats 
,a instal·lar un comptador general per al subministrament de 
tot l’immoble, passant a continuació a facturar els consums per 

cada habitatge o departament, atès la impossibilitat tècnica de 
complir amb el que disposa l’article 21 d’aquest reglament, fa 
necessari regular amb caràcter excepcional la seva contractació, 
que es regira per les següents disposicions:
1. Es mantindrà una única pòlissa d’abonament general per a tot 
l’immoble, sense existència de pòlisses individuals per habitatge, 
local o dependència.
2. S’aplicaran sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de 
servei com habitatges, locals o dependències que, susceptibles 
d’abonament, se serveixin mitjançant el subministrament general. 
Així mateix, els límits de volum dels blocs de consum domèstics, 
s’incrementaran proporcionalment al nombre de quotes de servei 
facturades.
3. Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, i 
s’aplicarà únicament a aquells abonats existents en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, així com també en els 
casos en que el pas d’aforament a comptador ho requereixi.
4. LA Concessionària no acceptarà cap nova contractació en 
aquesta modalitat.

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES
Primera. Transitorietat dels aforaments
Transitòriament i fi ns que realitzin les obres d’adequació de les 
seves instal·lacions, els actuals abonats que són subministrats per 
aforament continuaran amb aquest tipus de mesurament.
En aquests subministraments per aforament la Concessionària 
esta obligada a facilitar a l’abonat el cabal contractat en un 
període de vint-i-quatre hores de subministrament.
El cabal contractat es cobrarà per anticipat.
En tot tipus de subministrament per aforament, sigui general 
o fraccionat, els empleats de la Concessionària tindran accés a 
les instal·lacions, i als dipòsits amb l’objecte de comprovar si 
la graduació de l’aforament és correcta, i que la seva ubicació 
és la descrita en les disposicions transitòries quarta i cinquena 
següents.
En el supòsit d’ubicació incorrecta de la clau d’aforament, 
la Concessionària executarà la seva modifi cació a càrrec del 
propietari.
Segona. Situacions d’obligada substitució dels aforaments per 
comptador 
No es permetrà la transitorietat dels actuals subministraments per 
aforament en els següents casos:
Obres. No es permet el subministrament per aforament a obres. 
En el cas d’execució d’obres que representi la modifi cació de 
l’edifi ci serà obligada la baixa dels aforaments domèstics existents 
i els abonats hauran de sol·licitar un nou subministrament per 
comptador.
La Concessionària, quan detecti l’existència de les obres, podrà 
suspendre el subministrament tal i com esta previst en el Capítol 
VIII.
Subministrament simultani amb comptador. El subministrament 
per aforament és incompatible amb el subministrament per 
comptador. Per aquest motiu, en els locals o dependències 
on es produeixi el subministrament simultani amb aforament 
i comptador, la Concessionària procedirà a l’anul·lació de 
l’aforament i a la resolució del contracte corresponent.
Instal·lació general preparada. En aquells edifi cis que 
disposin de la corresponent instal·lació general preparada per 
al subministrament amb comptador a la totalitat dels locals o 
departaments, no s’acceptarà l’existència d’aforaments que 
subministrin aigua a cap dels locals o dependències.
En aquest cas, la Concessionària requerirà a l’abonat la 
contractació per comptador, que podrà optar entre donar-se de 
baixa, o realitzar al seu càrrec l’adaptació de la instal·lació de 
l’habitatge i contractar el nou subministrament en un termini 
màxim d’un any.
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l’expedient als Serveis Tècnics Municipals i, en el seu cas, 
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
L’expedient resta a disposició dels interessats a les ofi cines 
municipals (Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Tàrrega. Plaça Major, 1), de 8.00 hores a 15.00 hores, de dilluns 
a divendres.
Tàrrega, 10 de juliol de 2012
El regidor d’Urbanisme, Gabriel Lacambra García

  

AJUNTAMENT DE TARRÉS
EDICTE 6080
Aprovació defi nitiva l’ordenança per establir el règim jurídic de 
la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i 
demolició.
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de 
la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; 
l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament de Tarrés 
en sessió Plenària, de 2 de maig de 2012, aprovà provisionalment 
l’ordenança per establir el règim jurídic de la producció i gestió 
dels residus procedents de la construcció i demolició.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província 
número 68, de 17 de maig de 2012, i que ha transcorregut el 
període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut 
defi nitius.
Contra l’aprovació defi nitiva de les ordenances fi scals, poden 
els interessats interposar recurs contenciós administratiu davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província, tal com assenyala 
l’art. 19.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
d’hisendes locals.

