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Cerdanyola del Vallès, 27 d�abril de 2007.
L�Alcalde, Antoni Morral i Berenguer.

022007013221
A

Esparreguera

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
del 15 de febrer de 2007, va adoptar l�acord
de prendre en consideració l�expedient rela-
tiu a l�aprovació del Projecte de regularitza-
ció en la prestació del servei d�abastament
d�aigua potable d�Esparreguera, i l�aprovació
inicial del Reglament regulador d�aquest ser-
vei. Ha estat exposat al públic l�expedient
durant el termini reglamentari (BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 47, del 23 de febrer
i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4830, del 27 de febrer de 2007 i La
Vanguardia del 24 de febrer de 2007),
havent-se presentat al·legacions. El Ple de la
Corporació, en sessió extraordinària del 26
d�abril de 2007, va resoldre les al·legacions i
va aprovar definitivament els expedients, tot i
establint la corresponent publicació de text
íntegre del Reglament esmentat que s�anne-
xa.

Contra l�aprovació definitiva podrà inter-
posar-se directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos següents a la data de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Malgrat això indicat, es podrà interposar
qualsevol altre recurs que es consideri
escaient.

Esparreguera, 8 de maig de 2007.
El Batlle-President, Xavier Sitjà i Poch.

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI
MUNICIPAL D�ABASTAMENT D�AIGUA
POTABLE D�ESPARREGUERA

PREÀMBUL

L�aigua dolça és un recurs limitat malgrat
el seu caràcter cíclic i renovable. Factors
com la seva localització irregular, no sempre
d�acord amb les necessitats del desenvolupa-
ment humà i del conjunt d�activitats huma-
nes, els creixents problemes d�augment de la
demanda, desenvolupament d�infraestructu-
res, sobreexplotació dels recursos hídrics,
malbaratament i contaminació exigeixen
construir un model de gestió i una nova cul-
tura de l�aigua que garanteixi un consum sos-
tenible i responsable, una gestió que afavo-
reixi l�estalvi i ús eficient, i un consum en les
adequades condicions de qualitat i control
sanitari.

Al llarg de molts anys s�ha configurat una
determinada estructura d�abastament d�aigua
domiciliària al municipi d�Esparreguera que
té els seus antecedents en l�autorització ator-
gada a la �Sociedad Vidal y Compañía� l�any
1864 per a conduir aigües al municipi. La
situació actual es caracteritza per la manca

d�un tractament integral i homogeni en la
regulació de les diferents empreses que sub-
ministren aigua potable a diferents indrets del
municipi, així com en el règim jurídic que
vincula aquestes amb l�Ajuntament d�Esparre-
guera.

El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, Text refós de la Llei d�Aigües, estableix
la propietat pública estatal de totes les aigües
continentals que constitueixen l�anomenat
domini públic hidràulic, regula l�establiment
de drets d�ús privatiu i aprofitaments privats
sobre les aigües i ordena les competències de
les diferents administracions en aquest àmbit.

El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, Text refós de la legislació en
matèria d�aigües de Catalunya, ordena les
competències de la Generalitat i les dels ens
locals en matèries d�aigües i obres hidràuli-
ques. Aquesta legislació sectorial, així com la
reguladora del règim local en determinen les
competències, facultat i obligacions dels ens
locals en matèria d�abastament d�aigua pota-
ble en els municipis.

El present Reglament del servei municipal
d�abastament d�aigua potable del terme
municipal d�Esparreguera és una exigència
derivada de la normativa legal vigent que el
defineix com un servei públic de competèn-
cia municipal, que té el caràcter de prestació
mínima i obligatòria. Per això, en l�àmbit de
les seves competències, l�Ajuntament d�Espa-
rreguera es dota del present Reglament regu-
lador del servei municipal d�abastament d�ai-
gua potable en el terme municipal, amb la
voluntat d�ordenar una gestió sostenible i efi-
caç de l�aigua, el seu consum responsable, i
garantir-ne la màxima qualitat i la seva sufi-
ciència en el temps, tot i ser conscients de
què les disposicions contingudes en aquesta
Ordenança no esgoten la regulació total
corresponent al conjunt de competències
municipals en matèria d�aigües ni a la integri-
tat del cicle de l�aigua.

El Reglament s�estructura en nou Capítols,
dos disposicions addicionals, quatre transitò-
ries, una derogatòria i una final. El Capítol
primer estableix les disposicions de caràcter
general que caracteritzen el servei, les formes
de gestió i el ventall de drets i obligacions de
l�Ajuntament, gestor i usuaris. Els capítols
següents es refereixen a les pòlisses o con-
tractes d�abonament; condicions del submi-
nistrament, instal·lacions; sistemes de mesu-
rament; facturació, tributs i consum; procedi-
ment sancionador; règim jurídic i altres dis-
posicions.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte
L�objecte del present Reglament és la regu-

lació del servei públic d�abastament d�aigua
potable al terme municipal d�Esparreguera i
determinar les relacions entre els gestors del
servei de proveïment i els usuaris, establint
els drets i les obligacions de cadascuna de les

parts, així com aquells aspectes tècnics,
mediambientals, sanitaris i contractuals pro-
pis del servei públic.
Article 2

Forma de gestió i titularitat del servei
1. El servei d�abastament d�aigua potable

és de titularitat municipal, sense perjudici de
la forma de gestió que s�aprovi per l�Ajunta-
ment.

2. D�acord amb allò establert als articles
66.3.l) i 66.7 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d�abril, Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el servei d�abasta-
ment d�aigua potable és un servei públic de
competència municipal, essent la seva pres-
tació de caràcter mínim i obligatori.

3. El servei d�abastament d�aigua potable
és de caràcter públic, per la qual cosa tindran
dret a utilitzar-ho, mitjançant el corresponent
contracte, totes aquelles persones físiques o
jurídiques que ho demanin, sense altres limi-
tacions que les condicions i obligacions que
s�assenyalen en el present Reglament i dispo-
sicions legals aplicables.

4. L�Ajuntament d�Esparreguera podrà
prestar el servei d�abastament d�aigua potable
mitjançant qualsevol de les formes previstes
en Dret; podrà estructurar el servei i donarà
publicitat de la seva organització, sigui quina
sigui la forma de prestació escollida, directa
o indirecta, d�acord amb allò establert a la
normativa aplicable. Donarà credencials a
les persones a ell adscrites, per a coneixe-
ment i garantia de tots els usuaris.

5. En cas de gestió indirecta, l�eventual
concessionari o adjudicatari del servei res-
pondrà davant de l�Ajuntament de l�eficàcia i
qualitat de l�abastament d�aigua i serà direc-
tament responsable, en relació amb terceres
persones, en el supòsit de danys causats com
a conseqüència del funcionament normal o
anormal del servei.
Article 3

Elements materials del servei
1. Els elements materials del servei d�abas-

tament domiciliari d�aigua potable són els
següents: Captacions d�aigua, elevacions,
dipòsits d�emmagatzematge, xarxa de distri-
bució, ramals d�escomesa, clau de presa,
clau de registre, clau de pas i comptador o
aparell de mesura.

a) Dipòsits d�emmagatzematge. La capaci-
tat en els dipòsits de regulació i reserva de la
xarxa urbana de distribució sempre haurà de
ser suficient per a garantir les necessitats del
servei.

b) Xarxa de distribució. És aquella
necessària per tota la població del municipi
en les condicions establertes reglamentària-
ment. Serà necessària per abastar tota la
població del municipi amb una pressió míni-
ma d�aigua en les canalitzacions i que sigui
suficient per assolir les alçades superiors pre-
vistes en el Pla d�Ordenació urbanística
municipal d�Esparreguera (POUM) i normes
que el desenvolupin. A més, haurà de tenir
en consideració, respectar i complir la nor-
mativa vigent en matèria de protecció contra
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incendis.
c) Ramal d�escomesa. És la canonada que

enllaça la instal·lació general de l�immoble
amb la canonada de la xarxa de distribució.
Travessa el mur de tancament de l�edifici per
un forat practicat pel propietari o abonat, de
tal manera que el tub quedi solt i permeti la
lliure dilatació, si bé, haurà de ser rejuntat de
manera que l�orifici resti impermeabilitzat. La
seva instal·lació anirà a compte del prestador
del servei i a càrrec del propietari. Les seves
característiques es fitxaran d�acord amb la
pressió de l�aigua, cabal subscrit, consum
previsible, situació del local i serveis que
comprengui, d�acord amb les normes bàsi-
ques per a subministrament d�aigua establer-
tes al Reial Decret 314/2006, de 28 de març,
Codi Tècnic d�Edificació, o les que s�aprovin
amb posterioritat.

d) Clau de presa. Es troba col·locada sobre
la canonada de la xarxa de distribució i obre
el pas d�aigua al ramal de l�escomesa. La
seva utilització correspondrà exclusivament
al prestador del servei o aquella persona que
aquest autoritzi, sense que els abonats, pro-
pietaris o terceres persones puguin manipu-
lar-les. La competència del prestador és
exclusiva fins la sortida de la clau de registre.

e) Clau de registre. S�ubica sobre el ramal
d�escomesa en la via pública junt a l�immo-
ble. La seva utilització correspondrà exclusi-
vament al prestador del servei o persona
autoritzada per aquest, sense que els abonats,
propietaris o terceres persones puguin mani-
pular-les.

f) Clau de pas. És aquella situada en la
unió del ramal d�escomesa amb el tub d�ali-
mentació, junt al llindar de la porta de l�inte-
rior de l�immoble, i s�allotjarà en una camera
impermeabilitzada amb evacuació o desguàs
a l�exterior o clavegueram, construïda pel
propietari o abonat.

g) Comptador o aparell de mesura. Aparell
homologat i verificat a instal·lar pel prestador
del servei i que no podrà ser manipulat més
que pels empleats del prestador del servei i/o
conservació.

2. Els terrenys, dipòsits, canonades i altres
construccions o béns adscrits a la prestació
del servei públic d�abastament d�aigua tenen
la consideració de béns de servei públic.

3. El subministrament es prestarà amb els
cabals que l�Ajuntament pugui obtenir, mit-
jançant concessió i qualsevol altra forma; els
que actualment subministren la població,
entitats públiques o privades i particulars; i
qualsevol altra que es pugui distribuir al
terme municipal d�Esparreguera.
Article 4

Conservació i reparació d�elements materials
Els dipòsits d�emmagatzematge general i

les seves instal·lacions i la xarxa de distribu-
ció seran conservats i reparats exclusivament
pel prestador del servei.

