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1 MEMÒRIA 

11..11  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  

En data 20 de maig de 2011 l’Ajuntament de Bellpuig va adjudicar a l’empresa Cia. Gral 

d’Aigües de Catalunya, SA, per un termini de 4 anys, el contracte de gestió per concessió del 

servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Bellpuig i Seana, havent-se 

produït el passat 1 d’octubre de 2015 la finalització de la vigència de la concessió, la qual es 

troba actualment en situació de pròrroga obligatòria, d’acord amb el previst a l’article 235.a del 

Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 

Catalunya. 

Per acord del Ple de 30 de novembre de 2016, l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar l’inici de 

l’expedient de modificació de la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable 

del municipi de Bellpuig i Seana, a gestió directa, en la forma més sostenible i eficient d’entre 

les previstes a l’article 85.2 de la Llei 7/85, així com encarregar als serveis municipals la 

redacció de la memòria justificativa en la qual es justifiqui la forma de gestió proposada, 

elaborin, si s’escau, un projecte de modificació del Reglament del Servei en funció de la nova 

forma de gestió a adoptar, i que s’elabori una anàlisi de mercat, relatiu a l’oferta i a la demanda 

existent, a la rendibilitat i possibles efectes sobre la concurrència empresarial, derivada de la 

modificació de la forma de gestió d’aquest servei públic. 

 

11..22  DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  II  EENNTTOORRNN  

11..22..11  DDAADDEESS  GGEENNEERRAALLSS  

El municipi de Bellpuig es troba situat a la part més occidental de la comarca de 

l’Urgell, tocant amb el Pla d’Urgell. Forma part de la serra del Coscollar en el seu 

extrem de ponent, obrint-se en tres tossalets.  
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El terme té una extensió de 35 km²,  i té dos nuclis urbans: el principal de Bellpuig i 

Seana, que limita amb el nucli urbà i municipi veí de Barbens. El nucli de Seana es 

troba a 4,5 km de distància del nucli de Bellpuig. 

Per la zona est del municipi travessa el Canal d’Urgell de Sud a Nord, infraestructura 

bàsica pel desenvolupament econòmic del municipi, donat la gran superfície regada 

del municipi i que també serveix com a font de captació de l’abastament d’aigua 

potable del municipi. 

El poble, a 308 metres d’altitud, és el nucli principal de població del municipi. L’altre 

nucli situat al nord del terme municipal és Seana, nucli agregat a 4,5 km de distància 

del nucli de Bellpuig.  

El municipi de Bellpuig té una població d 4.989 habitants segons dades de l’any 2015. 

El terme limita administrativament al Nord amb el municipi de Barbens, al Sud amb 

Belianes, a l’Est amb Anglesola, Vilagrassa i Preixana, i a l’Oest amb Castellnou de 

Seana i Vilanova de Bellpuig. 

Bellpuig disposa d’una òptima xarxa de carreteres que la situen com a part activa de 

les principals rutes de comunicació: l’Autovia A2 Madrid-Lleida-Barcelona, l’antiga 

nacional II i la línia ferroviària Lleida – Manresa – Barcelona. Bellpuig es situa a un 

distància de 35 km de la ciutat de Lleida i a 15 de Tàrrega, capital de l’Urgell. 
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11..22..22  CCLLIIMMAA  II  VVEEGGEETTAACCIIÓÓ  

El municipi de Bellpuig es caracteritza per un clima xerotèric semiàrid del tipus 

mediterrani-continental, amb marcat dèficit hídric, precipitacions màximes a la 

primavera i tardor i estius molt secs. A l’hivern són molt habituals les boires i gelades i 

les precipitacions són més aviat escasses. Les temperatures són extremes tan a 

l’hivern com a l’estiu. Les precipitacions oscil·len al voltant dels 400 mm/any repartits 

molt irregularment al llarg de l’any. 
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Els mesos d’abril i maig, octubre i novembre són els més plujosos mentre que el juliol i 

el febrer són els més eixuts. En general, la primavera i la tardor per aquest ordre, són 

les estacions més plujoses, i l’estiu i l’hivern les més seques. La temperatura mitjana 

està al voltant dels 14,13 ºC mentre que la mitjana de les temperatures màximes i 

mínimes estaria al voltant dels 20,6 i 7,9 ºC respectivament. Hi ha bàsicament tres 

mesos de temperatures baixes (desembre, gener i febrer) durant els quals existeix risc 

de gelada, uns 40 dies/any.  

 

Les successives transformacions i els canvis d’ús del sòl al llarg dels segles, que 

inclou la transformació en conreus, primer de secà i després en conreus de reg, han 

configurat un paisatge vegetal amb predomini de terrenys de conreu (fruiters, farratges 

i cereals de regadiu) i amb marges subespontanis de vegetació ruderal i arvense. 

Així, actualment la vegetació natural queda relegada als pocs secans existents de la 

franja sud-est i als marges dels conreus, als vessants més escarpats, a les parcel·les 

no conreades, i a les ribes dels ambients aigualosos com els canals i sèquies, a la 

vora d’alguns pantans de regulació, i en general allà on no hi hagi un conreu, pot 

aparèixer vegetació espontània. 
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11..22..33  AACCTTIIVVIITTAATTSS  

L’economia de Bellpuig ha estat sempre basada en la terra: primer fou una agricultura 

de subsistència limitada per l’absència d’un mercat important i l’escassa circulació 

monetària. Al llarg de la primera meitat del segle XX augmentà el nivell de vida amb la 

diversificació econòmica dirigida sobretot vers la transformació de productes del camp 

i des de mitjans de segle, amb alts i baixos, s’ha afermat el sector industrial i ha sorgit 

amb més força el sector serveis, especialment el comerç. 

A nivell agrícola, Bellpuig ha estat condicionat pel canal d’Urgell, que rega gran part 

del terme municipal. Els principals conreus són el farratge, les hortalisses, els cereals i 

la fruita (la poma ostenta la denominació de qualitat “Poma Plana d’Urgell”).  

El terme municipal de 3.503 ha, 2.515 són de regadiu i t 756 són de secà. En el terreny 

associatiu, destaca la Cooperativa del Camp (1943). 

La indústria sorgida al segle XX es basa inicialment en la transformació dels productes 

agrícoles. Actualment, existeixen una gran diversitat d’empreses: fàbriques de dolços, 

les teuleries i les bòbiles, les pedreres extractores de sorra i grava, la foneria d’alumini, 

la indústria dels derivats del porc i les serralleries. Més recentment, han aparegut 

també una fàbrica de confecció amb disseny propi, una empresa dedicada a la 

fabricació de sistemes electrònics aplicats a l’agricultura, una planta dedicada a la 

fabricació de cable elèctric, i una altra que fabrica taps de suro. Cal destacar també la 

farinera, una empresa de plàstics i una de llavors. 

La ramaderia ha esdevingut un altre puntal del sector primari. El règim principal és 

l’estabulació de ramat en granges per compte d’altre, generalment grans cooperatives, 
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sobretot en el cas de l’avicultura. La importància d’aquest sector ha motivat la creació 

d’una llotja agrícola-ramadera des del 1969 que els dimarts reuneix a la vila 

empresaris, comerciants i ramaders per formalitzar operacions i establir preus a nivell 

estatal. Aquesta llotja, un dels primers mercats d’origen establerts, és coneguda arreu. 

