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ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 

 
Identificació de la sessió 

 

NÚM SESSIÓ: 10/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 29 d’octubre de 2018 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

 

Marcel Pujol Coll 

Caterina Pijuan Folguera 

Mercè M. Perera Folguera 

David Prades Gené  

Judit Martí Borda 

Jordi Vicioso Canela  

Joan Boncompte Solé 

Joana Farran Gual, s’incorpora un cop ha pres possessió del càrrec de Regidora, al punt 2.  

 

 

EXCUSEN ASSITÈNCIA:  

 

Roger Comelles Viladrich  

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet.  

 

A Castellserà, a 29 d’octubre de 2018, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la 

presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient 

dels membres per a la vàlida realització de la sessió. 

 

Es passa a resoldre el següents: 

 

 

Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida realització de la 

reunió i abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde manifesta la necessitat d’incloure un nou punt en 

l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte:  

 

- Proposta de presa de possessió del càrrec de nova regidora de convergència i unió de la 

Sra. Joana Farran Gual.  

 

D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Reial Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel 

qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 

el ROF, el Ple ratifica la urgència del assumpte i s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 1.  
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1. Presa de possessió del càrrec de regidora de convergència i unió. 

 

En compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Ajuntament de Castellserà, 

en sessió extraordinària del Ple de la Corporació celebrat el dia 15 d’octubre de 2018, va acordar 

prendre coneixement de la renúncia voluntària per raons personal de la Sra. Gemma Badia Fusté 

del càrrec de Regidora d’aquesta Corporació.  

 

L’Ajuntament va demanar a la Junta Electoral Central la tramesa de les credencials de la Sra. 

Joana Farran Gual com a candidata següent a la llista de Convergència i Unió presentada a les 

Eleccions Locals celebrades en data 24 de maig de 2015. Aquestes credencials s’han rebut a 

l’Ajuntament el dia 29 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada núm. 636. 

 

Vist la declaració d’interessos presentada per la candidata i en compliment del procediment 

establert, RD 707/1979, l’Alcalde passa a preguntar-li:  

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 

Regidora de l’Ajuntament de Castellserà amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a normes fonamentals de l’Estat i les Lleis de l’Estat i de 

Catalunya?”.  

 

La regidora Sra. Joana Farran Gual respon: “Ho prometo per imperatiu legal”.  

 

El Sr. Alcalde li dona la possessió del càrrec de regidora de la corporació, li fa entrega de la 

credencial, li desitja molta sort i s’incorpora a la sessió plenària. També el Sr. Alcalde expressa 

que des de l’Alcaldia vol agrair tota la feina feta fins ara per part de la Sra. Gemma Badia, com a 

regidora de l’Ajuntament de Castellserà. Afegeix que toca donar la benvinguda a la Sra. Joana 

com a nova regida i l’encoratja a treballar per Castellserà i la seva gent.  

 

2. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors. 

 

Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 

08/2018 de 24 de setembre de 2018 i Sessió extraordinària 09/2018 de 15 d’octubre de 2018, són 

aprovades per la unanimitat de tots els membres presents.  

 

3. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

Correus i Telègrafs Serveis postals 1.011,47 

Cooperativa d'Ivars SCCL Herbicides jardins 92,40 

Cons Per a la Gestió dels Residus 

Urbans de l'Urgell 

Cànon dipòsit controlat residus agost 1.247,39 

Clidom Energy SL Camp de futbol 393,69 

Clidom Energy SL Escoles El Terrall 235,15 

Clidom Energy SL Biblioteca  282,54 

Clidom Energy SL Sala de vetlla 88,38 

Societat general d'autors Drets d'autor 790,19 

Hidrolleida SA Compra comptadors d'aigua 1.499,87 

Muntatges Mero SLU Planta potabilitzadora 177,75 

Lidia Vilanova Torres- Llibreria  Material oficina 195,50 

Gas Natural Redes GLP, SA Gas consultori 11,54 
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Cons Per a la Gestió dels Residus 

Urbans de l'Urgell 

Cànon dipòsit controlat residus 

setembre 

1.241,61 

Esports Montsec Joc xarxes porteries futbol 220,00 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 479,70 

Lab d'anàlisis i control del cont 

ambiental SL 

Analítiques d'aigua 807,66 

Campllong Gastronomia SL Dinar de treball 259,80 

Telefónica de España SAU Telèfon ajuntament 62,24 

Telefónica de España SAU Fax ajuntament 27,00 

Telefónica de España SAU Biblioteca  122,70 

Telefónica de España SAU Consultori mèdic 23,74 

Exclusives Era SL Material neteja 169,40 

Gas Natural Redes GLP, SA Gas consultori 5,89 

Condis Supermecats  Protocol 38,36 

Cartucho.es Tòner impressora biblioteca 226,50 

Jordi Martí Castellà Treballs de restauració aixopluc Serra 

de Castellserà 

1.500,00 

Sonaktrona SL Il·luminació espectacle Castellserà de 

Nit 

726,00 

 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

4. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Expedient. 56/2018 

Expedient. 57/2018 

Expedient. 58/2018 

Expedient. 59/2018 

Expedient. 60/2018 

Expedient. 61/2018 

Expedient. 62/2018 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

5. Aprovació, si escau, del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Pavimentació i dotació de 

serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a fase de Castellserà”.  

 

Atès que en data 12 de març de 2018, en sessió ordinària el Ple va aprovar el plec de clàusules 

administratives particulars per la contractació de l’obra de Pavimentació i dotació de serveis a 

l’Avinguda de l’Esport, 1a fase de Castellserà.  

 

Atès que en data 15 d’octubre de 2018, en sessió extraordinària el Ple va adjudicar l’obra a 

l’empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U.  

 

Vist que per iniciar l’execució de l’obra és necessari que el contractista de l’obra elabori i presenti 

el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb l’establert al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
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qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

 

Vist que l’empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U ha presentat el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra de Pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a fase de Castellserà.  

 

Atès que el coordinador de seguretat i salut de l’obra, el Sr. Rafel Casanovas Peñalver ha emès 

en data 25 d’octubre de 2018 informe favorable per l’aprovació del pla de seguretat i salut.  

 

Vist que l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, estableix que en el cas d’obres 

de les administracions públiques, el pla de seguretat i salut en els treballs i l’informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut, s’elevaran per a la seva aprovació a l’administració 

pública que hagi adjudicat l’obra.  