Els ramals d�escomesa formen part de l�im-
moble. En cas d�avaria, les reparacions d�a-
quests seran sempre efectuades pel prestador
del servei, sense perjudici de la seva reper-
cussió al propietari o a qui correspongui,

segons la causa de l�avaria.
Les modificacions o desviacions del traçat

dels ramals d�escomesa seran a càrrec de qui
els promogui, però la seva execució la realit-
zarà el prestador del servei.

Las avaries en instal·lacions i derivacions
que parteixin de la clau de pas seran repara-
des per compte i a càrrec del propietari o
abonats responsables dels mateixos. En
aquests casos les reparacions seran realitza-
des per instal·ladors autoritzats.

Els aparells de mesura o control solament
podran ser manipulats pel prestador del ser-
vei i per l�entitat o empresa encarregada de la
seva conservació.
Article 5

Competències de l�Ajuntament
L�Ajuntament d�Esparreguera com a titular

del servei públic d�abastament d�aigua osten-
tarà les competències atribuïdes per la legis-
lació vigent i, entre elles, les següents:

a) Modificar la prestació d�aquest servei
públic de caràcter mínim o obligatori.

b) Garantir-ne la continuïtat en la presta-
ció del servei.

c) Garantir el nivell de qualitat exigible en
la prestació del servei.

d) Establir i informar les tarifes del servei
aplicables.

e) Fiscalitzar els mitjans materials i perso-
nals i el desenvolupament econòmic de les
entitats que, en el seu cas, siguin prestadores
del servei.

f) Planificar les necessitats generals del
municipi en relació a les xarxes de distribu-
ció domiciliària municipal.

g) Coordinar les actuacions amb altres
administracions competents als efectes de l�a-
dequada prestació del servei i garantir l�abas-
tament i cabals suficients d�aigua al municipi.

h) Garantir l�aplicació dels principis d�e-
ficàcia, eficiència, economia, sostenibilitat i
estalvi de consums en la prestació del servei.

u) Garantir els recursos hídrics suficients
per a la prestació del servei.
Article 6

Prestadors del servei
Als efectes del present Reglament es consi-

derarà prestador o gestor del servei d�abasta-
ment d�aigua, aquella o aquelles entitats o
empreses proveïdores i/o distribuïdores d�ai-
gua potable de consum públic que gaudeixin
de l�autorització administrativa municipal. El
prestador del servei assolirà els drets i les
obligacions establerts en aquest reglament.
Article 7

Usuaris del servei
És usuari del servei qualsevol persona físi-

ca o jurídica que hagi contractat i rebi efecti-
vament la prestació del servei. En aquest cas
assolirà la condició d�abonat al servei d�abas-
tament d�aigua, independentment de la seva
condició de propietari, llogater o d�altre títol
que li atorgui l�ocupació o l�ús de la finca o
domicili. Els usuaris del servei tindran els
drets i obligacions establerts en aquest Regla-
ment.

Article 8

Obligacions del prestador del servei
El prestador del servei d�abastament domi-

ciliari d�aigua potable romandrà subjecte al
compliment de les següents obligacions:

a) Prestar el servei de manera regular i
contínua a tot peticionari i ampliar-lo a tot
abonat que ho sol·liciti en els termes esta-
blerts en el present Reglament i altres disposi-
cions aplicables.

b) Mantenir la pressió, els cabals, les con-
dicions 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) Disposar dels elements personals i
materials adequats i suficients per a la normal
prestació del servei en tots els aspectes.

f) Efectuar la facturació, en el temps i
forma establerts, prenent com a base les lec-
tures periòdiques dels comptadors o altres
sistemes de mesura.

g) Aplicar les tarifes vigents, legalment
autoritzades per l�organisme competent,
sobre el consum i serveis prestats.

h) Incorporar als contractes l�acolliment de
sistemes d�arbitratge per a resoldre els con-
flictes.

i) Donar informació adequada i completa
als usuaris, amb compliment de l�ús del
català establert a la Llei de política lingüísti-
ca.

j) Garantir l�aptitud i qualitat de l�aigua pel
consum humà.

k) Mantenir les instal·lacions en condi-
cions higièniques i sanitàries correctes.

l) Elaborar i mantenir el Protocol d�auto-
control i gestió d�abastament.

m) Facilitar les dades de cabal i pressió
que serveixin de base pel dimensionat de les
instal·lacions dels edificis.
Article 9

Drets del prestador del servei
El prestador del servei ostentarà els

següents drets:
a) Cobrament dels serveis prestats com, si

escau, la quota de servei, així com de l�aigua
consumida per l�abonat, o del mínim esta-
blert si el consum no hi arriba, als preus de la
tarifa oficialment aprovada.

b) Percebre els imports de la facturació en
els períodes de temps corresponents que, lle-
vat d�excepció, no seran inferiors als mesos
naturals.

c) Comprovació i revisió de les
instal·lacions interiors dels abonats, podent
imposar l�obligació d�instal·lar equips correc-
tors en cas de que aquella produís pertorba-
cions a la xarxa.

d) Disposar d�una tarifa del servei suficient
pel seu autofinançament. Quan l�equilibri no
pugui produir-se, tindrà dret a demanar una
nova tarifa suficient o, en el seu defecte, la
corresponent compensació econòmica.

e) Supervisar i/o redactar els projectes d�o-
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bres de canalització de la xarxa de distribu-
ció d�aigua potable.

f) Informar en relació a la xarxa de distri-
bució d�aigua en les àrees, sectors, polígons
o unitats d�actuació amb motiu de desenvo-
lupament de planejament derivat i/o execu-
ció del mateix.

g) Comprovar les instal·lacions interiors
dels locals i domicilis objecte del subminis-
trament en els termes del present reglament i
sense perjudici de la inspecció superior d�al-
tres organismes competents de l�administra-
ció.
Article 10

Obligacions de l�abonat
L�abonat romandrà subjecte a les següents

obligacions:
a) Satisfer puntualment l�import del servei

d�aigua d�acord amb allò previst al present
Reglament, la pòlissa i resolució aprovatòria
de les tarifes.

b) Pagar les quantitats resultants de liqui-
dació per errada, frau o avaria imputables a
l�abonat.

c) Usar l�aigua subministrada en la forma i
per els usos establerts a la pòlissa i de confor-
mitat amb el diàmetre del comptador con-
tractat.

d) No establir o permetre derivacions en la
seva instal·lació per a subministrament d�ai-
gua a altres locals o habitatges diferents als
consignats a la pòlissa d�abonament.

e) Permetre l�entrada al local del subminis-
trament en les hores hàbils o de normal rela-
ció amb l�exterior, al personal del servei que,
autoritzat pel prestador del servei i exhibint
l�acreditació pertinent, tracti de revisar o
comprovar les instal·lacions.

f) Respectar els precintes col·locats pel
prestador del servei o pels organismes com-
petents de l�Administració.

g) Complir les condicions i obligacions
contingudes en el contracte o pòlissa.

h) Comunicar al subministrador qualsevol
modificació en la instal·lació interior, en
especial nous punts de consum que resultin
significatius pel seu volum.

i) Complir les normes bàsiques previstes
en el Codi Tècnic d�Edificació i en aquest
Reglament en relació a les instal·lacions d�e-
levació, grups de pressió, dipòsits, dosifica-
dors i equips de descalcificació.
Article 11

Drets de l�abonat
L�abonat al servei gaudirà dels següents

drets:
a) Disposar de l�aigua de manera regular i

contínua, en les condicions higièniques,
sanitàries i de pressió que, d�acord amb les
instal·lacions de l�habitatge, indústria o d�al-
tres, siguin les adequades i conformes amb la
normativa legal aplicable.

b) Sol·licitar al prestador del servei els
aclariments, informacions i assessorament
necessaris per adequar la seva contractació a
les seves necessitats reals.

c) A que se li facturin els consums a les
tarifes vigents.

d) Subscriure un contracte o pòlissa de
subministrament subjecte a les garanties de la
normativa establerta.

h) Formular les reclamacions administrati-
ves que cregui convenients d�acord amb el
procediment establert en aquest Reglament.

i) Participar efectuant propostes adreçades
a garantir el bon funcionament i la millora
del servei.

CAPÍTOL II

PÒLISSES O CONTRACTES D�ABONAMENT

Article 12

Subscripció de la pòlissa o contracte
d�abonament

1. No es portarà a terme cap subministra-
ment sense que l�usuari hagi subscrit amb el
prestador del servei la corresponent pòlissa
d�abonament o contracte de subministra-
ment. Un cop concedit el subministrament
aquest no serà efectiu fins que l�abonat no
hagi pagat els treballs de connexió i altres
drets establerts a la ordenança fiscal corres-
ponent.

2. Les clàusules generals i particulars del
contracte o pòlissa no podran contradir les
disposicions del present Reglament, ni limi-
tar-les ni condicionar-les.

3. El proveïment de l�aigua es tramitarà a
sol·licitud dels propietaris o llogaters, o pels
seus representants legals, o persones amb
títol legítim, per a les seves respectives fin-
ques, siguin habitatges, domicilis, locals de
negoci, indústries, etc.

4. A la sol·licitud de subministrament
caldrà consignar la condició de propietari,
llogater o d�altra, l�ús al qual es destina el
subministrament i l�adreça o identificació de
la finca a què es vulgui donar l�aprofitament,
amb dades tècniques del cabal i pressió que
es vulgui donar a l�aprofitament.

5. El prestador del servei podrà negar-se a
subscriure pòlisses o contractes d�abonament
en els següents casos:

1r. Quan la persona o entitat que sol·liciti
el subministrament es negui a signar el con-
tracte establert d�acord amb les determina-
cions d�aquest Reglament.

2n. En cas de què la instal·lació del peti-
cionari no compleixi les prescripcions legals
o tècniques que han de satisfer les
instal·lacions receptores.

3r. Quan es comprovi que el peticionari
del servei ha deixat de satisfer l�import de
l�aigua consumida, en virtut d�un altre con-
tracte subscrit amb el prestador del servei i
fins tant que no aboni el seu deute. Contrà-
riament, el prestador del servei no podrà
negar-se a subscriure la pòlissa amb un nou
peticionari encara que l�anterior sigui deutor
del prestador, amb facturació o amb rebuts
pendents de pagament, els quals podran ser
reclamats a l�anterior per la via corresponent.

4t. Quan el peticionari no presenti la
documentació exigida en el present Regla-
ment o a la legislació vigent.