El POUM cerca la implantació d’un model urbà, a on s’utilitzi racionalment el territori, 

conjugant totes aquestes activitats i usos amb el medi ambient. 

 

11..22..44  EEVVOOLLUUCCIIÓÓ  DDEEMMOOGGRRÀÀFFIICCAA  

La població censada al municipi de Bellpuig és de 4.989 hab. (segons dades de 

l’IDESCAT de l’any 2015) 

L’any 2006 la població era de 4.454 habitants i a l’any 1998 de 3.990. 

Tal i com s’aprecia al gràfic següent la variació de població en els darrers 15 anys ha 

tingut una tendència a incrementar-se. 

 

Any Població (habitants) 
1998 3990 
2000 4050 
2002 4200 
2004 4230 
2006 4454 
2008 4825 
2010 4970 
2012 4980 
2014 4975 
2015 4989 
2016 5005 
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El creixement total del municipi entre els anys 2001 i 2011 ha estat del 19,19%. 

El municipi no presenta estacionalitat, la població és molt similar tot l’any o inclús, 

segons informació de l’Ajuntament, pot baixar durant l’època de vacances estivals. 

Malgrat això, es produeix un increment en el consum d’aigua en el tercer trimestre 

degut al canvi d’hàbits de consum durant l’estiu. 

Aquest increment en el consum d’aigua del tercer trimestre és en promig del 10% 

respecte la mitja anual segons les dades disponibles. 

Per al càlcul de la població equivalent és té en compte un component estacional amb 

una durada de 90 dies.    

 

Nucli Població 
Censada 

Població 
Estacional 

Població 
Equivalent 

Bellpuig 5.005 4.810 4.955 

 

La població es divideix en els dos nuclis de població en la següent proporció: 

• Nucli de Bellpuig: 4.858 habitants 

• Nucli de Seana: 147 habitants 

11..33  FFOONNAAMMEENNTTSS  JJUURRÍÍDDIICCSS..  

 
- La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, 

pel que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, 
coneguda com a Directiva Marc de l’Aigua.  

- La Directiva 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, de 26 de 
febrer de 2014. 

- La Directiva 2014/24, sobre contractació pública, de 26 de febrer de 2014 
- La Directiva 2014/25, de contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, 

l’energia i els serveis postals, de 26 de febrer de 2014. 
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- La Constitució Espanyola de 1978 que a l’article 128.2 que reconeix la iniciativa pública 
en l’activitat econòmica, establint que es podrà reserva al sector públic serveis 
essencials, especialment en el cas de monopoli mitjançat la llei. 

- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya EAC, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 
- Real Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions 

vigents en matèria de règim local. 
- Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
- Decret de 17 de juny de 1955, pel que s’aprova el Reglament de serveis de les 

Corporacions Locals. 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text retós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres activitats i 

serveis (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions publiques i 

del Procediment Administratiu Comú. 

 

11..44  LLAA  CCOOMMPPEETTÈÈNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  EENN  MMAATTÈÈRRIIAA  DD’’AABBAASSTTAAMMEENNTT  DD’’AAIIGGUUAA  AA  LLAA  

PPOOBBLLAACCIIÓÓ  

El bloc normatiu regulador del “règim local” que s’inicia amb Llei municipal de 1877, passant pel 
RD de 12 d’abril de 1924, fins l’actual Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL) i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), ha vingut reconeixent els serveis 
d’abastament d’aigua i el sanejament ( o clavegueram) com de competència municipal. 

Diu l’article 25 LBRL que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en 
este artículo” i l’article 85 LBRL  defineix els serveis públics com “ (...) los que prestan las 
entidades locales en el ámbito de sus competencias.” 

La competència municipal en aquesta matèria es recull expressament a l’article 25.2.c) LBRL 
quan diu: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: (...) c) 
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.”, 
servei que es declara obligatori en tots els municipis a l’article 26 LBRL... . En todos los 
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Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas.” i a l’article 86.3 LBRL es “declara la reserva a favor de las 
entitats locals dels serveis essencials d’abastament i depuració d’aigües.”  

L’emparament a la reserva realitzada en favor de les entitats locals que realitza la LBRL es 
troba a la pròpia Constitució Espanyola quan a l’article 128.2 CE després de reconèixer la 
iniciativa pública en l’activitat econòmica, preveu que mitjançant la Llei es podrà reservar al 
sector públic serveis essencials, especialment en el cas de monopoli. 

Així doncs, els municipis ostenten un triple títol sobre el serveis que configuren l ’abastament i 
tractament: competència per la prestació, declaració de servei essencial mínim i reservat. 

A Catalunya, l’article 66.3 del TRLMRL estableix que els municipis tenen competències pròpies, 
entre d’altres, en matèria de subministrament d’aigua, clavegueres i tractament d’aigües 
residuals i l’article 67 disposa que tots els municipis han de prestar com a mínim, serveis en 
matèria d’abastament domiciliari d’aigua potable i claveguera. 

Sota aquesta atribució legal de titularitat i competència d’aquests serveis, els municipis  estan 
obligats a establirs els serveis públics mínims obligatoris i a garantir-ne a continuïtat de la 
prestació (article 153.2 del Decret 179/95 (en endavant ROAS), però poden, en exercici de la 
potestat d’autoorganització reconeguda a l’article 4 de la Llei 7/1985, així com la facultat 
contemplada a l’article 153.1 del ROAS, per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva 
competència, adoptar la decisió estratègica de prestar-los mitjançant qualsevol de les formes 
de gestió, ja sigui la directa, mitjançant la seva pròpia organització o ens plenament depenents 
d’ells, o indirecta, que implica l’existència d’un procediment de licitació pública i un contracte de 
gestió del servei amb una persona física o jurídica diferent i no íntegrament del municipal 

 

11..55  LLEESS  FFOORRMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  DDEELLSS  SSEERRVVEEIISS  PPÚÚBBLLIICCSS  DDEE  CCOOMMPPEETTÈÈNNCCIIAA  

MMUUNNIICCIIPPAALL..  

Acreditada la competència dels municipis en relació amb el subministrament d’aigua, és precís 
indicar que ha sigut una pràctica admesa la llibertat d’elecció respecte la forma de gestió dels 
serveis públics, del que era paradigma l’article 30 del “Reglamento de Servicios de las 
corporaciones locales”, de 17 de juny de 1955, quan disposava que:  “Las Corporaciones 
locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de 
su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros 
aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen local y a sus reglamentos y demás disposiciones 
de aplicación”. Aquesta llibertat d’opció s’ha vingut considerant com una manifestació de la 
potestat d’autoorganització reconeguda als ens locals com molt gràficament expressa l’article 
249 del TRLMRLC: “La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a 
la potestat d’autoorganització dels ens locals”. 
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També és precís indicar que organitzativament es pot efectuar una classificació prèvia que 
seria aquella que distingeix entre la gestió individual i la gestió associada, també anomenada 
en comú o, fins i tot per alguns anomenada, compartida. A la vegada existeix la classificació 
tradicional, expressada en les formes de gestió directa i indirecta, i que se superposa a 
l’anterior ja que tant la gestió individual com la gestió associada es pot realitzar en forma de 
gestió directa o indirecta.  