 

Per tot l’exposat el Ple acorda:  

 

Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “Pavimentació i dotació de 

serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a fase de Castellserà”, presentat pel contractista de l’obra Romà 

Infraestructures i serveis SAU i l’informe d’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball emès 

pel coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra.  

 

Segon.- Formalitzar els documents preceptius previs a l’execució de l’obra.  

 

Tercer.- Autoritzar al contractista a iniciar l’execució de l’obra un cop formalitzats els documents 

preceptius previs a l’execució de l’obra.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

6. Aprovació inicial, si escau, de la nova ordenança relativa a la taxa de 

subministrament d’aigua potable, i derogació de l’anterior.  

 

Aquest Ajuntament pretén aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament 

d’aigua potable, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

 

La secretària interventora ha elabora una proposta d’ordenança fiscal i el corresponent estudi de 

costos.  

 

El Ple acorda:  

 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents l’ordenança fiscal número 5 

reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable, d’acord amb el redactat següent:  

 

“Article 1r. Fonament i naturalesa. 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es 

disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel 

subministrament d’aigua potable, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 
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Article 2n. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de distribució d’aigua i altres 

subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de 

comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per 

l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article sisè de la present 

Ordenança. 

 

 

Article 3r. Base imposable. 

 

Constitueix la base imposable de la taxa, l’aigua contractada i la subministrada que serà mesurada 

mitjançant comptador mesurador de calibre segons els consums contractats i la instal·lació i el 

manteniment dels aparells i les instal·lacions necessàries per tal de poder efectuar el 

subministrament. 

 

El subministrament serà mesurat i facturat per l’Ajuntament de Castellserà mitjançant la instal·lació 

del corresponent comptador i per la quantitat de l’aigua contractada. 

 

La disposició dels comptadors s’estableix als articles 11 i 12 del Reglament del servei municipal 

d’abastament d’aigua al municipi de Castellserà. 

 

 

Article 4rt. Subjectes passius. 

 

a) Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, totes les persones físiques 

o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 

que estiguin abonades o que utilitzin el servei d’abastament d’aigua potable. 

 

b) Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o 

rebut per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 

propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.  

 

 

Article 5è. Responsables 

 

a) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

 

b) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors 

o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast 

que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 6è. Quotes tributàries. 

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes a l’apartat 

següent:  

 

- Consum 

Es cobrarà cada metre cúbic consumit a un preu de 0,07 €/m3, tant per a usuaris 

particulars com industrials.  
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- Quota fixa 

Es cobrarà una quota fixa de manteniment de 25,93 euros anuals, tant per a usuaris 

particulars com industrials. Aquesta quota es dividirà a parts iguals a les factures 

semestrals de subministrament d’aigua.  

 

- Comptador 

El preu del comptador es fixa en 29,20 euros (IVA inclòs). 

 

- Arqueta 

El preu de l’arqueta es fixa en 74,28 euros (IVA inclòs).  

 

- Altes del servei 

Per aquelles noves connexions d’aigua es cobrarà un preu fixe de 58,08 euros (IVA inclòs)  

 

- Reconnexió 

Per la reconnexió d’una escomesa existent en la que s’hagi deixat de donar servei, es 

cobrarà un preu fixe de 25,00 euros (IVA inclòs). En qualsevol cas en el que sigui 

necessària una operació de lampista o treballadors municipals es considerarà un alta nova.  

 

- Retorn de rebuts 

En el cas d’un rebut retornat es cobraran també aquelles despeses derivades del retorn, ja 

sigui en pagament en període voluntari com en pagament via executiva. 

 

- Canvi de nom 

Per al canvi de nom d’un usuari es fixa un preu de 5 euros (IVA inclòs). 

 

Article 7è. Beneficis fiscals. 

 

No s’aplicaran exempcions bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 

els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  

 

 

Article 8è. Acreditament i període impositiu.  

 

El període impositiu és l’any natural. 

 

L’impost s’acredita quan s’iniciï la prestació del servei. 

 

 

Article 9è. Impost sobre el valor afegit 

 

D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost sobre el 

valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu. 

 

 

Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés.  

 

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa primera s’exigirà mitjançant el sistema de padró 

semestral.  
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2. La liquidació s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals 

s’acceptarà que el pagament s’efectuï a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament.  

3. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la 

segona quinzena del mes natural següent al de finalització del semestre i comprendrà la 

taxa acreditada pel subministraments de l’anterior semestre.  

4. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen el 

cobrament els rebuts per subministrament regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el 

període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels 

interessos de demora.  

 

 

Article 11è. Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de 

practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es 

procedirà pel mode que estableix aquest article.  

2. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la 

matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes 

que, per consums successius, s’acreditin . 

3. De la quota que semestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat 

pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena 

anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. Per poder obtenir 

informació, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el número de comptador instal·lat. 

 

 

Article 12è.  Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, 

la seva normativa de desenvolupament. 

 

 

Article 13è. Suspensió del subministrament d’aigua 

 

El procediment de suspensió del subministrament d’aigua s’estableix al l’article 19 del Reglament 

del servei municipal d’abastament d’aigua al municipi de Castellserà. 

 

 

Disposició addicional  

 

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang 

legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit 

d'aquesta Ordenança.” 

 

 

 

Segon.- Derogar i deixar sense efecte les Ordenances fiscals  que a continuació es relacionen: 

 

- Ordenança fiscal taxa de subministrament d’aigua.  

 

Tercer.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han 

d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del 
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següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 

Quart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 

provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal número 5 

reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable es publicaran al Butlletí Oficial de la 

Província, moment en que entraran en vigor. 

 

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  

 

 

7. Aprovació inicial, si escau, del Reglament de subministrament d’aigua potable. 

 

Antecedents 

 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 

corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

 

Vist que el procediment d’aprovació del reglament municipal exigeix l’aprovació inicial, la sub-

missió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la 

publicació posterior del text íntegre.  

 

Atès que al no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la 

corporació, aquest reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que 

calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1958, de 2 d’abril. 