6. La represa del subministrament després
d�haver causat baixa en el servei, només

podrà fer-se mitjançant una nova sol·licitud i
subscriure una nova pòlissa d�abonament
subjecte a les condicions vigents al moment
de la nova contractació.

7. El subministrament no podrà mai
reprendre�s a nom del mateix abonat, a no
ser que aboni els mínims de consum o quotes
de servei establertes, durant el temps que
hagi estat de baixa.

8. La denegació del subministrament d�ai-
gua es podrà recórrer per l�interessat davant
l�Ajuntament.
Article 13

Pòlissa única per a cada subministrament
La pòlissa o contracte de subministrament

s�establirà per cada servei i ús, essent obliga-
tori estendre pòlisses separades per aquells
subministraments que exigeixin l�aplicació de
tarifes o condicions diferents.
Article 14

Pluralitat de pòlisses en un immoble
1. S�entendrà una pòlissa d�abonament per

cada habitatge, local o dependència inde-
pendents, encara que pertanyin al mateix
propietari o arrendatari i siguin contigües; tret
que es tracti de subministrament per compta-
dor o aforament general, en què es formalit-
zarà una sola pòlissa a nom del propietari.

2. En el cas de sistemes conjunts de cale-
facció o aigua calenta, dispositius per a rec
de jardins, etc., caldrà subscriure una pòlissa
general d�abonament, independent de les res-
tants de l�immoble, a nom de la propietat o
comunitat de propietaris.

3. Si se sol·licita una sola pòlissa d�abona-
ment general per tot l�immoble, sense
existència de pòlisses individuals per habitat-
ge, local o dependència, s�aplicaran sobre
aquest pòlissa general tantes quotes de servei
o mínims com habitatges, locals o dependèn-
cies que, susceptibles d�abonament, se ser-
veixin mitjançant el subministrament general.
Aquesta modalitat de contractació serà una
excepció, que inclourà aquells abonats exis-
tents en el moment de l�entrada en vigor d�a-
quest Reglament.
Article 15

Condicions de contractació
1. Per a formalitzar amb el servei la pòlissa

de subministrament, serà necessari presentar
prèviament, a les oficines del prestador del
servei, la sol·licitud de la mateixa d�acord
amb les condicions establertes a continuació:

a) La petició es farà en imprès normalitzat
que facilitarà el prestador del servei. Aquest
podrà facilitar també el tràmit pels sistemes
que puguin resultar més convenients per
ambdues parts.

b) En la sol·licitud es farà constar el nom
del sol·licitant o la seva raó social, DNI i/o
NIF, el domicili, el nom del futur abonat,
domicili del subministrament, caràcter del
mateix, ús a que ha de destinar-se l�aigua,
cabal necessari o les bases per fitxar-lo d�a-
cord amb la normativa vigent, i domicili per
a notificacions.

2. S�estableixen les següents modalitats de
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proveïment d�aigua potable en funció de l�ús
a que es destini:

a) Per a usos domèstics
b) Per a usos comercials
c) Per a usos industrials
d) Per hidrants, boques de càrrega i

boques contra incendis
e) Per a obres o connexions d�aigua tem-

porals
f) Per a rec de jardins privats
g) Per a fonts públiques, ornamentals i

monuments
h) Per a piscines públiques o privades
i) Per a altres usos especials
Romandran excloses de proveïment d�ai-

gua potable les següents modalitats:
a) Per a usos agrícoles, sense perjudici

d�allò establert a la Disposició transitòria
quarta d�aquest Reglament.

b) Per a neteja viària, rec de parcs i jardins
municipals

3. El tipus de comptador a instal·lar vindrà
determinat necessàriament per la categoria
de l�habitatge o local, conforme les dades
que hi constin al butlletí d�instal·lació.

4. L�Ajuntament, d�acord amb el prestador
del servei, podrà limitar i excloure, amb
caràcter general, la contractació de cabals de
diferents modalitats per raó de sequera decla-
rada o d�altres motivacions d�interès públic.

5. Comunicada pel servei l�acceptació de
la sol·licitud i per poder procedir a la forma-
lització de la pòlissa, el sol·licitant haurà d�a-
portar la documentació legalment exigible,
formada com a mínim per:

* Acreditació de la propietat de l�edifici a
connectar, autorització del propietari, o de la
relació jurídica d�ocupació de l�immoble.

* Butlletí d�instal·lació, subscrit per l�ins-
tal·lador autoritzat.

* En cas d�habitatge: cèdula d�habitabilitat
i llicència de primera ocupació, d�acord amb
l�establert a l�article 91.5 del Reglament d�ac-
tivitats, obres i serveis de la Generalitat de
Catalunya.

* Si és local comercial o indústria: la
llicència d�obertura.

* Si és un subministrament per obres: la
llicència municipal d�obres que sigui vigent.

6. Cada subministrament quedarà adscrit a
les finalitats per les que es va contractar, que-
dant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o
modificar el seu abast, pel que en qualsevol
cas serà necessària una nova sol·licitud.

7. Tal i com s�indica en l�article 12 del
present Reglament, a la signatura del contrac-
te el peticionari haurà de satisfer la taxa de
connexió a la xarxa, drets aprovats a les
Ordenances municipals i altres disposicions
vigents.
Article 16

Durada dels contractes
Els contractes es consideren estipulats pel

termini fitxat a la pòlissa i s�entenen tàcita-
ment prorrogats pel mateix període a menys
que una de les parts amb un mes d�antelació
avisi, de forma expressa i per escrit, a l�altre
part del desig de donar-lo per finalitzat. Atesa
l�obligació del gestor a la prestació universal

del servei, aquell no podrà donar per finalit-
zat el servei tret dels casos previstos legal-
ment i reglamentàriament. Això no obstant, si
dintre del primer any a comptar des de l�inici
del subministrament, l�abonat, per qualsevol
causa, donés per finalitzat el contracte corre-
ran al seu càrrec les despeses causades per
aquesta resolució.
Article 17

Modificacions de la pòlissa
Durant la vigència de la pòlissa, aquesta

s�entendrà modificada sempre que ho impo-
sin disposicions legals o reglamentàries i, en
especial, en relació amb les tarifes i d�altres
drets del servei i del subministrament que
s�entendran modificades en l�import i condi-
cions que disposi l�autoritat o els organismes
competents.
Article 18

Cessió del contracte
1. Com a regla general es considera que

l�abonament al subministrament d�aigua és
personal i l�abonat no podrà cedir els seus
drets a tercers ni podrà exonerar-se de les
seves responsabilitats en relació al servei.

2. No obstant, l�abonat que estigui al
corrent del pagament podrà traspassar la seva
pòlissa a un altre abonat que vagi a ocupar el
mateix habitatge, local, etc. amb les mateixes
condicions existents. En aquest cas, l�abonat
ho posarà en coneixement del prestador del
servei mitjançant comunicació escrita, que
inclogui la conformitat expressa del nou abo-
nat, per correu certificat amb acusament de
rebut o lliurada personalment en el domicili
del prestador del servei, el qual haurà d�acu-
sar-li rebut de la comunicació.

3. En el cas de que la pòlissa subscrita per
l�abonat anterior no contingui cap condició
que es trobi en oposició amb la forma que
hagi de continuar prestant-se el subministra-
ment, seguirà vigent la pòlissa anterior fins a
l�extensió de la nova pòlissa.

4. El prestador del servei, a la rebuda de la
comunicació, haurà d�estendre una nova
pòlissa a nom del nou abonat, que aquest
haurà de subscriure en les oficines del presta-
dor. L�abonat antic tindrà dret a recobrar la
seva fiança i el nou haurà d�abonar allò que
li correspongui segons les condicions vigents
en el moment del traspàs. En el cas que la
pòlissa contingui clàusules especials, serà
necessària la conformitat del prestador del
servei, a més de la del nou abonat. El servei
podrà, si s�escau, substituir el comptador per
un de nou, que anirà a càrrec del nou abo-
nat.

5. Recíprocament, el prestador del servei
no podrà transferir els drets derivats de la
pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l�o-
bligació de respectar les seves estipulacions i
compti amb l�autorització expressa de l�orga-
nisme competent de l�Administració, comu-
nicant-ho per escrit al nou abonat.
Article 19

Subrogació del contracte
1. En produir-se la defunció del titular de

la pòlissa d�abonament, el cònjuge, parella
de fet, descendents, ascendents i germans
que haguessin conviscut habitualment,
almenys amb dos anys d�antelació a la data
de defunció, podran subrogar-se en els drets i
obligacions de la pòlissa. No seran necessaris
els dos anys de convivència pels sotmesos a
la pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònju-
ge. L�hereu o legatari podrà subrogar-se si
succeeix al causant en la propietat o ús de
l�habitatge o local. Les persones jurídiques
només es subrogaran en els casos de fusió
per absorció.

2. El termini per subrogar-se serà, en tots
els casos, de quatre mesos a partir de la data
del fet causant i es formularà mitjançant nota
estesa en la pòlissa existent signada pel nou
abonat i pel prestador del servei, quedant
subsistent la mateixa fiança.
Article 20

Rescissió del contracte
L�incompliment per les parts de qualsevol

de les obligacions recíproques contingudes
en el contracte de subministrament o pòlissa,
donarà lloc a la rescissió del contracte, con-
forme allò establert en aquest Reglament.
Article 21

Condició resolutòria de les pòlisses
El prestador contractarà sempre amb els

seus abonats, a reserva que siguin concedits
els permisos necessaris per a poder efectuar
les instal·lacions que requereixin els submi-
nistraments que pren al seu càrrec, així com
les autoritzacions administratives necessàries
per l�ús de l�habitatge o local a subministrar.

CAPÍTOL III

CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Article 22

Instal·lacions de l�abonat
1. Les instal·lacions utilitzades pels abo-

nats en tot moment han de reunir les condi-
cions de seguretat reglamentàries, podent el
prestador del servei negar el subministrament
en cas de noves instal·lacions o reforma de
les existents per no reunir els requisits legals.
A aquests efectes, el prestador del servei
podrà portar a terme en les dites
instal·lacions les comprovacions necessàries
abans de connectar l�aigua.

2. Quant a les instal·lacions antigues en
ús, el prestador del servei pot comunicar a
l�Ajuntament i als abonats la falta de segure-
tat d�aquelles, quedant l�abonat obligat a
corregir la instal·lació, si així ho jutja perti-
nent l�Ajuntament i en el termini que el
mateix ordeni. Si l�abonat no compleix allò
disposat, el prestador del servei queda facul-
tat per suspendre el subministrament.