En aquesta memòria abordarem en primer lloc l’estudi de les formes de gestió directa i 
indirecta i posteriorment analitzarem l’anomenada gestió associada de serveis públics.. 

L’actual article 85.2 LBRL, estableix que els serveis públic de competència local podran 
gestionar-se de la forma més sostenible i eficient, entre les següents: 

a) La gestió directa: 

a) Gestió per la pròpia Entitat Local. 
b) Organisme autònom local. 
c) Entitat pública empresarial local. 
d) Societat mercantil local, quin capital social sigui de titularitat pública. 

b) La gestió indirecta, mitjançant les diferents formes de previstes per al contracte de gestió de 
serveis públics en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada pel 
TRLCSP, que són: 

a) Concessió. 
b) Gestió interessada 
c) Concert 
d) Societat d’economia mixta. 

Cal precisar que en la redacció inicial de la LBRL i en la Llei municipal catalana es 
contemplava l’arrendament com una forma més de gestió indirecta, i que aquesta fórmula 
encara es contempla, entre d’altres al ROAS. No obstant, amb la reforma operada mitjançant 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local, que es 
remetia pel que fa a les formes de gestió indirecta als contractes de gestió de serveis públics 
regulats al Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, es va excloure l’arrendament de les tipologies 
de gestió indirecta dels serveis públics, al considerar que aquest contracte presentava unes 
notes de major connexió amb el contracte d’arrendament d’un bé immoble i per tant exclòs de 
l’àmbit d’aplicació de la legislació de contractes (article 4.1.p del TRLCSP) al tenir la  
consideració de contractes privats. Per tant, a partir de la reforma de 2003, aquests contractes 
es regeixen per la legislació sobre patrimoni de les administracions públiques.  

En la mesura que el servei es presta actualment de forma indirecta i que l’Ajuntament de 
Bellpuig ha encarregat l’elaboració d’un document tècnic de valoració sobre la forma més 
sostenible i eficient entres les formes de gestió dircta del servei d’abastament d’aigua potable, 
sembla raonable abordar l’estudi sense obviar les modalitats de gestió indirecta (art 277 
TRLCSP) i seguidament analitzar la gestió directa, en la que per raons òbvies caldrà centrar 
l’estudi.  
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11..55..11  LLEESS  FFOOMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  IINNDDIIRREECCTTAA  DDEELLSS  SSEERRVVEEIISS  PPÚÚBBLLIICCSS  

En general, les formes de gestió indirecta responen a un model en el que l’administració 
transfereix a la iniciativa privada la responsabilitat i el risc del servei en una intensitat que varia 
des de la gestió interessada (menor) fins la concessió (major). El control s’exerceix mitjançant 
mecanismes indirectes (fixació de tarifes, participació en el capital social de la mixta, aprovació 
del reglament del servei....). 

Entre les formes de gestió indirecta el concert és la menys rellevant en relació amb els servei 
d’abastament d’aigua a la població en la mesura que requereix l’existència de la persona 
natural o jurídica (privada) que vingui realitzant prestacions anàlogues a les que constitueixen 
el servei públic i de les instal·lacions necessàries (la qual cosa és quasi impossible en els 
serveis reservats). En aquest cas l’entitat local concerta amb el gestor privat la prestació del 
servei a canvi del pagament del preu pactat fixat amb caràcter previ. És una modalitat més 
encaixable amb altres serveis com ara els de tipus sanitari, educatius o assistencials. 

A la gestió interessada, l’Administració i l’empresari participen en els resultats de l’explotació 
del servei en la proporció que s’estableixi en el contracte. L’Administració delega la prestació 
del servei en l’empresa gestora, que és estimulada mitjançant el mecanisme de la participació 
en els resultats de l’explotació.  

A la societat d’economia mixta l’Administració participa, per si o mitjançant una entitat 
pública depenent, en concurrència amb persones naturals o jurídiques en la prestació del 
servei. Així, en lloc d’establir i delimitar funcions i responsabilitats de les parts en el contracte, 
es comparteixen riscos i responsabilitats mitjançant la participació com a socis en una persona 
jurídica societària, que passa a ser la gestora del servei. El capital social pot ser 
majoritàriament públic, en quin cas estarà subjecte a la comptabilitat pública, consolidació a 
nivell pressupostari, rendició de comptes al Tribunal de Cuentas, aplicació de la legislació 
sobre contractació pública, limitacions retributives dels empleats, etc. Aquesta fórmula permet 
que l’Administració mantingui alguns “privilegis” com a soci, en el sentit de permetre el control 
públic de la societat i de la gestió del servei, sempre justificat amb al finalitat última del servei 
públic. Es planteja el dubte sobre la legalitat de l’aportació de béns de domini públic (afectes a 
un servei públic) que acostuma a ser rebutjada pels registradors. 

En la concessió es transfereix la gestió del servei a l’empresari, assumint el risc econòmic de 
l’activitat i per tant el concessionari ha de finançar la construcció de les obres o instal·lacions 
necessàries, gestionar i explotar el servei al seu risc i ventura. Per aquest servei se li lliura el 
dret a percebre dels usuaris els imports dels serveis d’acord amb les tarifes proposades a 
l’Administració. En la concessió els béns afectes al servei, tant els aportats per l’Administració, 
com els aportats pel concessionari són béns de domini públic que hauran de revertir 
obligatòriament i gratuïta a l’Ajuntament al finalitzar la concessió. Precisament per aquest 
motiu els darrers anys de la concessió, acostumen a ser deficitaris en inversió i molt 
“conflictius” en despeses de “reparació”, que afecten directament al compte d’explotació. 
També s’acostuma a establir l’anomenat fons de reversió, mecanisme que permet al 
concessionari recuperar per avançat la inversió efectuada en béns subjectes a reversió. I en 
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alguns casos han arribat als jutjats les disputes sobre l’anonenat dret al “requillibri de la 
concessió” o dret a reclamar un reajustament econòmic dels termes de la concessió quan es 
produeix una devallada imprevista dels ingressos o un augment de costos fruit d’inversions no 
programades. 

11..55..22  LLEESS  FFOORRMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  DDIIRREECCTTAA  DDEELLSS  SSEERRVVEEIISS  PPÚÚBBLLIICCSS..  

En la forma de gestió directa, l’administració manté el control i la titularitat del servei, així com la 
mateixa gestió d’aquest, però pot utilitzar diverses modalitats organitzatives, caracteritzades 
per un diferent nivell de centralització, desconcentració i descentralització funcional. 

En la gestió directa sense organització especialitzada, l'entitat titular assumeix la gestió 

sense cap intermediació. Utilitza funcionaris i, si escau, personal laboral de la pròpia plantilla. 

Els serveis s'enquadren en els òrgans típics de l'organització municipal centralitzada i els 

poders de decisió a tots els nivells corresponen als òrgans de govern de l'entitat. És la forma 

directa estrictu sensu, coneguda com a forma directa simple. 