 

Atès que l’article 162.2 c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 

disposa que els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi 

presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació públic, següent a l’aprovació inicial, 

 

Per tot l’exposat, el Ple acorda:  

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador del servei municipal d’abastament 

d’aigua potable de Castellserà, segons el redactat següent:  

 

 

Article 1. Objecte 

Article 2. Taxes 

Article 3. Obligacions generals del servei 

Article 4. Drets generals del servei 

Article 5. Obligacions generals dels usuaris 

Article 6. Drets generals dels usuaris 

Article 7. La llicència de subministrament 

Article 8. Titularitat de la llicència 

Article 9. El subministrament 

Article 10. Usos de l’aigua 

Article 11. Subministrament per comptador 
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Article 12. Bateria de comptadors 

Article 13. Connexió al servei 

Article 14. Realització de les connexions 

Article 15. Instal·lacions interiors 

Article 16. Dipòsits receptors de reserva 

Article 17. Equips de sobrepressió 

Article 18. El consum 

Article 19. Procediment de suspensió del subministrament 

Article 20. Faltes i sancions 

Article 21. Inspeccions 

Article 22. Danys i responsabilitat davant de tercers 

Article 23. Jurisdicció competent 

 

Disposicions addicionals: primera, segona i tercera 

 

Disposició final 

 

 

Article 1. Objecte 

 

1.1. L’objecte d’aquest Reglament és regular el servei municipal d’abastament d’aigua potable de 

Castellserà dins el terme municipal. 

 

1.2. El servei de subministrament d’aigua potable és un servei públic de titularitat municipal. 

 

1.3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, el servei de subministrament domiciliari 

d’aigua potable es pot garantir emprant les fórmules associatives que preveu la legislació de règim 

local, o mitjançant conveni o acord de delegació amb altres administracions públiques. 

 

1.4. Sense perjudici de la titularitat municipal del servei de subministrament, l’Ajuntament 

comptarà per a la seva prestació amb el suport dels ens supramunicipals de cooperació i 

assistència als municipis. 

 

Article 2. Taxes 

 

S’aplicaran les taxes fixades a l’ordenança fiscal corresponent. Donat el cas que se sol·licités un 

servei que no figurés en les taxes fixades, l’Ajuntament procurarà facilitar el servei i promourà 

l’aprovació dels preus que garanteixin l’equilibri econòmic davant dels organismes legalment 

competents. 

 

Article 3. Obligacions generals del servei 

 

L’Ajuntament procurarà prestar el servei amb una qualitat i quantitat suficient, amb caràcter 

permanent i tot amb submissió expressa al que estableixen la legislació vigent i aquest reglament 

llevat dels casos de força major. 

 

Concretament haurà de: 

 

a) Contractar l’alta del subministrament i per tant facilitar el servei a tota persona que ho sol·licita 

sempre que sigui tècnicament i econòmicament factible i s’acompleixin els requisits d’aquest 

reglament. 
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b) Informar dels detalls d’aquest reglament i de l’ordenança fiscal aplicable a tots els usuaris que 

ho demanin i de forma automàtica quan se subscrigui una nova alta de subministrament. 

 

c) Mantenir l’aigua i les instal·lacions del servei en les degudes condicions sanitàries i de servei. 

 

d) Col·laborar amb l’usuari en la solució de les incidències que el subministrament pugui tenir. 

 

e) Les altres que es puguin derivar d’aquest reglament. 

 

 

Article 4. Drets generals del servei 

 

L’Ajuntament té els drets següents: 

 

a) Cobrament dels serveis prestats i de l’aigua consumida per l’usuari segons les taxes i preus 

fixats a l’ordenança fiscal. 

 

b) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris i ordenar l’adopció de les mesures 

adients quan l’esmentada instal·lació interior pertorbi el servei o les seves instal·lacions. 

 

c) Els altres que es puguin derivar d’aquest reglament i de la legislació vigent. 

 

Article 5. Obligacions generals dels usuaris 

 

L’usuari contractant té les obligacions següents: 

 

a) Disposar de comptador per a mesurar l’aigua consumida segons les especificacions que es 

marquen a l’article 11 del present reglament.  

 

b) Satisfer l’import de les taxes i preus que pertoquin segons l’ordenança fiscal; també pagar les 

quantitats resultants de liquidacions complementàries fetes amb motiu de tenir errades en les 

inicialment liquidades. 

 

c) Utilitzar l’aigua subministrada per l’Ajuntament única i exclusivament en la forma i pel usos fixats 

en la llicència de subministrament. 

 

d) Prohibir derivacions en les instal·lacions per al subministrament d’altres habitatges, locals o 

immobles en general que no estiguin inclosos a la llicència. 

 

e) Permetre al personal del servei l’accés a l’immoble del subministrament per tal de revisar o 

comprovar les instal·lacions. 

 

f) Respectar els precintes col·locats pel servei o per altres organismes autoritzats. 

 

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, especialment si es tracta de 

subministrament per a desenvolupar activitats. 
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i) No provocar retorns de l’aigua cap a la xarxa pública amb perill d’alterar les seves condicions. 

 

j) Complir les ordres que l’Ajuntament pugui dictar en situacions d’excepcionalitat o emergència. 

 

k) Realitzar la conservació i reparar les avaries que es puguin produir a les instal·lacions sota la 

seva responsabilitat. 

 

Article 6. Drets generals dels usuaris 

 

L’usuari contractant tindrà els drets següents: 

 

a) Consumir l’aigua en condicions i quantitats acordades amb el seu habitatge, indústria o activitat 

d’acord amb la normativa aplicable i la llicència corresponent. 

 

b) Contractar llicència d’alta per al subministrament que necessiti d’acord amb el compliment dels 

requisits establerts en aquest reglament. 

 

c) Donat cas que la liquidació inicialment feta tingui errades ocasionades per qualsevol motiu no 

imputable al propi usuari o la seva negligència, tindrà dret a percebre l’import de la diferència 

corresponent. 

 

d) Els altres que es puguin derivar d’aquest reglament i de la legislació vigent. 

 

Article 7. La llicència de subministrament 

 

7.1. No es podrà subministrar aigua sense que l’usuari hagi subscrit la corresponent llicència de 

subministrament, amb excepció dels casos en què així ho preveu aquest reglament. 

7.2. Cada habitatge singularment considerat, local, explotació o indústria haurà de tenir una 

llicència de subministrament individualitzada. 

7.3. Quan la llicència es sol·liciti per a ús domèstic en un edifici de nova construcció, s’haurà 

d’acreditar prèviament l’obtenció de la llicència municipal de primera ocupació i de la cèdula 

d’habitabilitat. 

Si fos necessari el subministrament per a la realització d’unes obres, s’haurà d’acreditar l’obtenció 

de la llicència municipal d’obres. 

En aquest últim cas l’Ajuntament de Castellserà es reserva el dret de demanar una garantia, en 

forma d’aval bancari o similar, que cobreixi l’import del consum produït durant l’execució de les 

obres per a una quantitat equivalent al 2,5% del pressupost de les obres. 

7.4. El contingut concret de la llicència serà aprovat per l’Alcaldia així com les seves 

modificacions. 