ORDENANÇA
Per establir el règim jurídic de la producció i gestió
dels residus procedents de la construcció i demolició

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1r. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense 
perjudici de la normativa que resulti d’aplicació.
Article 2n. Àmbit d’aplicació
2.1. La present ordenança és d’aplicació al terme municipal de 
Tarrés.
2.2. Aquesta ordenança és aplicable als residus de la construcció i 
demolició, que es generen a les obres de construcció o demolició 
a les que fa referència l’article 3r.
2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present 
ordenança les terres i pedres no contaminades per substàncies 
perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent 
o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, 
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació 
a reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi 
de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i 
demolició.
Article 3r. Defi nicions
3.1. A l’objecte d’aquesta ordenança les terres i runes es poden 
procedir de:
a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de 
l’operació d’enderrocament d’edifi cis, instal·lacions i obra de 
fàbrica en general

aquest procediment d’acord amb el que es detalla en la disposició 
addicional segona d’aquest Reglament.
A partir de la clau de registre, les instal·lacions interiors de la 
fi nca, això és el tub d’alimentació, i la bateria, seran a càrrec del 
propietari o abonat, qui és responsable del seu funcionament i 
conservació, fi ns a l’aforament individual, essent els abonats 
fraccionaris responsables de la instal·lació des del seu aforament 
individual, í del pagament dels seus consums, a càrrec dels quals 
serà també la vigilància conservació de l’aparell i la verifi cació 
ofi cial, sempre que sigui necessària.
Amb caràcter general, no s’acceptaran noves contractacions en 
aquesta modalitat, quedant reservada aquesta possibilitat a allò 
que preveu la disposició transitòria tercera.
Seròs 13 de juliol 2012
L’alcalde, Gabriel Pena Remolà

  

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
 6087
Informació pública de l’aprovació inicial de la modifi cació 
puntual del Pla parcial urbanístic del sector de sòl urbanitzable 
delimitat SUD/Tàrrega-16, Industrial Boscarró Nord, a instàncies 
de l’Incasòl.
El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Tàrrega, en sessió de 
data 5 de juliol de 2012, va aprovar inicialment la modifi cació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tàrrega, 
referent al Pla parcial urbanístic del sector SUD-16, Boscarró 
Nord, a instàncies de l’Incasòl.
De conformitat amb l’article 85.4 i 96 i SS del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, se sotmet el projecte a un tràmit d’informació pública 
d’un mes, perquè els interessats hi presentin les reclamacions i 
al·legacions que s’estimin convenients, de 8.00 hores a 15.00 
hores, de dilluns a divendres, al Departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Tàrrega.
Altrament i d’acord amb la Disposició addicional desena del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (modifi cat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer), cal tenir en compte que els terminis per a la tramitació 
i la resolució defi nitiva de les fi gures de planejament urbanístic 
i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’ampliaran en 
un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el 
mes d’agost.
Tàrrega, 9 de juliol de 2012
El regidor d’Urbanisme, Gabriel Lacambra García

  

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE 6091
El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tàrrega està 
tramitant l’expedient de llicència d’obres, en sòl no urbanitzable, 
a instància de Muntané Farratges i Agropecuària, SL per al 
projecte de construcció d’una granja porcina d’engreix al terme 
municipal de Tàrrega, polígon 27, parcel·la 194 de Tàrrega 
(referència cadastral 25272A02700194 0000 QW LLUÇA).
De conformitat amb el que disposa l’article 47.6.a) del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme i l’article 48.1.a) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
en relació amb l’article 23.b) i l’article 57.2.a) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, se sotmet a un període d’informació pública 
d’un mes perquè qualsevol persona interessada pugui examinar 