En la gestió directa amb òrgan especial d'administració ens trobem amb una organització 

diferenciada, però sense personalitat jurídica. Es disposa d’un gerent i un consell 

d'administració, així com una secció pressupostària pròpia i comptabilitat separada. Aquesta 

forma de gestió respon doncs a un principi de desconcentració funcional, gaudint l'òrgan 

especial de l'autonomia que l'Entitat li confereixi, però en tot cas sense personificació. Es 

coneix com a gestió directa complexa, per la mateixa entitat. 

 

En la gestió directa mitjançant organismes autònoms, entitats públiques empresarials i 
societats de capital íntegrament municipal, es constitueix una organització dotada de 

personalitat jurídica i certa autonomia, sempre limitada per la seva dependència total i exclusiva 

de l'entitat local. Són formes descentralitzades, però dependents. Per això, els considerem ens 

instrumentals. Totes aquests ens estan incardinats en el teixit administratiu, ja que formen part 

del propi dispositiu organitzatiu de l'entitat local. Per això, hem de considerar-les com a 

"exclusivament dependents" i de cap manera poden tenir la consideració de tercers respecte de 

l'entitat local. La consideració d'aquestes formes de gestió com personificacions instrumentals 

locals (conegudes amb l’acrònim de PIL per un sector de la doctrina), té efectes determinants 

en relació amb els anomenats contractes "in house" o domèstics, ja que resulta clar que es 

tracta de mitjans propis. 

A l’article 85 bis de la LBRL es concreta el règim dels organismes autònoms i de les entitats 
públiques empresarials mitjançant la fórmula de la remissió parcial a la LOFAGE (derogada 
amb efectes de 2 d’octubre de 2016 per Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic)  i especificant aquells aspectes que són propis del règim local (constitució, 
màxim òrgan de govern, etc): 
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Article 85 bis LBRL 
1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de 
organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se 
regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes 
especialidades: 
a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la 
entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a una 
Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso de las 
entidades públicas empresariales, también podrán estarlo a un organismo autónomo 
local. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos 
estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o 
distinta naturaleza. 
b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario 
de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector 
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título X, tendrá la 
consideración de órgano directivo. 
c) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya 
composición se determinará en sus estatutos. 
d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de 
administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del 
Consejo de Administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su 
ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal 
de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades. 
e) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal 
directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas 
que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda. 
f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de 
personal y de la gestión de sus recursos humanos por las correspondientes 
concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local. 
g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u 
órgano equivalente de la entidad local. 
h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la 
entidad local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía 
superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla. 
i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano 
equivalente de la entidad local a la que estén adscritos. 
j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, y demás normativa estatal aplicable, se entenderá realizada a los órganos 
competentes de la entidad local. 
Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se 
entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquélla. 
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2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas 
empresariales locales comprenderán los siguientes extremos: 
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean 
unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con respeto en todo 
caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y 
resoluciones que agoten la vía administrativa. 
b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades 
administrativas generales que éste puede ejercitar. 
c) En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también 
determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades 
administrativas. 
d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos 
económicos que hayan de financiar el organismo. 
e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación. 
f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención, 
control financiero y control de eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la 
legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en el capítulo III del título X 
de esta ley. 
3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada 
en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente. 

 

A Catalunya, el Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
(ROAS) malgrat no contenir una regulació de les EPEL, per contra sí aporta una regulació 
substantiva de la gestió directa sense organització especialitzada, com a forma de gestió en 
la que l’entitat local assumeix la gestió directa mitjançant el seus propis mitjans i estructura, 
utilitzant la seva pròpia plantilla:  

 

Article 190  

190.1 En la gestió directa per la mateixa organització indiferenciada de l’ens local, 
aquest assumeix i centralitza el servei, exerceix de forma exclusiva les potestats de 
direcció i de gestió sobre aquell, utilitza el personal directament dependent de la 
mateixa corporació i assumeix el risc derivat de la gestió. 

190.2 Els mitjans personals i materials del servei s’adscriuen i s’integren en el 
pressupost de l’ens local. 

190.3 La gestió econòmica dels serveis gestionats de manera centralitzada resta 
subjecta a la funció d’intervenció i del control intern financer i d’eficàcia. 

Article 191 

Direcció i administració del servei 

191.1 La direcció superior dels serveis correspon al president de la corporació o el 
membre d’aquesta en qui delegui o en qui es desconcentri mitjançant una disposició 
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general a proposta d’aquell, sens perjudici de la direcció tècnica que correspongui al 
cap del servei respectiu. 

191.2 Per a la gestió del servei es pot designar un administrador, les funcions del qual 
són simplement de gestió amb exclusió de les de disposició de capitals i de caràcter 
resolutori. 

Amb el mateix detall, el ROAS també regula la forma de gestió directa mitjançant una 
organització especial, supòsit el que es crea una certa diferenciació orgànica (amb la creació 
de la figura del gerent del servei i/o nomenant un òrgan d’administració, etc) però mantenint la 
unitat pressupostària, malgrat que es reconeix una certa autonomia ja que es reconeix com una 
secció dintre del pressupost (com la té una regidoria).  

Article 192 

192.1 La gestió directa de serveis per l’ens local es pot realitzar per mitjà d’una 
organització especial, sense personalitat jurídica, composta per un consell 
d’administració i una gerència, sens perjudici que la naturalesa del servei exigeixi 
l’adopció d’una altra forma d’organització, mitjançant la creació d’altres òrgans 
complementaris. 

192.2 L’acord pel qual s’estableix que un servei el gestiona directament l’ens local 
mitjançant una organització especial ha d’incloure els aspectes orgànics i de 
funcionament i, si s’escau, la desconcentració de funcions, d’acord amb la 
reglamentació del mateix servei. 

Article 193 

Consell d’administració 

193.1 El consell d’administració és nomenat pel ple de l’ens local entre persones 
professionalment qualificades i ha de comptar amb una representació dels usuaris. 

193.2 El president del consell ha de ser membre de l’ens local. 

193.3 Actua com a secretari del consell qui ho sigui de la corporació, sens perjudici de 
les delegacions que pugui realitzar legalment. 

193.4 Correspon al consell d’administració el govern i la direcció superior del servei. El 
consell ha d’actuar amb subjecció a les directrius del ple corporatiu i, en general, sota 
les orientacions dels òrgans locals de govern dins de les competències respectives. 
193.5 Són funcions del consell les que li atribueixi l’acord d’establiment de 
l’organització especial o el reglament del servei i, en general, les que de manera 
expressa no siguin atribuïdes a un altre òrgan. 

193.6 Els actes del consell d’administració poden ser impugnats mitjançant el recurs 
ordinari davant l’òrgan corresponent de l’ens local, llevat que l’acord de creació disposi 
un altre règim. 

Article 194 

Gerent 
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194.1 El gerent és designat pel president de l’ens local a proposta del consell 
d’administració. La relació amb l’ens local es regula pel que disposa la legislació sobre 
el personal al servei dels ens locals. 

194.2 Són funcions del gerent: 

a) Executar i fer complir els acords del consell d’administració. 

b) Gestionar, dirigir de manera immediata i inspeccionar el servei. 

c) Les altres que li assignin les normes reguladores del servei i de l’organització 
especial o que li encarregui el consell d’administració. 

Article 195 

Règim contractual 

La contractació d’obres i subministraments s’ha d’adaptar al que preveu la legislació de 
contractació aplicable als ens locals, tenint en compte les característiques derivades 
del reglament d’organització del servei i de l’acord de creació d’aquest. 