7.5. Les llicències seran aprovades per l’alcalde o l’òrgan a qui aquest delegui. 

7.6. El contingut de la llicència s’entendrà modificat sempre que així ho imposin disposicions legals 

o reglamentàries. 

7.7. L’Ajuntament podrà negar-se a subscriure una llicència de subministrament en els casos 

següents: 

a) Quan el sol·licitant no accepti íntegrament el contingut fixat de la llicència de subministrament o 

les condicions derivades d’aquest reglament o de la resta de normativa aplicable. 

b) Quan la instal·lació del peticionari no compleixi les condicions i els requisits tècnics i legals. 

c) Quan el peticionari hagi deixat pendent de satisfer els imports d’aigua i/o drets de connexions 

corresponents a una altra llicència. Quan es facin efectius els deutes corresponents cessarà 

aquesta restricció. Aquesta limitació és exclusivament personal dels deutors, sense que pugui 

afectar tercers adquirents de l’immoble afectat per les liquidacions impagades. 
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d) Quan l’immoble o les seves instal·lacions no s’ajustin a les normes aprovades per l’Ajuntament, 

a la normativa urbanística i a la resta de normes d’aplicació general. 

 

Article 8. Titularitat de la llicència 

 

8.1. El titular de la llicència de subministrament serà necessàriament el que ho sigui de la relació 

jurídica d’ocupació o propietat de l’immoble. Els propietaris hauran d’acreditar-ho mitjançant 

escriptura de propietat de l’immoble i els arrendataris mitjançant el contracte d’arrendament. Tota 

situació que no compleixi aquesta condició serà considerada fraudulenta i causarà la baixa del 

servei. 

8.2. En els casos en què el subministrament s’hagués establert amb nom del titular de l’immoble i 

es transmetés o alienés la seva titularitat a favor d’una altra persona, a l’efecte de poder continuar 

el subministrament, caldrà sol·licitar, a partir de la data de la transmissió, el canvi de titularitat. En 

cas contrari l’Ajuntament podrà considerar extingit el contracte i, per tant, no efectuar el 

subministrament. 

8.3. La transmissió directa d’un titular a una altre de la llicència, entesa com a canvi de nom, no 

estarà subjecte a la taxa que regula l’alta de subministrament. 

 

 

Article 9. El subministrament 

 

9.1. L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures adients per tal de garantir el subministrament fins a la 

connexió de cada usuari. 

 

9.2. No es durà a terme cap subministrament sense que la persona física o jurídica, usuària del 

servei, en tingui autoritzada l’escomesa a la xarxa general d’abastament d’aigua. Encara que ja 

estigui autoritzada, el subministrament no serà efectiu fins que l’usuari no hagi satisfet els imports i 

documents requerits per l’Ajuntament en aplicació de l’ordenança fiscal i les altres despeses 

efectives del servei amb motiu de la seva connexió. 

 

9.3. A més, per tal d’obtenir aquest subministraments es requerirà una instal·lació integrada per: 

- Arqueta 

- Comptador 

- Escomesa 

- Instal·lació interior 

D’acord amb el que estableixen les normes bàsiques per les instal·lacions interiors de 

subministrament d’aigua. 

Quan les esmentades instal·lacions propietat de l’usuari no reuneixin les condicions de seguretat 

degudes, l’Ajuntament podrà denegar el subministrament, previ requeriment per a que faci les 

correccions adients. 

 

9.4. Aquest subministrament serà autoritzat per l’Alcaldia, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat 

per a connectar a la xarxa general d’abastament d’aigua, subscriure la llicència corresponent i 

obtenir el subministrament. 

La demanda serà una sol·licitud signada pel titular (de conformitat amb el que estableix l’article 

8.1) on es faci constar: 

- L’ús de l’aigua (domèstic, industrial, per a reg, per a obres, agropecuari). 

- La situació de la instal·lació dels comptadors. 

- El nombre d’habitatges o locals comercials o industrials. 

- La constància del coneixement i l’acceptació expressa del que disposa aquest reglament. 

- L’acreditació d’haver obtingut la cèdula d’habitabilitat o la llicència d’obres segons els casos. 
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La sol·licitud i la resta de documentació adjunta, serà informada pels serveis tècnics municipals 

per si volen fer qualsevol esmena o donar instruccions específiques a la vista de les 

circumstàncies particular de cada cas. 

 

9.5. El subministrament serà permanent amb excepció dels casos en què la llicència especifiqui el 

contrari. 

El servei no es podrà interrompre, llevat dels casos següents: 

a) Avaria en qualsevol de les instal·lacions del servei que faci impossible el subministrament. 

b) Pèrdua o disminució del cabal disponible que provoqui insuficiència en la dotació, acumulació o 

pressió de l’aigua. 

c) Execució d’obres de reparació, canvi o millora de les instal·lacions. 

d) Altres casos de força major. 

Sempre que la interrupció es pugui prevenir, l’Ajuntament ho haurà de comunicar amb la deguda 

anticipació als afectats mitjançant anuncis, pregons o altres mitjans igualment eficaços. Només en 

els casos que per la seva naturalesa exigeixen una intervenció immediata, es podrà prescindir 

d’aquesta obligació de preavís. 

En tots els casos anteriorment relacionats l’usuari no tindrà dret a reclamar ni percebre cap 

compensació. 

9.6. L’ajuntament està obligat a mantenir una pressió estàtica permanent no inferior a 1,5 kg/cm2 

mesurada en el punt de lliurament a l’usuari (entrada de l’arqueta), excepte quan per causes 

justificades el gestor dels servei comuniqui que no pot garantir aquesta pressió. En aquests casos 

l’usuari ha d'assumir les instal·lacions d'elevació necessàries. 

L’usuari pot demanar a l’ajuntament informació sobre els valors nominals de pressió màxima i 

mínima de la seva connexió sense cost per a ell, sempre i quan es disposi d’arqueta a la vorera 

amb la corresponent clau de pas.  

 

Article 10. Usos de l’aigua 

 

10.1. L’aigua subministrada només podrà tenir l’ús o usos per als quals s’ha contractat el servei i 

en cap cas es podrà vendre o cedir pels usuaris excepte que es tracti de casos d’incendi o altres 

circumstàncies que ho exigeixin. 

L’usuari en cap cas podrà subministrar l’aigua a tercers sense l’autorització de l’Ajuntament, que 

podrà atorgar-la en casos excepcionals i amb caràcter transitori. 