3. El prestador del servei no percebrà cap
quantitat per la revisió instal·lacions, quan es
produeixi per la seva pròpia iniciativa.
Article 23

Fiança
1. El prestador del servei podrà exigir en el
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moment de la contractació del servei una
fiança en garantia del pagament dels rebuts
del subministrament, la qual haurà d�ésser
dipositada per l�abonat en el moment de la
contractació. En cap cas aquesta fiança podrà
ser superior a la xifra resultant de sumar l�im-
port de la quota de servei o el mínim men-
sual que li correspongui i el d�aplicar la tarifa
vigent, en el dit moment, als metres cúbics
corresponents a cinquanta hores de funciona-
ment del comptador que ha d�instal·lar-se, a
la seva capacitat nominal.

2. La fiança té per objecte garantir les res-
ponsabilitats pendents de l�abonat a la reso-
lució del seu contracte, sense que pugui exi-
gir l�abonat, durant la seva vigència, que se li
apliqui a aquesta el reintegrament dels seus
descoberts.

3. En el cas de no existir responsabilitats
pendents a la resolució del contracte, el pres-
tador del servei procedirà a la devolució de
la fiança al seu titular o al seu representant
legal. Si existís responsabilitat pendent, l�im-
port de la qual fos inferior al de la fiança, es
retornaria la diferència resultant.
Article 24

Classes de subministrament
Les classes de subministrament es limita-

ran a les modalitats establertes a l�article 15
del present Reglament. A títol explicatiu es
detallen les següents:

1r. El subministrament domèstic consisteix
en l�aplicació de l�aigua per atendre les
necessitats normals d�un habitatge.

2n. El subministrament comercial és l�apli-
cació de l�aigua a les necessitats de locals
comercials i de negocis, com ara oficines,
despatxos, botigues, clíniques, hotels i indús-
tries, quan sobre la base de l�aigua no s�esta-
bleix una indústria o no intervingui l�aigua de
manera predominant en l�obtenció, transfor-
mació o manufacturació d�un producte.

3r. El subministrament industrial es pro-
dueix quan l�aigua intervé com element del
procés de fabricació per incorporació al pro-
ducte o com determinant del resultat, sense
que l�existència d�una indústria en el local
determini per si sola l�aplicació del subminis-
trament industrial.

4t. Els subministraments per hidrants,
boques de càrrega i boques contra incendis
són aquells que complint la normativa
específica s�adreça a aquests fins.
Article 25

Prioritat de subministrament
1. L�objectiu prioritari del subministrament

d�aigua és satisfer les necessitats domiciliàries
dels habitatges de la població urbana. Els
subministraments d�aigua per a usos indus-
trials, de rec de jardins, piscines, fonts, etc. es
donaran en l�únic cas que les necessitats de
l�abastament ho permetin en aplicació del
principi d�estalvi del consum d�aigua.

2. Quan el servei ho exigeixi, prèvia con-
formitat de l�Ajuntament, el prestador podrà
en qualsevol moment disminuir, i fins i tot
suspendre, el servei per a usos de rec o
industrials, sense que per això es contregui

obligació alguna d�indemnització, donat que
aquest subministraments queden en tot cas
subordinats a les exigències del consum
domèstic.

3. El prestador del servei no serà responsa-
ble per falta de subministrament quan aques-
ta afecti a processos industrials, clíniques i
altres de naturalesa anàloga on aquest sigui
bàsic per a la seva funció, que per les espe-
cials característiques deuran proveir-se de
mitjans de reserva. En tot cas, s�haurà de
garantir la informació puntual a través dels
telèfons de l�empresa d�atenció a casos d�e-
mergència.
Article 26

Regularitat del subministrament
1. El prestador del servei està obligat a

prendre totes les mesures necessàries per a
garantir el subministrament fins a la connexió
de cada abonat.

2. El subministrament d�aigua als abonats
serà permanent, tret si existeix pacte en con-
trari a la pòlissa, no podent interrompre�l si
no és per força major, o amb motiu de l�exe-
cució d�obres de reparació, canvi o millora
de les instal·lacions.

3. En aquest darrer cas, el servei comuni-
carà amb dos dies d�anticipació per mitjà de
la premsa, tauler d�edictes o qualsevol altre
mitjà de difusió, la interrupció del subminis-
trament, la seva durada i l�horari que se
seguirà. Només en casos que exigeixin inter-
venció immediata, el servei podrà prescindir
d�aquesta obligació de preavís.

4. Les irregularitats en la prestació del ser-
vei, un cop comprovades i si no són imputa-
bles a causes de força major, consistents en
interrupcions o pressió inadequada, faculta-
ran l�Ajuntament per a l�aplicació de les san-
cions previstes en el present Reglament i
sense perjudici de les accions legals de l�abo-
nat contra el prestador en reclamació de
danys i perjudicis.
Article 27

Quotes de servei o mínims
1. El prestador del servei fixarà, conjunta-

ment amb l�abonat, la quota del servei o el
mínim a aplicar, que estarà en funció de les
instal·lacions de l�immoble, local, habitatge o
dependència a subministrar, i en tot cas, se
subjectarà a les disposicions legalment
vigents.

2. La fixació de la quota de servei o mínim
a aplicar en funció de les necessitats reals de
l�usuari s�efectuarà de conformitat amb el sis-
tema tarifari aprovat per part dels organismes
competents. Aquest podrà estar formar per
quota fixa i blocs de consum de manera que
permeti correlacionar la quota o mínim de
servei, amb el consum real efectuat per l�abo-
nat.

3. En aquest segon cas, en el supòsit que
un tipus de contracte sobrepassés inicialment
la quantitat d�aigua contractada, el prestador
del servei notificarà a l�abonat perquè regula-
ritzi la seva situació. Aquest podrà al·legar
circumstàncies temporals, però en tot cas,
encara que per aquesta vegada el prestador

del servei no modifiqui el tipus de contracte,
haurà de satisfer la quantitat resultant de la
diferència entre el que ha contractat i el que
realment ha utilitzat.

4. Si es tornés a repetir la situació l�any
següent, el prestador del servei, previ avís a
l�abonat, té dret a canviar la quota de servei
en funció del seu consum real.

5. En el supòsit d�una situació inversa, l�a-
bonat, en un període d�un any i prèvia
sol·licitud, té el dret de rebaixar la seva quota
per ajustar-la al seu consum real.
Article 28

Import del subministrament
1. Els imports del subministrament, s�ajus-

taran a les tarifes vigents en cada moment, i
es referiran al servei prestat. Tanmateix, 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 el nombre d�hores d�utilització,
però en aquest cas no es cobrarà fiança.

2. Els subministraments per aforament i el
cànon anual dels subministraments per a
incendis se satisfaran per anticipat.

CAPÍTOL IV

INSTAL·LACIONS

Secció Primera

Instal·lacions exteriors

Article 29

Execució de les instal·lacions exteriors
La instal·lació del ramal d�escomesa, amb

les seves claus de maniobra i els seus aparells
de mesura, serà efectuada pel prestador del
servei, amb tots els costos a càrrec del pro-
pietari de l�immoble, quedant de la seva pro-
pietat el ramal instal·lat amb les seves claus.
Si un abonat sol·licités un ramal d�escomesa
especial per el seu ús, serà instal·lat pel pres-
tador a compte i cost de l�abonat, prèvia
autorització de la propietat de l�immoble,
quedant també propietat de la finca per
accessió.
Article 30

Escomeses especials
Es podran instal·lar escomeses per a ali-

mentar exclusivament:
a) Les boques de protecció contra incen-

dis, en les finques on els propietaris ho
sol·licitin, podent l�abonat utilitzar les boques
d�incendi en benefici de tercers. La
instal·lació podrà ser a petició del titular o de
l�Ajuntament.

b) Piscines o altres instal·lacions de caràc-
ter sumptuari.
Article 31

Escomesa divisionària
Si un propietari o arrendatari de tot o part

d�un immoble, que es proveeixi d�aigua mit-
jançant un comptador o un aforament gene-
ral, desitgés un subministrament per compta-
dor divisionari, prèvia conformitat de la pro-
pietat de la finca, podrà instal·lar-se un nou
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ramal d�escomesa contractat a nom de la
propietat de la finca, que haurà d�ésser capaç
de subministrar, mitjançant la bateria de
comptadors a la totalitat d�estatges, locals i
dependències de la finca, encara que de
moment no s�instal·li més que el comptador
sol·licitat.
Article 32

Escomesa independent
L�arrendatari o copropietari, ocupant de la

planta baixa de l�immoble, podrà contractar
al seu càrrec un ramal d�escomesa indepen-
dent pel seu ús exclusiu, prèvia autorització
del propietari de la finca, però a menys 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,
inclòs el contractat pel propietari.
Article 33

Protecció de l�escomesa
1. Després de la clau de registre, el propie-

tari disposarà d�una protecció del ramal sufi-
cient de manera que en cas de fuita, l�aigua
tingui sortida a l�exterior, sense que, per tant,
pugui perjudicar a l�immoble ni danyar gène-
res o aparells situats a l�interior, quedant
rellevat el prestador, en aquest aspecte, de
tota responsabilitat fins i tot davant tercers.

2. En cas d�avaries, les reparacions dels
ramals d�escomesa seran sempre efectuades
pel prestador, sense perjudici de la seva
repercussió al causant d�aquestes avaries.

3. Les instal·lacions i derivacions a partir
de la clau de pas, seran reparades per comp-
te i càrrec del propietari o abonats responsa-
bles.
Article 34

Posada en càrrega de lescomesa
1. Instal·lat el ramal d�escomesa el presta-

dor el posarà en càrrega fins la clau de regis-
tre, que no podrà ser manipulada fins el
moment de començar el subministrament, en
reunir les instal·lacions interiors les condi-
cions necessàries.