Article 196 

Personal 

El personal adscrit a l’organització especial que gestiona el servei és el propi de l’ens 
local, sigui funcionari o laboral, el qual manté la relació de dependència amb la 
corporació. 

 

Article 197 

Béns 

Els béns adscrits a l’organització especial no constitueixen patrimoni propi i els que 
adquireixi amb motiu de la gestió del servei s’incorporen al patrimoni general de l’ens 
local. 

Article 198 

Secció pressupostària i comptabilitat. Compte i fiscalització 

198.1 L’organització especial del servei ha de comptar amb una secció pròpia en el 
pressupost de l’ens local i amb una comptabilitat especial. 

198.2 El consell d’administració de l’organització ha de retre anualment una memòria i 
un compte de la gestió del servei, sens perjudici del que estableix la legislació 
d’hisendes locals. 

198.3 La funció interventora, de control financer i d’eficàcia del servei s’ha d’exercir 
d’acord amb el que estableix així mateix la legislació aplicable d’hisendes locals. 
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En el supòsit de l’Organisme Autònom, el ROAS reconeix l’autonomia patrimonial i 
personalitat jurídica pròpia i, fins i tot, la capacitat  pot fixar els preus públics si aquests 
cobreixen el cost del servei. En cas contrari correspon a l’entitat local l’aprovació: 

Article 199 

199.1 Els ens locals poden gestionar directament els serveis públics de la seva 
competència, mitjançant el corresponent organisme autònom, dotat de personalitat 
jurídica, el qual té plena capacitat per al compliment dels fins que en determinen la 
constitució. 

199.2 L’ens local pot crear l’organisme autònom. També es pot constituir adquirint 
béns de particulars adscrits a una determinada finalitat per compra, donació o 
disposició fundacional, en aquest cas d’acord amb la voluntat del fundador. 

199.3 En qualsevol d’aquests supòsits s’ha de seguir el procediment que regulen la 
legislació aplicable i aquesta secció. 

Article 200 

Estatuts 

200.1 Els organismes autònoms locals es regeixen pels seus estatuts que aprovi el ple 
de la corporació, per les normes contingudes en el reglament del servei i per les de 
caràcter imperatiu de dret intern i comunitari. 

200.2 Els estatuts s’han de referir, entre d’altres, als aspectes següents: 

a) Els òrgans de govern i les atribucions. 

b) Els recursos econòmics que s’assignin. 

c) Els béns que s’adscriguin a l’organisme. 

d) Les facultats de tutela per part de l’ens local titular del servei. 

e) Les funcions sobre l’organització i l’administració del servei. 

f) L’extinció de l’organisme i els efectes d’aquesta. 

Article 201 

Procediment de constitució i d’aprovació dels estatuts 

201.1 La constitució de l’organisme autònom local i l’aprovació dels estatuts s’han 
d’ajustar al procediment següent: 

a) Correspon al ple de la corporació l’aprovació inicial. 

b) L’acord de constitució i els estatuts s’han de sotmetre a informació pública per un 
termini mínim de trenta dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i 
suggeriments. 

c) El ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s’escau, procedir a l’aprovació 
definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial. 



Memòria tècnica per al canvi de model de gestió i recuperació de la 
gestió directa municipal del servei d’abastament al municipi de Bellpuig 

 
 

 
Pàgina 21 de 125 

 

d) El text dels estatuts s’ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província i 
inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

e) L’organisme autònom s’ha d’inscriure en la secció complementària del registre d’ens 
locals que porta el Departament de Governació. 

201.2 S’exceptua de la tramitació que estableix l’apartat 1 d’aquest article el cas en què 
l’organisme autònom tingui per objecte la gestió d’un servei públic econòmic de 
caràcter essencial i reservat per prestar-se en règim de monopoli, sempre que en el 
procediment establert a l’article 183 i concordants es prevegi la creació de l’organisme i 
s’incloguin els estatuts. 

201.3 L’organisme de caràcter econòmic no pot tenir a la vegada com a objecte un 
servei públic i una activitat econòmica que no tingui la consideració de servei públic. 

Article 202 

Òrgans de govern 

202.1 Els estatuts han d’establir els òrgans de govern de l’organisme, que ha de 
comptar, en tot cas, amb un president, una junta de govern i un gerent. 

202.2 Correspon al ple de l’ens local la designació, el cessament o la substitució dels 
òrgans de govern. Els estatuts poden preveure la presència de representants socials a 
la junta de govern si la classe del servei o el nombre de treballadors ho fa aconsellable. 

202.3 A manca de la regulació estatutària regeix, en tot el que sigui procedent, el que 
disposa la secció segona del capítol 2 d’aquest títol. 

 

 

Article 203 

Hisenda 

La hisenda dels organismes autònoms es regeix pel que estableix la legislació aplicable 
sobre hisendes locals i, en aquest sentit, s’han de tenir en compte, entre d’altres, les 
regles següents: 

a) L’organisme ha d’elaborar anualment un pressupost adaptat a les normes sobre 
l’estructura pressupostària dels ens locals, el qual s’ha d’integrar al pressupost general 
de l’ens. A aquest fi, el pressupost de l’organisme s’ha de trametre a l’ens local del qual 
depèn abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació que 
preveu la legislació sobre hisendes locals. 

b) El pressupost de l’organisme no pot incloure augments de personal sense 
l’autorització de l’ens local. 

c) Els beneficis que s’obtinguin amb les operacions comercials, industrials o anàlogues, 
si s’escau, s’integren en el pressupost de l’organisme. 
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d) El procediment del cobrament dels crèdits és de caràcter administratiu i la recaptació 
executiva l’han de realitzar els serveis recaptadors de l’ens local, d’acord amb les 
regles aplicables a aquest. 

e) Les operacions de crèdit i de tresoreria les aprova l’ens local del qual depèn 
l’organisme dins dels límits legalment establerts. Els crèdits concertats pels esmentats 
organismes computen a la càrrega financera dels ens locals de què depenen, d’acord 
amb el que estableix la normativa d’hisendes locals. 

f) L’organisme pot proposar que determinats crèdits es considerin ampliats 
automàticament en la mesura que es produeixin els ingressos correlatius. 

g) Les funcions de fiscalització i control de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària i les de comptabilitat, tresoreria i recaptació, les han de realitzar la 
intervenció i la tresoreria de l’ens local, d’acord amb les competències respectives, bé 
directament o per mitjà de delegacions. 

Article 204 

Patrimoni 

204.1 Els organismes autònoms han de posseir un patrimoni especial afectat als fins 
específics per als quals es constitueixen. Els béns que l’ens local adscrigui per al 
compliment dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària. 

204.2 L’organisme ha de formar un inventari dels béns i drets de la manera que 
estableix la normativa sobre patrimoni dels ens locals. L’esmentat inventari s’ha 
d’integrar a l’inventari general de l’ens local, mitjançant un annex. 

204.3 Els béns immobles adquirits pels organismes autònoms amb càrrec als seus 
pressupostos s’han d’inscriure al Registre de la propietat a nom seu, amb referència 
també de la corporació local de la qual depenguin. 