 

10.2. El servei que presta l’Ajuntament té com a objecte preferent satisfer les necessitats 

domèstiques de la població; els subministraments per a usos industrials, agropecuaris o de reg es 

faran només en la mesura que siguin possible un cop ateses les necessitats domèstiques. En els 

usos no domèstics, l’Ajuntament podrà en qualsevol moment rebaixar i fins i tot suspendre el 

servei sense contraure en cap moment l’obligació d’indemnitzar per quedar aquest 

subministraments condicionats i subordinats a les exigències del consum domèstic. 

En cas d’haver d’efectuar restriccions en el subministrament, aquests afectaran en primer lloc els 

regs dels jardins i finques d’esbarjo. 

 

Article 11. Subministrament per comptador 

11.1. La modalitat de subministrament per comptador serà la normal i obligatòria. El 

subministrament d’aigua als usuaris es mesurarà sempre per comptador que s’haurà d’instal·lar en 

una arqueta que es situarà a la vorera de davant de l’habitatge, el més propera possible a la 

façana i previ consentiment de l’Ajuntament. La compra de l’arqueta anirà a càrrec de l’usuari i 

serà facilitada per l’Ajuntament que la cobrarà segons l’ordenança fiscal corresponent. La 

instal·lació de l’arqueta en noves altes anirà a càrrec de l’usuari sota supervisió de l’Ajuntament. 
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11.2. El comptador serà facilitat per l’Ajuntament que el cobrarà segons l’ordenança fiscal 

corresponent. La instal·lació del comptador anirà a càrrec de l’usuari. 

L’elecció del tipus d’aparell, el seu diàmetre i la seva localització exacta seran fixats per 

l’Ajuntament tenint en compte les característiques del subministrament de què es tracti, el règim 

de la xarxa i les condicions de l’immoble al qual s’ha de subministrar. 

L’Ajuntament conserva la propietat del comptador. 

11.3. Està rigorosament prohibit que l’usuari manipuli el comptador. Tampoc pot realitzar cap 

operació en la instal·lació que pugui alterar el funcionament del comptador o l’exactitud de la 

mesura. Qualsevulla actuació en contra del que s’ha indicat podrà comportar la suspensió del 

subministrament. 

L’usuari té l’obligació de vetllar, sense manipular-lo, per mantenir el comptador en bon estat de 

conservació i de funcionament. L’Ajuntament, en qualitat de titular del comptador, podrà efectuar-

hi totes les verificacions que consideri necessàries i també podrà substituir-lo per un altre. 

L’usuari està obligat a facilitar al personal del servei l’accés al comptador en qualsevol moment. 

En casos de mal funcionament o ruptura del comptador, l’usuari haurà d’informar a l’Ajuntament 

de l’esmentada anormalitat en el termini de 10 dies, comptats des del dia en què ho sàpiga. En 

aquest cas l’Ajuntament facilitarà un nou comptador sense càrrec per a l’usuari. La instal·lació del 

nou comptador anirà a càrrec de l’usuari.  

En casos que l’Ajuntament sospiti d’un mal funcionament del comptador, ja sigui provocat per una 

avaria o per l’antiguitat del mateix, podrà realitzar, a càrrec de l’Ajuntament, un canvi de 

comptador. 

11.4. En qualsevol moment, tant l’usuari com l’Ajuntament podran sol·licitar, a càrrec de l’usuari, la 

verificació del comptador per part dels Serveis d’Indústria o organisme competent. Si en resulta un 

mal funcionament del comptador, es corregiran les liquidacions d’acord amb els errors manifestats 

en el dictamen de verificació. 

11.5. Tots aquells usuaris que en el moment de l’aprovació del reglament no disposin de 

comptador al seu habitatge tindran fins a 31 de desembre de 2018 per instal·lar-lo.  

En cas de disposar d’arqueta hauran de sol·licitar a l’Ajuntament el subministrament del 

comptador. L’Ajuntament els farà arribar el comptador amb un màxim de 5 dies laborals des de la 

seva petició. L’usuari es farà càrrec del cost del comptador segons estableix l’ordenança 

corresponent i de la instal·lació d’aquest. 

En cas de no disposar d’arqueta, hauran de sol·licitar a l’Ajuntament el subministrament d’arqueta 

i comptador. L’Ajuntament realitzarà i es farà càrrec les tasques de connexió des de la xarxa 

general fins a l’arqueta i de retornar la vorera a les condicions inicials. La compra de l’arqueta i el 

comptador anirà a càrrec de l’usuari i seran facilitats per l’Ajuntament que els cobrarà segons 

estableix l’ordenança corresponent. Les tasques de connexió de comptador i arqueta cap a la 

instal·lació interior les haurà de realitzar un instal·lador acreditat i correran a càrrec de l’usuari. 

11.6. Tots aquells usuaris que en el moment de l’aprovació del reglament tinguin situat el 

comptador dins del seu immoble tindran fins a 31 de desembre de 2019 per treure’l de dins i 

posar-lo en una arqueta a la vorera. Hauran de sol·licitar el trasllat a l’Ajuntament que realitzarà i 

es farà càrrec de les tasques de connexió des de la xarxa general fins a l’arqueta i de retornar la 

vorera a les condicions inicials. La compra de l’arqueta anirà a càrrec de l’usuari i serà facilitada 

per l’Ajuntament que la cobrarà segons estableix l’ordenança corresponent. Les tasques de 

connexió de comptador i arqueta cap a la instal·lació interior les haurà de realitzar un instal·lador 

acreditat i correran a càrrec de l’usuari. 

11.7. Tots aquells usuaris que en el moment de l’aprovació del reglament tinguin situat el 

comptador dins una arqueta a la façana de l’immoble el podran deixar al seu lloc. En cas d’averia 

en la que hagi d’intervenir l’Ajuntament es veuran obligats a traslladar el comptador situant-lo a 

dins d’una arqueta a la vorera. Hauran de sol·licitar el trasllat a l’Ajuntament que realitzarà i es farà 

càrrec les tasques de connexió des de la xarxa general fins a l’arqueta i de retornar la vorera a les 

condicions inicials. La compra de l’arqueta anirà a càrrec de l’usuari i serà facilitada per 
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l’Ajuntament que la cobrarà segons estableix l’ordenança corresponent. Les tasques de connexió 

de comptador i arqueta cap a la instal·lació interior les haurà de realitzar un instal·lador acreditat i 

correran a càrrec de l’usuari. Les tasques d’arranjament de la façana, en cas que siguin 

necessàries, aniran a càrrec de l’usuari. 