2. Passats vuit dies de l�inici del subminis-
trament, sense que s�hagi formulat reclama-
ció sobre el ramal d�escomesa, s�entendrà
que el propietari de la finca està conforme
amb la seva instal·lació
Article 35

Escomesa en desús
Finalitzat o rescindit el contracte de sub-

ministrament, el ramal d�escomesa queda a
lliure disposició del seu propietari però si
aquest, dintre dels vint dies següents no
comunica fefaentment al prestador la seva
intenció que es retiri de la via pública, con-
signant a tal fi en la caixa del prestador del
servei l�import de les despeses que l�esmenta-
da operació ocasioni, s�entendrà que es
desinteressa del ramal d�escomesa en desús
podent el prestador del servei prendre res-
pecte d�aquest les mesures que consideri
oportunes.
Secció Segona

Instal·lacions Interiors

Article 36

Execució de les instal·lacions
La instal·lació interior, amb excepció de la

col·locació del comptador i les seves aixetes,
serà realitzada per un instal·lador aliè al pres-
tador del servei i autoritzat pel organisme
que correspongui, i s�haurà d�executar com-
plint les normes per a les instal·lacions inte-
riors de subministrament d�aigua, aprovades
per l�ordre del ministeri d�Indústria de 9 de
desembre de 1975, o les vigents en el
moment de la contractació, amb especial
previsió de les contingències de la variació
de pressió de la xarxa de distribució.
Article 37

Inspecció de la instal·lació
1. La instal·lació interior efectuada pel

propietari i/o abonat estarà sotmesa a la com-
provació del prestador del servei i a la supe-
rior dels organismes competents de l�Admi-
nistració per tal de constatar si compleix ha
estat executada segons les normes i compleix
les prescripcions d�aquest Reglament i d�al-
tres disposicions aplicables.

2. De no ajustar-se la instal·lació interior
als preceptes indicats, el prestador del servei
podrà negar-se a realitzar el subministrament,
i podrà informar el fet als organismes compe-
tents, perquè resolguin el que calgui.
Article 38

Materials de la instal·lació
No s�imposarà a l�abonat l�obligació d�ad-

quirir el material per a la seva instal·lació
interior ni en els magatzems del prestador del
servei ni en cap altre determinat, i només se
li exigirà que el material s�ajusti a allò que
disposin les normes bàsiques per les
instal·lacions interiors per el subministrament
d�aigua vigents en el moment de la contracta-
ció.
Article 39

Prohibició de barrejar aigua de diferents
procedències

1. Les instal·lacions corresponents a cada
pòlissa no podran ser empalmades a una
xarxa, canonada o distribució d�altre pro-
cedència. Tampoc podrà empalmar-se cap
instal·lació procedent d�una altre pòlissa d�a-
bonament, ni barrejar l�aigua dels serveis
amb qualsevol d�altre. L�abonat instal·larà els
dispositius reglamentaris per impedir els
retorns accidentals cap a la xarxa.

2. En casos tècnicament justificats, quan
les instal·lacions industrials precisin de sub-
ministraments propis, distribuïts conjunta-
ment amb l�aigua procedent del servei, podrà
autoritzar-se la connexió sempre que:

1r. l�aigua no es destini al consum humà
2n. s�adoptin mesures tècnicament sufi-

cients segons criteri del servei per evitar
retorns d�aigua cap a la xarxa pública.

CAPÍTOL V

SISTEMES DE MESURA

Secció primera

Comptadors

Article 40

Tipus de comptador
1. Els comptadors seran sempre de model

oficialment homologat i degudament verificat
amb resultat favorable, i hauran d�ésser pre-
cintats per l�organisme de l�Administració
responsable de l�esmentada verificació, d�a-
cord amb les previsions de la Llei 3/1985, de
18 de març, de Metrologia i amb el Reial
Decret Legislatiu 1296/1286, de 28 de juny,
de normes reguladores i control metrològic
de la Comunitat Europea.

2. La selecció del tipus de comptador, el
seu diàmetre i l�emplaçament, es determina-
ran pel prestador del servei d�acord amb les
Normes Bàsiques per a les instal·lacions inte-
riors 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 subministra-
ment especials.

3. En el cas de que el consum real no
correspongui al concertat entre ambdues
parts i 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 ocasio-
nades.

4. Darrera el comptador s�hi col·locarà
una aixeta de pas que l�abonat tindrà al seu
càrrec per tal de prevenir qualsevol eventua-
litat. Les intervencions que hagi de fer el ser-
vei com a conseqüència del mal funciona-
ment d�aquesta aixeta, es carregaran a l�abo-
nat.
Article 41

Instal·lació del comptador
1. El comptador serà instal·lat pel presta-

dor del servei i únicament podrà ser manipu-
lat pels empleats del prestador del servei, i
les persones o entitat responsable del seu
manteniment, per la qual cosa serà deguda-
ment precintat. Darrera el comptador el pres-
tador del servei instal·larà una aixeta de sorti-
da, el cost de la qual anirà a càrrec de l�abo-
nat, el qual la podrà maniobrar per prevenir
qualsevol eventualitat en la seva instal·lació
interior.

2. La instal·lació interior i el comptador
queden sempre sota la diligent custòdia, con-
servació i responsabilitat de l�abonat, els
quals s�obliguen a facilitar als empleats del
prestador del servei l�accés al comptador i a
la instal·lació interior.

3. La instal·lació de comptadors es pre-
veurà en règim de propietat de l�usuari o de
lloguer.
Article 42

Ubicació del comptador
El comptador es col·locarà en un armari

d�obra o construït per l�abonat amb les matei-
xes dimensions i en la forma establerta en les
Normes Bàsiques per a les instal·lacions inte-
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riors de subministrament d�aigua, vigents en
el moment de la contractació, el qual haurà
d�estar proveït del corresponent tancament
amb clau del tipus universal.

Quan sigui procedent substituir el compta-
dor per un altre de major diàmetre i fos indis-
pensable ampliar les dimensions de l�armari
contenidor, l�abonat efectuarà al seu càrrec
les modificacions adients.
Article 43

Verificació i conservació dels comptadors
1. El comptador haurà de conservar-se en

bon estat de funcionament. El prestador del
servei tindrà la facultat de realitzar totes les
verificacions que consideri necessàries i efec-
tuar totes les substitucions que siguin regla-
mentàries.

2. L�abonat tindrà l�obligació de facilitar
als representants i operaris del servei l�accés
al comptador sempre i quan presentin la
corresponent autorització i acreditació per
part del servei.

3. El manteniment dels comptadors, afora-
ments i escomeses serà realitzat pel servei i a
compte i càrrec dels usuaris, els quals abona-
ran una quota mensual per aquest concepte.

4. Es considerarà conservació i manteni-
ment de comptadors, escomeses i aforaments
la seva vigilància i reparació sempre i quan
sigui possible, inclosos muntatge i desmun-
tatge al seu emplaçament actual, sempre que
les avaries o anomalies observades siguin
imputables a l�ús normal de l�aparell. Que-
den excloses d�aquesta obligació, les avaries
degudes a manipulació indeguda, abús d�uti-
lització, catàstrofe i gelades.

5. L�abonat no podrà practicar operacions
sobre les instal·lacions interiors que puguin
alterar el funcionament del comptador.
Article 44

Subministrament amb més d�un comptador
1. Si l�abonat que té un comptador general

en el servei volgués que sobre la connexió,
que directe i exclusivament l�abasta, s�hi
empalmi un altre comptador, atorgant a l�e-
fecte, una segona pòlissa, el servei hi acce-
dirà sempre que ho cregui possible, però no
contraurà cap responsabilitat si per insufi-
ciència de la connexió, els aparells esmentats
funcionessin deficientment. En cas de què
això passes, l�abonat s�obliga o bé a demanar
la rescissió de la segona pòlissa, o bé a
col·locar una nova connexió de diàmetre
adequat per regularitzar el funcionament
d�ambdós comptadors, assumint les despeses
que ocasionin en ambdues ocasions.

2. Sempre que sobre una connexió hi
hagin empalmats dos comptadors pertinents
al mateix abonat, que hagin d�actuar sota una
única aixeta de registre, seran solidaris entre
si en els seus drets i obligacions, com for-
mant part d�un contracte únic que per conve-
niències de l�abonat s�hagi traduït en dues
pòlisses.
Article 45

Bateria de comptadors
1. Quan una sola escomesa hagi de sub-

ministrar 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.

2. En el cas d�instal·lació de bateria de
comptadors divisionaris aquesta quedarà
situada en una habitació de fàcil accés i en
planta baixa, d�ús comú en l�immoble, dota-
da d�il·luminació elèctrica, desguàs directe a
la claveguera i separada de les altres
dependències destinades als comptadors de
gas i d�electricitat. Estaran ventilades, la seva
porta haurà de ser de d�un o més fulls que
quan s�obrin deixin lliure tota l�amplada del
quadre. la clau de dites portes serà del tipus
universal.

3. Quan s�hagués de procedir a substituir
un comptador per un altre de diàmetre
major, i fos indispensable ampliar l�armari,
les obres d�adequació correran a càrrec de
l�abonat.

4. Quan les condicions del subministra-
ment, referida a immobles singulars per raó
d�alçada o circumstàncies excepcionals, obli-
guin a disposar de grup de pressió i dipòsit
regulador, el servei instal·larà un comptador
general de control a l�entrada de l�immoble,
el qual detectarà les possibles fuites a la ins-
tal·lació esmentada. La instal·lació del comp-
tador serà per compte de la comunitat de
propietaris així com els sobreconsums que es
puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la
tarifa vigent.
Secció segona

Aforaments

Article 46

Transitorietat dels aforaments
1. Transitòriament i fins que es realitzin les

obres d�adequació de la xarxa de distribució
els actuals abonats que són subministrats per
aforament continuaran amb aquest tipus de
mesura.

2. Si un abonat que sigui subministrat per
aforament sol·licita una ampliació del cabal
contractat aquesta només es durà a terme si
el subministrament s�efectua mitjançant
comptador, sempre que tècnicament sigui
factible i compti amb l�autorització del pro-
pietari de l�immoble, essent notificada poste-
riorment aquesta circumstància a l�Ajunta-
ment.

3. En aquests subministraments per afora-
ment el subministrador està obligat a facilitar
a l�abonat el cabal contractat en un període
de vint-i-quatre hores de subministrament.

4. El cabal contractat es cobrarà per antici-
pat.
Article 47

Instal·lacions
Les instal·lacions de la finca seran, des de

la clau de registre a càrrec del propietari, que
és responsable del seu funcionament, fins a
l�aforament individual, en el seu cas, essent
els abonats fraccionaris responsables de la
instal·lació des de el seu aforament indivi-
dual, i del pagament dels sens consums i a

càrrec dels quals serà també la vigilància i
conservació de l�aparell i la verificació ofi-
cial, sempre que sigui necessària.

CAPÍTOL VI

FACTURACIÓ, TRIBUTS I CONSUM

Secció Primera

Facturació

Article 48

Mesurament i facturació
1. El prestador del servei percebrà de cada

abonat l�import del subministrament d�acord
amb la modalitat tarifària vigent en cada
moment, així com els tributs que procedeixin
en cada cas:

a) Si existís quota del servei, a l�import d�a-
questa s�hi afegirà la facturació de consum
corresponent als registres de l�aparell de
mesura.

b) En els subministraments per �afora-
ment�, a l�import de la quota de servei s�ad-
dicionarà la facturació corresponent al cabal
contractat.

c) Si existís mínim de consum es facturarà
en tots els casos i s�addicionarà als excessos
de consum registrats per l�aparell de mesura.