204.4 Els organismes autònoms no poden alienar els béns afectats de manera directa i 
permanent al compliment de les seves finalitats. L’alienació d’altres béns de caràcter 
patrimonial exigeix l’autorització prèvia de l’ens local i resta subjecta al procediment que 
estableixen la Llei municipal i de règim local de Catalunya i les normes reglamentàries 
aplicables, tret de l’alienació dels béns adscrits pel mateix ens local per ser 
transformats, i la dels béns que adquireixi l’organisme per ser retornats al tràfic jurídic, 
per constituir-ne l’objecte de la seva activitat, sempre que s’hagi previst als estatuts. 

204.5 Els beneficis que s’obtinguin de la prestació del servei, una vegada cobertes les 
despeses, s’han de destinar de la manera i per a les finalitats que determini la junta de 
govern del mateix organisme, d’acord amb els estatuts. 

Article 205 

Règim contractual 

205.1 La contractació d’obres, de serveis necessaris per al funcionament de 
l’organisme autònom i de subministraments s’ha de subjectar al que preveu la legislació 
de contractació administrativa que regeix per a l’ens local, sens perjudici del que 
estableix l’article 210 d’aquest Reglament per als organismes autònoms de caràcter 
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econòmic. No obstant això, els estatuts poden determinar les característiques pròpies 
de contractació que, respecte al règim general, es derivin de l’organització 
administrativa peculiar de l’organisme. 

205.2 Els actes adoptats per l’òrgan que adjudiqui el contracte poden ser objecte de 
recurs per motiu d’infracció del Dret comunitari europeu en matèria de contractes 
públics o de les normes nacionals de transposició d’aquell, perquè es compleixin els 
criteris d’eficàcia i rapidesa, d’acord amb el que estableix la Directiva de la CEE de 21 
de desembre de 1989. 

205.3 La mesa de contractació l’integren el president de la junta de govern, el gerent i 
el secretari de la corporació. 

Article 206 

Personal 

Els funcionaris de l’ens local que presten serveis en els organismes autònoms que en 
depenen mantenen la situació de servei actiu en aquell, llevat que s’integrin a la funció 
pública pròpia dels organismes. En qualsevol cas, l’organisme autònom ha d’assumir 
totes les obligacions de l’ens local del qual depengui, respecte de l’esmentat personal. 

Article 207 

Recursos 

Contra els actes administratius dictats pels organismes autònoms es pot interposar 
recurs ordinari davant l’òrgan corresponent de l’ens local, llevat que els estatuts 
prevegin altrament. 

 

 

Article 210 

Especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic 

210.1 L’activitat i la forma de contractació dels organismes autònoms 

que presten serveis de caràcter econòmic resta sotmesa a les normes de dret 
mercantil, civil o laboral, sens perjudici de les matèries que exceptuïn els estatuts i la 
normativa de contractació pública. Les relacions de tutela amb la corporació local de la 
qual depenen, com també els actes que impliquin l’exercici de potestats 
administratives, tenen, en tot cas, caràcter administratiu. 

210.2 Aquests tipus d’organismes autònoms han d’elaborar anualment un programa 
d’actuació, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals que en 
justifiquen l’existència, el qual ha de contenir: a) El detall de les inversions a executar 
durant l’exercici. 

b) L’especificació de les aportacions de les administracions públiques i altres fonts de 
finançament de les inversions. Les aportacions han de respectar les regles de la lliure 
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concurrència que contenen l’ordenament nacional i el Dret comunitari europeu, en 
especial, pel que fa a les ajudes públiques. 

c) Els objectius a aconseguir durant l’exercici, entre els quals hi han de figurar els 
ingressos que s’espera generar per mitjà de vendes, si s’escau. 

d) Una memòria corresponent a l’avaluació econòmica de les inversions a escometre 
durant l’exercici. 

210.3 El programa d’actuació s’ha de trametre al president de la corporació abans de 
l’1 de juny de cada any. El programa l’aprova simultàniament amb el pressupost 
general el ple de l’ens local, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes 
locals, i s’ha d’incloure com a annex del mateix pressupost 

En el cas de la societat mercantil de capital íntegrament públic, l’accionista públic queda 
subjecte a les normes de dret privat, llevat aquells aspectes que es considera necessari la 
subjecció al dret públic. Així poden evitar la rigidesa d’estar sotmeses a un pressupost limitatiu, 
al que sí estan sotmeses les altres formes de gestió directa o bé que gaudeixen en la seva 
condició d’ens del sector públic de la possibilitat d’aprovar unes Instruccions de contractació 
que tot respectant els principis fonamentals de la contractació pública com la publicitat 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació els permeten evitar les 
regideses formals de la resta dels elements del procediment de contractació. En matèria de 
personal tot i que han de respectar els principis de concurrència en els processos selectius i 
codis de conducta (Disposició addicional primera del Text refós de l’EBEP) disposen d’un 
major marge en aspectes com la promoció, jubilació, estructura retributiva i règim disciplinari. 

El control de l’explotació del servei s’exerceix mitjançant el nomenament d’administradors de la 
societat, el control dels comptes el realitzen auditors externs, mentre que el control intern 
correspon a la intervenció municipal i el ple autoritza l’endeutament, les inversions i el seu 
finançament.  

Els béns afectes al servei són de domini públic i no poden ser del patrimoni de la societat. Això 
obliga a les societats públiques (i també a les mixtes) a distingir comptablement entre el 
patrimoni de la societat i el patrimoni adscrit al servei públic. No obstant en la mesura que 
l’explotació de la totalitat dels actius propis i adscrits els realitza la societat, és una pràctica 
estesa i comunament acceptada l’amortització tècnica de la totalitat de l’immobilitzat (per la 
seva necessitat de reposició) com també s’accepta la imputació com a despeses del servei, 
dels interessos dels préstecs per finançar inversions. 

En aquest sentit és tradicional la cita de la Resolució de la Dirección General de los Registros 
y el Notariado, de 12 de Septiembre de 1985, en la que es va denegar la inscripció de 
l’aportació de béns de domini Públic com aportació al Capital Social de l’empresa gestora. 

La Comissió de preus ve acceptant als expedients de tarifes la inclusió dels costos totals del 
servei, incloent els d’explotació (els de funcionament de la societat) com els d’inversió en 
noves instal·lacions o de renovació de les existents. 
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Disposa l’article 85 ter de la LBRL que: 

1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su 
forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les 
sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de 
control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 
siguiente de este artículo. 

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado 
por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes 
de las mismas a las que corresponda su titularidad. 

3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta 
General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección 
de las mismas. 

En aquest marc legal d’autonomia municipal, la LRSAL va representar un intent de contenir 
aquesta capacitat per crear noves personacions jurídiques, imposant noves exigències per 
l’adquisició, constitució o participació, impedint la creació d’entitats instrumentals de segon 
nivell i exigint el sanejament de les entitats instrumentals que estiguessin en situació deficitària 
i, si aquest no es produeix, la seva dissolució (Disposició addicional novena de la LBRL). 

Novena. Redimensionamiento del sector público local. 

1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de 
ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa 
o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste. 

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su 
plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones 
patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales 
o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. 
Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones 
patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido 
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de 
pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la 
normativa de morosidad. 