 

Article 12. Bateria de comptadors 

12.1. En el cas que una sola connexió de servei hagi de subministrar aigua a més d’un usuari en 

el mateix immoble, s’haurà d’instal·lar una bateria capaç d’albergar els comptadors que necessita 

tot l’immoble. 

12.2. En la instal·lació de bateries de comptadors divisionaris, les instal·lacions i els comptadors 

que s’hi emplacin, estaran sota la custòdia diligent i la responsabilitat dels propietaris de l’immoble. 

12.3. La bateria s’instal·larà a la planta baixa de l’edifici i el més a prop possible de l’entrada, en 

un recinte tancat amb pany normalitzat. La ubicació dels comptadors, en un lloc diferent, requerirà 

l’autorització prèvia de l’Ajuntament. 

En aquestes instal·lacions els tubs que es posin hauran de ser flexibles i amb una llargada 

suficient per poder efectuar les operacions d’unió i canvi de comptador. 

12.4. La contractació d’aquests serveis divisionaris requerirà una llicència individual per a 

cadascun dels comptadors. 

12.5 Excepcionalment s’autoritzarà el subministrament d’aigua a una pluralitat d’usuaris, en un 

mateix immoble o finca, a través d’un sol ramal d’escomesa amb comptador general, amb la 

justificació prèvia, per part dels interessats, de circumstàncies rellevants d’ordre econòmic, tècnic, 

urbanístic o social. En aquests casos els usuaris hauran de presentar una sol·licitud a 

l’Ajuntament. Aquests consums es llegiran a partir d’un únic comptador que tindrà la consideració 

de serveis comuns, facturant-se com un comptador individual i sense dret a cap tipus de 

bonificacions. Aquesta excepció només es podrà tenir en compte en habitatges construïts. Tots els 

immobles nous amb més d’una habitatge hauran de tenir bateria de comptadors segons estableix 

l’article 12.  

 

Article 13. Connexió al servei 

13.1. Com a norma general cada finca tindrà el seu propi ramal independent. Aquesta connexió de 

servei enllaçarà amb la xarxa de distribució en el punt més proper a l’immoble en la mesura en 

que això sigui possible. 

13.2. Per a la connexió efectiva al servei s’ha d’haver donat compliment a tots els requisits exigits 

per aquest Reglament i a la normativa vigent aplicable per al subministrament. 

13.3. No obstant el punt anterior, seran preses d’aigua especials les següents: 

- Les preses d’aigua per a execució d’obres degudament autoritzades per l’Ajuntament. Autoritzat 

el subministrament, cal adoptar al que disposa aquest reglament per a les preses d’aigua i 

connexions, i es col·locarà un comptador provisional per a obres. 

Un cop caducada la llicència caducarà automàticament l’autorització per al subministrament, per la 

qual cosa l’Ajuntament podrà suspendre’l després d’haver donat audiència a la persona 

interessada. 

- Qualsevulla altra presa d’aigua que per les seves característiques suposi la realització d’un 

subministrament provisional d’aigua. Aquesta s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament fent constar el 

cabal d’aigua necessària i els fins que es pretenen aconseguir amb l’esmentat subministrament. 

En l’atorgament d’aquest tipus de subministrament s’especificarà la seva durada. El peticionari 

serà responsable dels desperfectes que l’execució de les obres de connexió puguin ocasionar a la 

via pública o a tercers. 

13.4. En cop feta la connexió del servei amb el compliment dels requisits establerts, aquesta 

quedarà en propietat de l’usuari des de l’arqueta fins a l’interior de l’edifici o immoble. 

El manteniment, reparació i conservació d’aquestes escomeses fins a l’arqueta seran sempre per 

compte de l’usuari. 
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Un cop acabat o rescindit el contracte, la connexió quedarà lliure i a disposició del seu propietari, 

però si aquest en un termini de quinze dies no comunica a l’Ajuntament de forma fefaent la seva 

voluntat de retirar-la de la via pública desprès dipositar la fiança fixada pels serveis tècnics 

municipals, s’entendrà que es desinteressa de la connexió i l’Ajuntament podrà adoptar les 

mesures que consideri oportunes. 

 

Article 14. Realització de les connexions 

14.1. L’escomesa és la canonada que uneix l’arqueta que conté el comptador amb la instal·lació 

interior de l’immoble. Travessa la paret que tanca l’edifici per un forat fet pel propietari o l’usuari de 

manera que el tub quedi solt i pugui dilatar-se lliurement; no obstant el forat s’haurà de rejuntar per 

tal que quedi impermeabilitzat. 

14.2. L’Ajuntament és l’encarregat de connectar la xarxa general amb l’arqueta corresponent. 

14.3. Si un copropietari ocupés un local de la planta baixa de l’immoble, podrà contractar al seu 

càrrec una connexió independent amb l’autorització prèvia del propietari o comunicat de 

propietaris i l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 

Els ramals d’escomesa per les boques d’incendis seran sempre independents dels altres que 

pugui tenir la finca. 

14.4. Totes les connexions es faran un cop complerts els requisits establerts i fet el pagament de 

les liquidacions adients, directament per l’usuari i al seu càrrec; però abans haurà de sol·licitar la 

conformitat, el control i a la supervisió dels serveis corresponents de l’Ajuntament per l’operació de 

connexió. 

14.5. Les característiques tècniques de la connexió seran fixades pels serveis tècnics municipals 

segons la pressió de l’aigua, cabal necessari, el consum al ramal i la situació del local. També 

s’haurà de tenir present el que disposen les normes bàsiques per les instal·lacions interiors de 

subministrament d’aigua i la corresponent reglamentació tecnicosanitària i la resta de normativa 

vigent. 

 

Article 15. Instal·lacions interiors 

15.1. La xarxa de distribució interior de l’usuari podrà ser inspeccionada per l’Ajuntament per 

verificar en qualsevol moment que ha estat construïda i que es manté segons la normativa 

aplicable, i evitar deficiències i defraudacions al subministrament. 

15.2. Les instal·lacions interiors corresponents a cadascuna de les llicències de subministrament 

no podran ser empalmades a una xarxa o canonada de distribució d’aigua d’altra procedència. 

Tampoc podrà empalmar-se cap instal·lació que derivi d’una altra llicència, ni barrejar l’aigua del 

servei amb qualsevol altra.  

En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials necessitin subministraments 

propis, distribuïts conjuntament amb l’aigua provinent del servei, podrà autoritzar-se la connexió 

sempre que: 

- L’aigua no es destini al consum humà. 