2. En ambdós casos un empleat del presta-
dor del servei anotarà en un full de lectura o
suport físic equivalent, els registres del comp-
tador que quedaran posteriorment reflectits
en el rebut.

3. Les factures contindrà com a mínim la
següent informació:

* Dades de l�abonat i identificació pòlissa
o contracte.

* Domicili de l�abonament.
* Tarifes aplicades.
* Lectures dels comptadors que determinin

el consum facturat i les dades que defineixen
el període facturat o les lectures estimades en
el seu cas.

* Consum facturat (indicant si és real o
estimat).

* Referència expressa a l�aprovació de tari-
fes i preus amb detall de trams en el seu cas.

* Càlcul de l�import resultant amb detall
dels termes fixos i de consum.

* Import total del subministrament.
* Lloguers i/o quotes de manteniment en el

seu cas.
* Import dels impostos i gravamens aplica-

bles legalment.
* Quanties abonades a compte en el cas

que hi hagi anul·lació de factures anteriors.
* Net a pagar.
* Total de factura.
* Dades obligades per a la recuperació de

l�import de l�IVA.
* Telèfon de les oficines comercials del

prestador i indicació del lloc on efectuar
reclamacions i el pagament.
Article 49

Anomalies en el mesurament
1. Quan es detecti l�atur o mal funciona-

ment de l�aparell de mesura, la facturació del
període actual i regularització de períodes
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anteriors, s�efectuarà conforme a uns dels tres
següents sistemes:

1r. En relació a la mitjana dels tres perío-
des de facturació anteriors a detectar-se l�a-
nomalia.

2n. En el cas de consum estacional, en
relació als mateixos períodes de l�any ante-
rior que haguessin consum registrat.

3r. Conforme al consum registrat pel nou
aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb
els dies que hagués durat l�anomalia.

2. En el cas de subministrament per usos
de jardins i altres, que permetin el consum
pel càlcul o estimació, s�estarà a aquesta ava-
luació com a base de facturació.

3. En el cas que no es pugui efectuar lectu-
ra de la medició del comptador per absència
de l�abonat i en evitació d�acumulació de
consums en posteriors facturacions, es factu-
rarà igualment en relació a la mitjana dels
tres períodes de facturació del mateix període
de l�any anterior, que haguessin registrat con-
sum.

4. En aquells casos en què per error o ano-
malia de medició s�haguessin facturat quanti-
tats inferiors a les degudes, s�escalonarà el
pagament de la diferència en un termini que,
llevat d�acord contrari, no podrà ser superior
a un any.

5. En el cas dels consums facturats a
compte, es detreuran de la facturació feta en
base a la lectura del comptador aquelles
quantitats facturades amb anterioritat, sense
lectura prèvia del comptador, en concepte de
mínims de consum, mitjanes de consums
anteriors, etc.
Article 50

Verificació
1. L�abonat i el prestador del servei tenen

dret a sol·licitar dels Servei Territorials
d�Indústria de la Generalitat de Catalunya,
organisme competent de l�Administració en
qualsevol moment, la verificació d�aparells
de mesura instal·lats, sigui que sigui el seu
propietari.

2. Si l�abonat sol·licita al prestador del ser-
vei la tramitació de l�esmentada verificació
oficial, haurà de dipositar prèviament l�im-
port de les despeses que això comporti.

3. Si fos el prestador del servei qui
sol·licités la verificació seran al seu càrrec les
despeses ocasionades.
Article 51

Pagament
1. El pagament dels rebuts haurà d�efec-

tuar-se per l�abonat mitjançant domiciliació
bancària, transferència o xec garantit, a les
oficines del prestador del servei, entitats
bancàries o financeres, o d�altres procedi-
ments establerts prèviament.
Secció Segona

Tributs i altres conceptes

Article 52

Tributs
Com a regla general els tributs de l�Estat,

les Comunitats Autònomes i Entitats Locals,

establerts sobre les instal·lacions i el submi-
nistrament o consum d�aigua, en els quals
siguin subjectes passius les empreses submi-
nistradores, no podran ésser repercutits a l�a-
bonat, llevat que disposi altra cosa la norma
creadora del tribut i sense perjudici que el
seu import sigui recollit com un cost en la
mateixa tarifa.
Article 53

Altres conceptes del rebut
El prestador del servei haurà d�incloure per

al seu cobrament en el rebut del consum,
quan rebés una comanda legal en aquest sen-
tit, els tributs per compte de les entitats públi-
ques a què es refereix l�article anterior, sem-
pre que estiguin establerts prenent com a
base el consum de l�aigua.
Secció Tercera

Consum

Article 54

Consum
L�abonat consumirà l�aigua d�acord amb el

que estableix aquest Reglament respecte a les
condicions del subministrament i està obligat
a usar les instal·lacions pròpies i del servei de
forma racional i correcta, evitant tot perjudici
a tercers i al servei.
Article 55

Sanitat del Consum
1. D�acord amb l�article 39, la instal·lació

interior servida per l�abonament objecte del
contracte no podrà estar connectada a la
xarxa, a cap altra canonada i cap distribució
d�aigua d�altra procedència, ni tampoc la que
procedeixi d�altre abonament de la mateixa
empresa així com tampoc podrà barrejar-se
l�aigua del prestador del servei amb cap d�al-
tra tant per raons tècniques com sanitàries.

2. Els dipòsits receptors, si n�hi hagués
hauran de mantenir-se acuradament nets,
desinfectant-los per part de l�abonat periòdi-
cament i protegint-los raonablement per evi-
tar qualsevol contaminació.
Article 56

Control higiènic i sanitari
1. El prestador del servei romandrà obligat

a l�estricte compliment de la normativa apli-
cable en matèria higiènica i sanitària respecte
als nivells d�aptitud i qualitat d�aigües pel
consum humà.

2. El prestador elaborarà i ajustarà llur
actuació al Protocol d�autocontrol i gestió
d�abastament previst al RD 140/2003, de 7
de febrer, relatiu a criteris sanitaris de la qua-
litat de l�aigua de consum humà, duent a
terme els corresponents autocontrols.

3. Les obligacions del prestador en aques-
tes matèries s�ajustaran immediatament a la
normativa vigent a cada moment.

CAPÍTOL VII

PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 57

Règim general de les infraccions i de les

sancions
1. Constitueix infracció administrativa tota

acció o omissió tipificades i sancionades pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s�aprova el Text refós de la legislació
en matèria d�aigües de Catalunya i que vul-
nerin les prescripcions contingudes en aques-
ta Ordenança.

2. És competència del batlle la incoació de
procediments sancionadors, l�adopció de
mesures cautelars, la resolució d�expedients
sancionadors, i la imposició de multes i de
mesures aparellades a les sancions.

3. El procediment administratiu sanciona-
dor s�ha de tramitar d�acord amb el que dis-
posen la Llei 6/1999 i la normativa sobre pro-
cediment sancionador aplicable als àmbits de
competència de la Generalitat, el present
Reglament del servei municipal d�abastament
d�aigua potable i d�altres que siguin d�aplica-
ció a cada moment, i s�ha d�ajustar als princi-
pis establerts per la legislació vigent de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

4. Les sancions seran d�aplicació sense
perjudici de les accions legals que correspon-
guin per les responsabilitats civils i/o penals
en què hagin pogut incórrer els infractors.

5. Amb caràcter supletori seran d�aplica-
ció:

a) La Llei 7/1985, de 2 d�abril, de bases de
règim local, modificada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de normalització del
Govern local.

b) El Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d�abril.

c) El Reglament d�obres, activitats i serveis
de les entitats locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.

d) El Decret 336/1988, de 17 d�octubre,
pel qual s�aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.

e) El Text refós de la llei d�aigües aprovat
per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol.

f) El Reglament del domini públic hidràulic
aprovat per Reial decret 849/1986, d�11 d�a-
bril, modificat per Reial decret 606/2003, de
23 de maig.

g) La Llei 14/1986, de 25 d�abril, General
de Sanitat, amb la modificació introduïda per
la disposició addicional cinquena de la Llei
31/1990, de 27 de desembre, de pressupos-
tos generals de l�Estat.

h) El Text refós de la legislació en matèria
d�aigua de Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

i) D�altres que es puguin publicar.
Article 58

Execució forçosa i multes coercitives
1. Sens perjudici de la utilització d�altres

mitjans d�execució forçosa i independent-
ment de la imposició de les sancions perti-
nents, l�Ajuntament pot imposar multes coer-
citives com a mitjà d�execució forçosa de les
obligacions regulades en aquesta Ordenança.
Aquestes multes poden ser reiterades si trans-
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corren els terminis assenyalats en els requeri-
ments corresponents fins que l�obligat com-
pleixi el que s�hi ha disposat.

2. L�import de les multes coercitives no
pot excedir del deu per cent de la quantia de
la multa mínima que correspon aplicar a la
infracció presumpta en la que es pugui sub-
sumir la conducta de l�obligat a complir el
requeriment de l�Ajuntament.

3. És requisit preceptiu i previ a la imposi-
ció de multes coercitives el requeriment a
l�obligat, amb la determinació del termini per
a l�execució voluntària de l�ordre, que es
fixarà en funció de les circumstàncies especí-
fiques de cada cas o situació.
Article 59

Infraccions
D�acord amb el contingut d�aquesta Orde-

nança, i també en aplicació de l�article 57
del DL 3/2003, de 4 de novembre, i de l�arti-
cle 28 del RD 140/2003, de 87 de febrer, i
amb independència de les responsabilitats
civils i/o penals que es puguin produir, són
infraccions administratives les accions i les
omissions tipificades i sancionades d�acord
amb la següent qualificació:

Les infraccions es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.