Abundant en l’objectiu de reordenar i reacionalitzar el sector públic local, s’introdueix, 
mitjançant la LRSAL un paràgraf a l’article 85 LBRL quina finalitat última és la de verificar la 
sostenibiltiat i eficiència d’optar per les formes de gestió mitjançant EPEL i societat mercantil 
local. 

(...) 
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Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) (EPEL) y d) (Societat 
mercantil local) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al 
efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las 
letras a)(gestió per la pròpia entitat local) y b (Organisme autònom local), para lo que 
se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de 
la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se 
incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico 
recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del 
interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas 
planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Recuperant la mecànica expositiva anterior, cal dir que el ROAS estableix també una regulació 
detallada de les societats mercantils locals en els preceptes següents: 

Article 211 

211.1 Els serveis locals de caràcter econòmic es poden gestionar directament per mitjà 
d’una societat mercantil. 

211.2 En aquest cas, el servei s’exerceix en règim d’empresa privada i el capital social 
pertany íntegrament a l’ens local. 

211.3 La societat ha d’adoptar la forma de responsabilitat limitada o de societat 
anònima i actua amb subjecció a les normes de dret mercantil, sens perjudici de les 
matèries exceptuades per l’acord de creació, les referents a les funcions de direcció i 
vigilància que exerceixi l’ens local sobre ella i les de contractació i d’altres de caràcter 
administratiu a què es refereixen els articles 217 i 225 d’aquest Reglament. 

 

Article 212 

Formes de creació i procediment 

212.1 Aquestes societats es poden instituir: 

a) Per fundació simultània per l’ens local. 

b) Per l’adquisició per part de l’ens de totes les accions o les participacions d’una altra 
societat. 

c) Per l’adquisició de totes les accions o participacions de titularitat privada d’una 
societat mercantil amb capital parcialment públic del qual és titular l’ens local. 

212.2 El règim específic d’aquestes societats és aplicable a partir de la constitució i la 
inscripció de la societat i, si s’escau, l’adquisició de les accions. 

212.3 Quan la societat de capital íntegrament públic provingui de la transformació d’una 
societat anònima o de responsabilitat limitada, inicialment privades, no es pot modificar 
l’objecte social. En aquest cas, haurà de justificar-se degudament en l’expedient 
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l’adquisició de les accions si la societat que les transmet no presenta sanejat l’estat 
financer. 

212.4 El capital social ha d’estar totalment desemborsat des del moment de la 
constitució de la societat i no es pot transferir, sens perjudici del que estableix l’article 
283.1.d) d’aquest Reglament. 

212.5 L’acte previ de la constitució de la societat i l’aprovació dels estatuts per l’ens 
local s’han de tramitar d’acord amb el procediment que regula l’article 201 d’aquest 
Reglament. 

212.6 La societat legalment constituïda s’ha d’inscriure en la secció complementària del 
Registre d’ens locals que porta el Departament de Governació. 

Article 214 

Béns 

214.1 Els béns de domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per 
al compliment dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària i l’adscripció no 
implica transmissió del domini ni desafectació. 

214.2 Els béns patrimonials aportats s’incorporen directament al patrimoni de la 
societat. L’aportació en espècie ha de ser objecte de valoració, de conformitat amb la 
legislació mercantil aplicable al tipus de societat de què es tracti. 

214.3 Es poden constituir drets reals d’aprofitament sobre els béns de domini públic a 
favor de la societat. 

214.4 Els béns patrimonials que adquireixi posteriorment la societat s’integren al seu 
patrimoni. 

214.5 Abans que el ple de la corporació aprovi l’aportació dels béns patrimonials, s’ha 
de demanar, quan calgui, l’informe previ al Departament de Governació i, en tot cas, se 
li ha de donar compte, als efectes que estableix la normativa del patrimoni dels ens 
locals. 

Article 215 

Inventari i registre 

215.1 Els béns de domini públic adscrits a les societats han de constar amb aquesta 
circumstància a l’inventari de béns de la corporació i se n’ha d’estendre una nota 
informativa al Registre de la propietat. 

215.2 S’ha de formar un inventari dels béns i dels drets de la societat, el qual s’integra 
a l’inventari general consolidat de l’ens local de qui depèn mitjançant un annex. 

Article 216 

Comptabilització de béns i drets 
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El valor dels béns de domini públic adscrits a la societat no ha d’aparèixer reflectit a la 
comptabilitat d’aquesta. 

En el supòsit que la societat sigui titular d’un dret d’aprofitament sobre aquells béns, el 
valor estimat s’ha de comptabilitzar a l’actiu de la societat, com també el dels béns 
patrimonials dels quals sigui titular. 

Article 217 

Normes reguladores de caràcter administratiu 

217.1 Es regeixen per les normes de dret administratiu l’acte previ de la constitució de 
la societat, els de la coordinació d’aquesta amb l’ens local, el de la supressió del servei 
públic corresponent, com també, els supòsits a què es refereix l’article 225.2 d’aquest 
Reglament. 

217.2 Tenen igual caràcter els actes d’aplicació de les normes reglamentàries del 
servei, ja siguin d’àmbit estatal, de Catalunya, o del mateix ens local, d’acord amb les 
competències respectives, i els derivats de la potestat expropiatòria i d’altres potestats 
de dret públic que exerceixi l’ens local que afectin la societat. 

217.3 Els altres actes de la societat resten subjectes al dret privat. 

Article 218 

Caràcter de les relacions amb tercers 

218.1 Els contractes i les relacions amb tercers per part de les societats tenen caràcter 
mercantil, sens perjudici del que estableix l’article 225.2 d’aquest Reglament respecte a 
l’adquisició de béns i la contractació d’obres. 

218.2 Són aplicables a l’activitat d’aquestes societats les normes generals de la 
responsabilitat patrimonial derivada del funcionament dels serveis públics. 

Article 219 

Òrgans de la societat 

219.1 La direcció i l’administració de la societat les exerceixen els òrgans següents: 

a) La junta general, assumida pel ple de l’ens local. 

b) El consell d’administració. 

c) La gerència. 

219.2 Sens perjudici del que disposa la legislació mercantil sobre la matèria, la societat 
ha de tenir un secretari, que pot ser el de la corporació, i al qual, entre les seves 
funcions, correspon estendre les actes dels òrgans col·legiats. 
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Article 220 

Atribucions i funcionament dels òrgans de la societat 

220.1 Els estatuts de la societat han de determinar les atribucions, la manera de 
designació i el règim de funcionament dels seus òrgans. 

220.2 El ple de la corporació, quan actuï com a junta general de la societat, es regeix, 
quant a la manera de realització de les reunions i l’adopció d’acords, per la legislació de 
règim local, i respecte de les altres qüestions compreses dins de l’objecte social, per la 
legislació mercantil i pels estatuts de la societat. 

220.3 Els estatuts poden preveure que la junta general tingui una composició inferior a 
la del ple de la corporació, i en aquest cas han de determinar el nombre de membres i 
la ponderació del vot en funció dels grups polítics que la integren. 

Article 221 

Designació dels administradors 

221.1 La junta general nomena els membres del consell d’administració en els termes 
que estableixen els estatuts, a favor de persones professionalment qualificades. 