- S’adoptin mesures tècnicament suficients a judici de l’Ajuntament per evitar retorns d’aigua cap a 

la xarxa pública. 

15.3. En tot cas l’usuari haurà d’instal·lar els dipòsits reglamentaris per impedir el retorn de l’aigua 

a la xarxa. 

 

 

Article 16. Dipòsits receptors de reserva 

16.1. L’usuari podrà instal·lar sota la seva responsabilitat, dipòsits receptors o reguladors, que 

formaran part de la seva instal·lació interior. 

16.2. Aquest dipòsits seran tancats i s’hauran de mantenir correctament desinfectats. L’usuari 

respon de les possibles contaminacions degudes a l’estat d’aquests dipòsits. 

 

http://www.castellsera.cat/
mailto:ajuntament@castellsera.cat


 

Avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà - Tel. 973 61 00 05 - Fax 973 61 03 11 
www.castellsera.cat - ajuntament@castellsera.cat 

 

Article 17. Equips de sobrepressió 

17.1. També es podran instal·lar en els immobles equips de pressió o qualsevol altre sistema que 

tingui per objecte millorar la pressió del subministrament a diferents usuaris servits per una sola 

escomesa. 

17.2. El procediment tècnic que s’empri haurà de garantir que l’aigua passarà tota pels 

comptadors sense possibilitats de defraudació o d’originar pertorbacions a la xarxa. 

Són prohibides les bombes o mecanismes que aspirin l’aigua directament de la xarxa general. 

 

Article 18. El consum 

18.1. L’usuari consumirà l’aigua amb les condicions que estableix aquest Reglament i està obligat 

a usar tant les instal·lacions pròpies com les del servei de manera que consumeixi l’aigua de 

forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta d’usuaris. 

18.2. S’entendrà per consum, el que marqui el comptador. 

Una persona autoritzada per l’Ajuntament comprovarà les quantitats marcades als comptadors i 

les anotarà al llibre corresponent. L’usuari podrà comprovar que l’anotació feta és correcta. 

18.3. Si per mal funcionament o avaria d’un comptador, no es pogués conèixer amb exactitud el 

consum, s’entendrà consumida la mitjana entre els dos rebuts anteriors, o bé el del mateix període 

de l’any anterior si el consum dels rebuts anteriors resulta influenciat per l’estació. 

18.4. Si es pot comprovar que el consum s’ha produït per una fuita, un cop valorat per part de 

l’Ajuntament que la fuita ha estat un fet fortuït no atribuïble a la negligència de l’usuari, es 

calcularà el volum d’excés segons el consum habitual en els dos darrers anys. Per aquest volum 

d’excés s’aplicarà la taxa i/o preu que estigui estipulat a l’ordenança fiscal corresponent. 

18.5. El consum d’aigua de les fonts públiques és gratuït. Aquestes s’utilitzaran de forma correcta, 

estant prohibida la connexió de mànegues o omplir dipòsits o recipients que siguin transportats de 

qualsevol forma mecànica, amb excepció dels casos de força major degudament justificada. 

 

Article 19. Procediment de suspensió del subministrament 

19.1. L’Ajuntament podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus usuari en els casos 

establerts en l’article 5 d’acord amb el procediment següent: 

L’Ajuntament ha de trametre un avís de suspensió a l’usuari per correu certificat, o altre mitjà pel 

qual quedi constància d’haver-lo realitzat, prèvia resolució de suspensió. 

Abans de trametre l’avís corresponent d’un tall d’aigua, s’avaluarà conjuntament amb els Serveis 

Socials si es pot tractar d’un usuari vulnerable. En cas que sigui així es desestimarà el tall i en cas 

contrari es seguirà el procediment.   

La notificació de l’avís de suspensió de subministrament inclourà, com a mínim, els punts 

següents: 

- Nom i adreça de l’usuari. 

- Adreça del subministrament. 

- Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà la suspensió del subministrament 

i la raó que l’origina. 

- Adreça, telèfon i horari de les oficines en què poden corregir-se les causes que originen la 

suspensió. 

Si l’interessat interposa recurs contra l’avís de suspensió, només es podrà executar la resolució de 

suspensió de subministrament si l’usuari no avala o diposita la quantitat que deu. Altrament no es 

podrà procedir a la suspensió fins a la resolució del recurs per part de l’Ajuntament. 

19. 2. La suspensió no es podrà executar en dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi 

hagi servei administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació complerta del 

restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies. 

19.3. 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. 
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19.4. Si l’Ajuntament comprova l’existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les 

immediatament. 

19.5. En cas que per avaria en la xarxa d’aigües, dipòsits o d’altres causes, s’hagués de 

suspendre el servei no tindran els usuaris dret a reclamació, excepte en cas que per força major 

s’hagués de suspendre per més de cinc dies; aleshores al cobrar el rebut es deduiran els dies que 

l’usuari no hagi rebut l’aigua. No obstant, s’entendrà que el servei es rep regularment mentre no hi 

consti un avís fefaent de l’usuari adreçat a l’Ajuntament. 

 

Article 20. Faltes i sancions 

L’alcalde o regidor en qui delegui és l’òrgan competent per incoar els procediments sancionadors, 

adoptar mesures provisionals i imposar les sancions corresponents. 

La instrucció de l’expedient podrà correspondre a un funcionari municipal, a un membre de la 

corporació o, si escau, a funcionaris d’altres entitats locals en tasques d’assistència i, 

excepcionalment, a funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 

Actuarà com a secretari, quan s’escaigui, aquell que ho sigui de la corporació, o qualsevol altre 

funcionari municipal degudament capacitat a proposta, si és el cas, del titular de la Secretaria. 

Seran responsables les persones que realitzin els fets o no compleixin els deures que constitueixin 

la infracció i en el cas d’establiments industrials i comercials, les empreses titulars d’aquests 

establiments, siguin persones físiques o jurídiques. 

20.1. Infraccions lleus 

Té la consideració d’infracció lleu a aquest Reglament, l’incompliment de les obligacions dels 

usuaris o de les prohibicions específiques establertes per l’article 5 del present Reglament, llevat 

les relatives a les obligacions econòmiques o les que els articles següents qualifiquen de greus o 

molt greus. 

 

20.2. Infraccions greus 

Té la consideració d’infracció greu les següents accions o omissions: 

a) No respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o dels organismes competents de 

l’Administració o manipular les instal·lacions del servei. 

b) La manipulació de l’aparell de mesura o qualsevol altra actuació no compresa en la lletra 

anterior que comporti la utilització fraudulenta del servei. 

c) Dificultar les tasques dels inspectors del servei, ja sigui impedint, dificultat o restringint les 

visites o bé, amenaçant o intimidant a aquest personal. 

d) La reiteració de tres infraccions lleus en un any. 