1. Són infraccions lleus aquelles que, no
afectant l�adequada prestació del servei afec-
tin la necessària continuïtat, la qualitat, l�a-
tenció als usuaris o les obligacions del gestor
amb l�Ajuntament. A títol indicatiu es concre-
ten les següents:

a) Interrompre el gestor el servei, existint
causa justificada, sense donar avís a l�Ajunta-
ment per qualsevol mitjà tècnic, per motiu
d�avaria, obres o similars.

b) No acudir el gestor amb diligència als
requeriments dels usuaris en cas d�avaries o
d�altres a què estigui obligat el concessionari.

c) Realitzar obres majors sense comptar
amb la preceptiva llicència municipal.

d) No reposar el gestor adequadament els
paviments, voreres, voravies, mobiliari urbà,
etc. de les vies públiques amb motiu d�obres
i actuacions de reposició, manteniment o
nova execució.

e) Manifestar el gestor deixadesa o
negligència simple en la prestació del servei.

f) No actuar el gestor en relació a pèrdua i
malbaratament de l�aigua.

g) El retard del gestor en la prestació dels
serveis propis de la concessió.

h) Els treballs realitzats de forma defectuo-
sa pel gestor.

i) El mal estat de conservació i falta de
manteniment dels béns i instal·lacions afectes
al servei.

j) La falta de respecte al públic dels gestor
o llurs empleats, als inspectors dels serveis
municipals o als agents de l�autoritat.

k) L�omissió del gestor del deure continuat
de comunicar situacions extraordinàries a
l�Ajuntament.

l) No presentar el gestor el resum anual de
l�activitat, memòria de gestió i programa d�in-
versions amb amortitzacions.

m) La utilització d�aparells de tractament

de l�aigua per al consum humà no homolo-
gats.

n) La utilització de dipòsits o cisternes de
l�aigua per al consum humà sense la corres-
ponent autorització administrativa.

o) El no compliment manifest, voluntari i
reiterat dels consells i de les indicacions de
l�Ajuntament sobre els criteris de reducció de
l�aigua per al consum humà.

p) Les accions involuntàries i/o omissions
de les quals es derivin danys o perjudicis a la
integritat de la xarxa de captació i distribució
de l�aigua per al consum humà per un import
inferior a 3.005,06 euros.

q) En general, totes aquelles altres no pre-
vistes com a greus ni molt greus que puguin
infringir les condicions establertes i que l�A-
juntament consideri de caràcter lleu.

2. Son infraccions greus aquelles que afec-
tin desfavorablement a la qualitat, quantitat i
temps de la prestació del servei o causin
molèsties greus als usuaris del servei. Tenen
la consideració d�infraccions greus les
següents:

a) Les que assenyala l�article 257.2 del
ROAS.

b) Que la documentació presentada pel
gestor a l�Ajuntament no sigui fidel.

c) El retard greu del gestor en la prestació
dels serveis.

d) Els treballs realitzats pel gestor de forma
defectuosa de forma reincident.

e) Les infraccions del gestor en la prestació
dels servei que el pertorbin o alterin greu-
ment, sense arribar a la paralització.

f) La desobediència per part de l�empresa
gestora de les disposicions de l�Ajuntament
sobre l�execució d�obres o sobre la conserva-
ció de les instal·lacions i béns afectes al ser-
vei quan posi en perill la prestació del servei
i la seguretat de les persones usuàries.

g) L�incompliment del gestor de les obliga-
cions laborals, de seguretat social, de preven-
ció i seguretat i higiene en el treball, i tributà-
ries.

h) Les que causin o puguin causar lesions
a la seguretat, la salubritat i els interessos
legítims de les persones usuàries.

i) No facilitar el gestor l�accés a l�Ajunta-
ment per fer inspeccions del servei públic.

j) La subcontractació de prestacions no
accessòries, no ajustades a la normativa legal
vigent o de segon nivell.

k) El mal tracte de paraula o de fet dels tre-
balladors de l�entitat gestora amb el veïnat o
treballadors municipals encarregats de la
supervisió del servei.

l) La manca dels elements de seguretat
necessaris per a la prestació de cada servei.

m) Les pertorbacions greus del servei en
raó del volum d�aigua subministrada, pressió
o qualitat de la mateixa o dels materials utilit-
zats.

n) En general, totes aquelles actuacions no
relacionades anteriorment que suposin una
deficiència en la prestació del servei d�abas-
tament d�aigua potable.

o) La reiteració de tres faltes lleus en un
termini de dos mesos.

p) Modificar el gestor, sense l�autorització

prèvia de l�Ajuntament, i sense causa justifi-
cada, qualsevol dels elements de costos del
servei que alterin greument l�equilibri econò-
mic de la concessió.

q) La reiterada resistència del gestor a
efectuar les reposicions de vies públiques
ordenades per l�Ajuntament.

r) La utilització de materials constructius
no homologats en la xarxa de l�aigua per al
consum humà.

s) La utilització de substàncies i/o desin-
fectants no autoritzats per al tractament de
l�aigua per al consum humà.

t) L�incompliment de les condicions tècni-
ques i sanitàries de les instal·lacions de l�ai-
gua per al consum humà.

u) Barrejar aigua per al consum humà de
diferents procedències sense obtenir els parà-
metres sanitaris adequats.

v) La manipulació dels aparells compta-
dors de l�aigua.

w) La falta del rentat previ de desinfecció
en la instal·lació de les conduccions noves
de l�aigua per al consum humà, o després de
un període d�inactivitat prolongat.

x) Les accions involuntàries o les omis-
sions de les quals derivin danys o perjudicis a
la integritat de la xarxa de captació i distribu-
ció de l�aigua per al consum humà i superiors
a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

y) Obstaculitzar la funció inspectora de
l�Administració.

z) La manca de comunicació de les situa-
cions de perill o emergència o l�incompli-
ment de les prescripcions o les ordres de
l�Administració derivades de situacions d�e-
mergència.

3. Es consideraran infraccions molt greus
les següents:

a) La paralització o no prestació del servei,
llevat del cas que aquesta infracció sigui
deguda a força major no imputable a l�em-
presa.

b) L�incompliment de la normativa vigent
relacionada amb la qualitat i condicions
sanitàries de l�aigua que afecti de manera
molt greu la seguretat i salut dels usuaris, o
de manera massiva.

c) La desobediència reiterada de les ordres
escrites i instruccions de l�Ajuntament, relati-
ves a la prestació del servei i adreçades a res-
pondre en tot moment a les exigències de
l�interès públic.

d) L�incompliment greu de les prescrip-
cions sanitàries o laborals.

e) La reiteració d�infraccions greus. A tal
efecte s�entendrà reiteració la comissió de
dues faltes greus en el període de sis mesos.

f) L�incompliment molt greu de les obliga-
cions essencials que ocasionin un risc per a
la bona marxa del servei o posi en perill la
seguretat o salut dels usuaris.

g) No admetre als usuaris a l�ús del servei,
quan reuneixin les condicions i requisits
necessaris per a ser admesos.

h) La no intervenció immediata després de
la denúncia o coneixement d�una situació
que comporti una afectació greu del servei o
de perill greu per als ciutadans.

i) L�abandonament de l�explotació del ser-
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vei per un termini superior a 3 dies naturals.
j) Modificar en el darrer any de la conces-

sió, sense l�autorització prèvia de l�Ajunta-
ment, i sense causa justificada, qualsevol dels
elements de costos del servei que alterin
greument l�equilibri econòmic de la conces-
sió.

k) La comissió de qualsevol conducta tipi-
ficada en els apartats anteriors si causa danys
o perjudicis a qualsevol de les xarxes per un
import superior a 15.025,30 euros.
Article 60

Sancions
1. D�acord amb l�article 28 del Reial

Decret 140/2003, de 7 de febrer, sobre els
criteris sanitaris de la qualitat de l�aigua de
consum humà, amb referència la Llei
14/1986, de 25 d�abril, General de Sanitat, i
segons l�expressat a l�article 59 del DL
3/2003, de 4 de novembre, Text refós de la
legislació en matèria d�aigües de Catalunya,
les infraccions a les normes regulades en els
Títols II i III d�aquesta Ordenança constituiran
infracció administrativa. Podran ésser sancio-
nades, prèvia instrucció del corresponen
expedient administratiu, amb les multes
següents:

a) Les infraccions lleus, multa de 300
euros fins a 750 euros.

b) Les infraccions greus, multa d�entre 751
euros fins a 1.500 euros.

c) Les infraccions molt greus, multa d�entre
1.501 euros fins a 3.000 euros.

2. Les sancions s�hauran de graduar d�a-
cord amb la gravetat del fet constitutiu de la
infracció, considerant els danys i els perjudi-
cis produïts, el risc objectiu causat als béns o
a les persones, la rellevància externa de la
conducta infractora, l�existència d�intencio-
nalitat i la reincidència. En cap cas la imposi-
ció d�una sanció no pot ser més beneficiosa
per al responsable que el compliment de les
obligacions infringides.

3. La imposició de les esmentades san-
cions correspon al batlle.

4. La imposició de les sancions és inde-
pendent de l�obligació exigible en qualsevol
moment de reparar els danys i perjudicis cau-
sats a la integritat i al funcionament del siste-
ma.

5. La tramitació dels expedients sanciona-
dors als gestors del servei públic, quan es
tracti de gestió indirecta del servei mitjançant
concessió, podran comportar la suspensió,
segrest, caducitat i resolució de la concessió
en els termes legals i reglamentaris establerts,
especialment al Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d�abril, Text refós de dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim
local; i al Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d�obres, activitats i serveis dels
ens locals.
Article 61

Mesures cautelars
1. De conformitat amb el que preveu el

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s�aprova el Text refós de la legislació
en matèria d�aigües de Catalunya, es poden

adoptar les mesures següents:
a) Ordenar la suspensió provisional dels

treballs d�execució d�obres o instal·lacions
que contradiguin les disposicions d�aquest
Reglament o siguin indegudament realitzats.

b) Requerir a l�usuari o usuària perquè,
dins el termini que se li assenyali, introdueixi
les mesures tècniques necessàries que garan-
teixin el compliment de les prescripcions d�a-
quest Reglament.

c) Ordenar a l�usuari o usuària que, en el
termini que se li fixi, introdueixi en les obres
o instal·lacions realitzades les rectificacions
precises per ajustar-les a les condicions del
permís o a les disposicions d�aquest Regla-
ment.

d) Ordenar a l�usuari o usuària que, en el
termini que se li indiqui, procedeixi a la
reparació i reposició de les obres i
instal·lacions al seu estat anterior i a la demo-
lició d�allò que fos indegudament construït o
instal·lat.

e) Impedir els usos indeguts de les
instal·lacions per al que no s�ha obtingut
permís o que no s�ajusten a les condicions
del mateix o a les disposicions del present
Reglament.