20.3. Infraccions molt greus 

Es considera infracció molt greu: 

a) Qualsevol de les conductes descrites als articles anteriors quan causi danys greus i rellevants a 

les instal·lacions d’aquest servei o altres també municipals o la via pública. 

b) La reiteració de tres infraccions greus en un any . 

20.4. Sancions 

1. Les infraccions de caràcter lleu motiven advertència de l’Ajuntament i l’obligació de 

normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. A més, seran sancionades amb 

multa de fins a 750 euros. 

2. Les infraccions greus són sancionades amb multa de fins a 1.500 euros. 

3. Les infraccions molt greus són sancionades amb multa de fins a 3.000 euros. 

20.5. Graduació de les sancions 

A l’hora de determinar la multa corresponent, la corporació garantirà l’adequació deguda entre la 

gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideraran especialment els 

criteris següents: 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets de l’infractor 

i el benefici obtingut per aquest amb motiu de la infracció administrativa. 
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b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la infracció, a 

l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció hagi tingut en la salut i la 

seguretat de les persones. 

c) La reincidència, per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

20.6. Procediment sancionador 

20.6.1. Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb aquest Reglament i en virtut 

del procediment sancionador que estableixi l’Ajuntament. En defecte d’aquest procediment propi, 

seran d’aplicació els procediments sancionadors de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

i, subsidiàriament, de l’Administració de l’Estat. 

20.6.2. Això no obstant quan sigui d’aplicació prevalent el règim d’infraccions i sancions que 

preveu la legislació sectorial seran d’aplicació les regles següents: 

a) Caldrà observar el procediment sancionador previst a la norma sectorial si aquesta així ho 

disposa amb caràcter imperatiu. 

b) Si no es dóna la circumstància prevista al paràgraf anterior, serà d’aplicació el que disposa 

l’apartat 20.6.1. 

 

Article 21. Inspeccions 

21.1. En els actes que es formulin en conseqüència d’inspeccions, revisions o comprovacions es 

farà constar: 

- Motius que les originen, amb indicació de si s’han instat d’ofici o a instància de part. 

- Data i hora de la inspecció, revisió o comprovació. 

- Lloc o llocs en què s’ha realitzat. 

- Resultats obtinguts o fets comprovats especificant la seva relació amb el normal funcionament 

del servei i, en el seu cas, el sector o sectors afectats. 

 

Article 22. Danys i responsabilitats davant de tercers 

22.1. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que pel subministrament contractat pugui 

inferir a tercers, ja sigui per desperfectes o anomalies en la instal·lació interior particular o per 

manipulacions en les connexions del servei i en la xarxa general que li siguin imputables. 

22.2. Les altes de llicències de subministrament s’atorguen sense perjudici de tercers i salvant el 

dret de propietat. 

 

Article 23. Jurisdicció competent 

23.1. L’usuari i l’Ajuntament se sotmetran als jutges i tribunals amb jurisdicció a Balaguer i els 

seus superiors immediats. 

 

Disposicions addicionals 

Primera. El tractament que es donarà als comptadors anomenats comptadors generals i que 

comptabilitzen el consum d’aigua de diferents usuaris serà el següent: 

1. S’entendrà per consum individual el que marqui el comptador general dividit pel nombre 

d’immobles independents que comptabilitzin el consum per mitjà del comptador general i que 

estiguin connectats a la xarxa general de l’aigua. 

Es lliuraran rebuts d’aigua individuals per a cadascun dels immobles que es comptabilitzi el 

consum amb comptador general, rebuts que es lliuraran a nom dels propietaris o dels arrendataris. 

2. Per aquells edificis que disposin de comptadors generals i que tinguin constituïda comunitat de 

propietaris o que tot l’edifici sigui propietat d’una mateixa persona es podrà lliurar un únic rebut per 

a tot l’edifici a nom de la comunitat de propietaris o a nom del propietari. En aquest cas s’entendrà 

per consum el que marqui el comptador general. 
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3. Si l’Ajuntament de Castellserà té dificultats per cobrar el consum d’aigua d’algun dels 

arrendataris o propietaris, podrà utilitzar tots els mitjans que estiguin al seu abast per impedir el 

subministrament d’aigua a l’usuari que no liquida els rebuts. 

4. Si tot això estipulat per aquests comptadors generals que donen consum d’aigua a diferents 

usuaris presenta problemes a l’Ajuntament de Castellserà, o als arrendataris o als propietaris de 

l’edifici, aquest Ajuntament podrà exigir als propietaris i/o arrendataris l’arranjament de les 

instal·lacions de manera que es pugui col·locar un comptador individual per a cadascun dels 

immobles individuals que estan entroncats a la xarxa municipal d’abastament d’aigua. 

Segona. Per tot el que no estigui previst en aquest Reglament, s’aplicarà la normativa reguladora 

del règim local i en especial el Reglament de serveis de les corporacions locals, les normes 

bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, la reglamentació 

tecnicosanitària reguladora del servei i la resta de disposicions concordants i aplicables. 

Tercera. En tots els punt d’aquest Reglament en què es fa menció a resolucions que ha d’adoptar 

l’Ajuntament i que no estan atribuïdes d’una forma especial al Ple, s’entén que corresponen a 

l’alcalde. 

 

Disposició final 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació íntegra al Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida, i romandrà vigent fins que el Ple de l’Ajuntament no el modifiqui, 

substitueixi o derogui expressament. 

S’aplicarà a totes les xarxes d’abastament d’aigua propietat de l’Ajuntament de Castellserà. 

 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament per un termini 

de 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció 

dels anuncis corresponents al BOP, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i seu electrònica.  

 

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 

pública i d’audiència als interessats, el regalament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 

definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 

publicació.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 

 

 

 

8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

 

Es dona compte del següents decrets:  

 

78/18  Sol·licitud atorgament subvenció directa per inversió financerament sostenible. 

79/18  Sol·licitud catàleg oferta cultural IEI.     
80/18  Elaboració Pressupost exercici 2019.    

 

 

El Ple en resta assabentat. 

 

 

9.Precs i preguntes.  
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No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.51 

hores, de la qual s’estén la present acta. 

 

 

 

 

 

 

L’Alcalde,        En dona fe,  

        La Secretària,  

 

 

 

Marcel Pujol Coll               Anna Sentís Freixinet 
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