2. Les mesures esmentades en el paràgraf
anterior d�aquest article poden ser adoptades,
amb caràcter de cautela i a reserva de la
resolució definitiva que s�adopti, simultània-
ment a la incoació del procediment sancio-
nador, en qualsevol moment de la seva ins-
trucció, i mantenir-se de manera contínua.
Article 62

Recursos
1. Contra les resolucions adoptades en

aplicació del present Reglament, els interes-
sats poden interposar recurs administratiu
ordinari davant del batlle president de l�Ajun-
tament d�Esparreguera en el termini d�un
més.

2. Transcorreguts tres mesos des de la
interposició del recurs ordinari sense que es
dicti resolució, el recurs es pot considerar
desestimat.

3. Tant la resolució expressa del recurs
ordinari, com la seva desestimació presump-
ta, deixen expedita la via jurisdiccional con-
tenciosa administrativa.

4. Tanmateix, les persones o ens directa-
ment afectats per les resolucions adoptades
poden interposar qualsevol altre recurs o
exercir aquelles altres accions que considerin
més oportunes en defensa dels seus interes-
sos.

CAPÍTOL VIII

REGIM JURÍDIC

Secció Primera

Suspensió del subministrament i rescissió del
contracte

Article 63

Causes de suspensió
L�incompliment per part de l�abonat de

qualsevol de les obligacions detallades en

l�article 10 d�aquest Reglament, facultarà el
prestador del servei per suspendre el submi-
nistrament seguint els tràmits que s�assenya-
lin en el següent article.
Article 64

Procediment de suspensió del
subministrament

1. El prestador del servei podrà suspendre
el subministrament d�aigua als seus abonats
per Decret d�Alcaldia i prèvia notificació per
part del servei a l�Ajuntament, en els casos
establerts en l�esmentat article 10 i d�acord
amb les circumstàncies i procediments
següents:

A) En els casos establerts en el dit article,
el servei haurà de donar compte a l�abonat
per correu certificat, o d�una manera de la
qual resti constància, com a l�Ajuntament
perquè, prèvia la comprovació dels fets, l�A-
juntament dicti la resolució procedent. L�A-
juntament romandrà obligat a resoldre en el
termini de quinze dies hàbils a partir de la
data de presentació a l�Ajuntament, i la de
tramesa de la notificació dels fets a l�abonat
per a la seva comprovació.

a.1 Donat el cas que l�abonat hagués for-
mulat reglamentàriament alguna reclamació
o recurs, el prestador del servei no el podrà
privar de subministrament mentre no recaigui
resolució sobre la reclamació formulada.

a.2 Si l�interessat interposés recurs contra
la resolució de l�Ajuntament, se�l podrà pri-
var de subministrament en el cas que no
dipositi la quantitat que deu, confirmada per
la resolució objecte de recurs.

a.3 La suspensió del subministrament d�ai-
gua pel prestador del servei no podrà realit-
zar-se en dia festiu o un altre en què per
qualsevol motiu no hi hagi servei complet
administratiu i tècnic d�atenció al públic a
efectes de la tramitació completa de restabli-
ment del servei, ni la vigília del dia en què es
doni alguna d�aquestes circumstàncies.

B) La notificació de tall de subministra-
ment inclourà, com a mínim, els punts
següents:

- Nom i adreça de l�abonat.
- Nom i adreça de l�abonament
- Data i hora aproximada a partir de les

quals es produirà el tall de subministrament
- Nom, adreça, telèfon i horari de les ofici-

nes comercials de l�empresa subministradora
en què poden corregir-se les causes que ori-
ginen el tall.

2. El restabliment del servei es realitzarà el
mateix dia, o si més no el següent dia hàbil
en què hagin estat esmenades les causes que
originaren el tall de subministrament.

3. Si l�empresa comprova l�existència de
derivacions clandestines podrà inutilitzar-les
immediatament, i en donarà compte a l�Ajun-
tament.
Article 65

Renovació del subministrament
Les despeses que origini la suspensió seran

a compte de l�empresa subministradora i la
reconnexió del subministrament, en cas de
tall notificat, segons el que regula l�anterior
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article, serà a compte de l�abonat, i es remu-
nerarà amb una quantitat doble dels drets
d�escomesa vigents per a un cabal igual al
contractat, el qual serà abonat per avançat.
De cap manera no es podran percebre
aquests drets si no s�ha realitzat efectivament
el tall de subministrament.
Article 66

Resolució del contracte
Transcorreguts dos mesos des de la sus-

pensió del subministrament sense que l�abo-
nat hagi esmenat qualsevol de les causes
establertes a aquest Reglament, per les quals
es va procedir a l�esmentada suspensió, el
prestador del servei estarà facultat per resol-
dre el contracte, a l�empara del que disposa
l�article 1124 del Codi Civil.
Article 67

Retirada de l�aparell de mesura
Resolt el contracte, el prestador del servei

podrà retirar el comptador, propietat de l�a-
bonat, dipositant-lo al seu nom en l�empresa
amb la qual tingui concertada la conservació
d�aquest o, en el seu cas, el mantindrà en
dipòsit i a disposició de l�abonat en les
dependències del prestador del servei durant
el termini d�un mes, a partir del qual el pres-
tador del servei podrà disposar lliurement
d�aquest.
Article 68

Accions legals
1. El prestador del servei, malgrat la sus-

pensió del subministrament i la rescissió del
contracte, podrà realitzar totes les accions
civils i criminals que consideri oportunes en
defensa dels seus interessos i drets, i, en
especial, l�acció penal per frau.

2. Així mateix, i en el cas en què la sus-
pensió del subministrament efectuada pel seu
prestador resultés improcedent, l�abonat
podrà exigir la deguda indemnització sense
perjudici de poder entaular les accions civils
i criminals que consideri oportunes en salva-
guarda dels seus interessos.
Secció Segona

Jurisdicció

Article 69

Jurisdicció Administrativa
Sense perjudici de les competències legals

que puguin correspondre a qualsevol entitat
o organisme públic, correspon a l�Ajunta-
ment la incoació i la instrucció dels expe-
dients sancionadors per l�incompliment del
present Reglament, tant per part dels abonats
com pel prestador del servei, amb subjecció
al procediment sancionador establert a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú, i a la resta
de normativa aplicable.
Secció Tercera

Procediment Administratiu i Consultes

Article 70

Consultes i informació al consumidor
L�abonat té dret a consultar totes les qües-

tions derivades de la prestació del servei i del
funcionament del subministrament en el con-
sum individual, podent sol·licitar pressupos-
tos previs instal·lacions referents a la contrac-
tació. El prestador del servei haurà d�informar
totes les consultes formulades correctament,
contestant per escrit les presentades de tal
manera, en el termini màxim d�un mes.
Article 71

Reclamacions
L�abonat podrà formular reclamacions

directament al prestador del servei, verbal-
ment o per escrit. En aquest últim cas la
reclamació s�entendrà desestimada si el pres-
tador del servei no emet la corresponent
resolució en un termini de quinze dies.

Contra la resolució expressa o presumpta,
es podrà reclamar, en el termini de quinze
dies, davant l�Alcalde, qui haurà de resoldre.
Si transcorren trenta dies sense resolució
expressa es considerarà desestimat el recurs.

CAPÍTOL IX

ALTRES DISPOSICIONS

Disposicions addicionals

Primera
Els preceptes d�aquest Reglament que

reprodueixen aspectes de la legislació estatal
i autonòmica vigents, s�entendran automàti-
cament modificats i/o substituïts en el mateix
sentit, abast i moment en que es produeixi la
modificació d�aquestes normes legals i regla-
mentàries.
Segona

La interpretació d�aquest Reglament i
també la resolució de les incidències no pre-
vistes en el seu articulat corresponen a l�A-
juntament.
Disposicions transitòries

Primera
De conformitat amb allò establert a l�art.

46 del present reglament s�estableix un termi-
ni màxim de quinze anys, a comptar des de
l�entrada en vigor del present Reglament, per
a la substitució dels aforaments per compta-
dors.
Segona

S�estableix un termini màxim de deu anys,
a comptar des de l�entrada en vigor del pre-
sent Reglament, per a la substitució de les
instal·lacions i conduccions, exteriors i inte-
riors, no adequades a les determinacions del
present Reglament i que puguin constituir un
risc potencial per a la salut de les persones o
un deteriorament important de les condicions
de qualitat de l�aigua.
Tercera

S�estableix un termini màxim de set anys,
a comptar des de l�entrada en vigor del pre-
sent Reglament, per a la substitució dels
comptadors obsolets.
Quarta

De la exclusió de proveïment d�aigua
potable per a la modalitat d�usos agrícoles,
s�exceptuaran aquells subministrament
vigents a l�entrada en vigor del present Regla-
ment, sense perjudici de les actuacions
voluntàries adreçades a la cerca de subminis-
traments alternatius o les restriccions a impo-
sar-se amb motiu d�escassetat d�aigua.
Disposició derogatòria

Primera
A l�entrada en vigor d�aquest Reglament

romandran derogades totes les disposicions,
reglaments, actes i acords reguladors de l�a-
bastament d�aigua domiciliària del municipi
d�Esparreguera.
Disposició final

Primera
El present Reglament entrarà en vigor un

cop, aprovat definitivament, sigui publicat
íntegrament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA i hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils establert a l�article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, reguladora de les bases
de règim local.

Esparreguera, abril de 2007.
El Batlle, Xavier Sitjà i Poch.

022007013598
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La Garriga

EDICTE DE NOTIFICACIÓ

Edicte de notificació de l�Ajuntament de la
Garriga, sobre notificacions.

Atès que el Sr. Inocencio Martín Mesa ha
sol·licitat llicència ambiental per l�activitat de
venda de mobles a ubicar a la carretera Nova
núm. 66 de la Garriga.

Atès que segons estableix el decret
136/1999, de 18 de maig pel qual s�aprova el
reglament general de desplegament de la llei
3/19998 de 27 de febrer de la intervenció
integral de l�administració ambiental, i l�arti-
cle 17 de l�Ordenança municipal reguladora
de la Intervenció Integral de l�Administració
municipal en les activitats i instal·lacions s�ha
d�obrir un tràmit d�informació pública per un
termini de 10 dies naturals perquè els que es
considerin afectats puguin fer observacions i
reclamacions que considerin pertinents.

Atès que s�ha intentat notificar a tots els
interessats, però en alguns casos no s�ha
aconseguit, en concret a les persones
següents: Sr. Jonathan Carlos Aguilar Suñol.

Es publica aquest edicte a efectes de notifi-
cacions respecte a les esmentades persones,
amb un termini d�informació pública de 10
dies naturals des de l�endemà d�aquesta
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.

La Garriga, 7 de maig de 2007.
L�Alcalde, Miquel Pujol i Jordà.

022007013330
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