221.2 Els estatuts poden preveure la designació d’un o de diversos administradors en 
representació dels usuaris. 

221.3 La durada del càrrec s’ha de fixar als estatuts, d’acord amb el règim societari que 
sigui procedent. 

Article 222 

Gerència i personal 

222.1 La gerència és designada per la junta general. 

222.2 En el supòsit que sigui ocupada per una persona física, el lloc que ocupi el gerent 
i els de la resta de personal de la societat tenen caràcter laboral, els quals no 
adquireixen en cap cas la condició de funcionari. Per a la selecció d’aquest personal 
regeixen els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. 

Article 223 

Ajudes econòmiques i control financer 

223.1 Els ens locals no poden concedir a les societats ajudes que comportin 
avantatges econòmics gratuïts, a càrrec dels seus fons, que falsegin o amenacin 
falsejar la lliure concurrència. 

223.2 La funció interventora i les de control financer i d’eficàcia de la societat es 
realitzen d’acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les 
normes mercantils aplicables. 
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Article 224 

Coordinació pressupostària i financera i comptabilitat 

224.1 Aquest tipus de societats estan subjectes a la programació, a la coordinació 
pressupostària i financera i a la tresoreria de l’ens local, per mitjà dels plans i els 
programes comuns que aprova el ple de la corporació. 

224.2 Els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat s’han 
d’integrar en el pressupost general de l’ens local. 

224.3 La societat està sotmesa al règim de comptabilitat pública, sens perjudici que 
s’adapti a la legislació mercantil aplicable i al pla general de comptabilitat vigent per a 
les empreses espanyoles. 

Article 225 

Programa d’actuació i règim de contractació 

225.1 La societat ha d’elaborar anualment un programa d’actuació, inversions i 
finançament, en els termes que estableix l’article 210.2 i 3 d’aquest Reglament. 

225.2 L’adquisició de béns immobles i la contractació d’obres s’han de sotmetre a un 
procediment que s’adapti als principis de publicitat i de concurrència de la contractació. 

225.3 Els béns aportats pel mateix ens local per ser transformats per la societat i els 
adquirits per aquesta per ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament, si 
així ho requereix l’objecte social i ho han previst els estatuts. 
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11..66  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  AASSSSOOCCIIAADDAA  OO  EENN  CCOONNJJUUNNTT..    

La gestió associada o també coneguda com a gestió en comú de serveis públics locals és un 
concepte que està àmpliament reconegut en múltiples disposicions. Per exemple a la Carta 
Europea de l’Autonomia Local es contempla expressament la gestió associada com un dret de 
les col·lectivitats locals i regionals (art. 10.1 CEAL) quan disposa que: “Las Entidades locales 
tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el ámbito de la Ley, 
asociarse con otras Entidades locales para la realización de tareas de interés común”. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
consagra a l’article 87.2 la gestió associada de serveis públics municipals en els termes 
següents: 

2. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i cooperar entre ells i amb altres 

ens públics per exercir llurs competències i també per complir tasques d’interès comú. 

A aquests efectes, tenen capacitat per establir convenis i crear mancomunitats, 

consorcis i associacions i participar-hi, i també adoptar altres formes d’actuació 

conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si no és per garantir l’autonomia dels 

altres ens que la tenen reconeguda. 

La legislació estatal de règim local també contempla la gestió associada, per exemple a l’article 
44 de LBRL es disposa que: 

Artículo 44. 

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades 

para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 

(...) 

Artículo 57. 

1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y 

las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios 

locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo 

las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, 

mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. 

A l’article 307 del ROAS disposa que: “En virtut del conveni, una entitat o administració pot 
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta en perdi la titularitat.” 
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11..77  EELLSS  CCOONNSSOORRCCIISS  CCOOMM  UUNNAA  DDEE  LLEESS  FFOORRMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  AASSSSOOCCIIAADDAA  

Entre les fórmules associatives admeses hi trobem la figura del consorci administratiu. Aquest 
concepte apareix per primera vegada al Reglamento de servicios de las Corporaciones locales 
de 17 de juny de 1955, posteriorment a la Llei 41/1975, de 19 de novembre de Bases de 
l’Estatut de Règim Local, se’n reafirma la seva existència i passen a ser considerats veritables 
entitats locals, consideració que es manté al RD 3046/77, de 6 d’octubre, pel que s’articula la 
Llei 41/1975. Anys després la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), 
després d’eliminar-los de la relació d’ens locals (article 3), els defineix com un instrument 
voluntari de cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions en 
assumptes d’interès comú (com hem vist a l’article 57 LBRL), que resta obert a la participació 
d’entitats privades sense ànim de lucre. 

A l’article 87 de la Llei 7/1985, que ha estat derogat a partir del 2 d’octubre de 2016 per la 
Disposició Derogatòria única. a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reconeixia a les entitats 
locals la possibilitat de constituir consorcis per a fins d’interès comú:  

Artículo 87. Las Entidades locales pueden constituir consorcios con otras 
Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin 
ánimo de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las 
Administraciones Públicas 

No era gaire més explícita la també derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions publiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), quan 
al seu article 6.5 disposava que: 

 
“5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, ésta 
podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad 
mercantil. 

Los estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las 
particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. 

Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades 
consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos respectivos. 

Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de 
las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas.” 

A nivell reglamentari, el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (RSCL), de 1955 
(vigent fins el 2 d’octubre de 2016), disposava que:  

“Artículo 37 

1. Las Corporaciones Locales podrán constituir Consorcios con Entidades públicas de 
diferente orden para instalar o gestionar servicios de interés local. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 197 de la Ley, los Consorcios 
tendrán carácter voluntario y estarán dotados de personalidad para el cumplimiento de 
sus fines. 

Artículo 38 

1. La constitución de un Consorcio, en lo que a las Corporaciones Locales concierne, 
deberá seguir el procedimiento señalado para la municipalización o provincialización de 
servicios si se tratare de alguno de los que la asunción y gestión directa por la 
Corporación requiera esa formalización y no hubiere sido ya aprobada. 

2. Si no requiriera dicho trámite o ya se hubiere seguido, la Corporación podrá convenir 
la institución del Consorcio libremente. 

Artículo 39  

El Estatuto del Consorcio determinará las particularidades del régimen orgánico, 
funcional y financiero. 

Artículo 40  

Los Consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de servicios, 
sustituyendo a los entes consorciados.” 

Per contra, a Catalunya la figura dels consorcis va ser objecte d’una regulació substantiva 
mitjançant el Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals (ROAS), articles 312 a 324: 

“Article 312 

Objecte i caràcter 

312.1 El consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, que poden constituir els 
ens locals amb altres administracions públiques per a finalitats d’interès comú, o amb 
entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents 
amb les dels ens locals. 

312.2 El consorci té naturalesa voluntària i personalitat jurídica pròpia i capacitat per 
crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú. 

312.3 El caràcter local, si s’escau, del consorci s’ha de determinar en els estatuts. 

Article 313 

Constitució. Procediment 

313.1 Els consorcis es constitueixen per l’acord dels òrgans competents dels ens 
locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per adhesió 
posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts que els regulen. 

313.2 L’acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els 
consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot 
favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

313.3 L’acord esmentat juntament amb els estatuts s’han de sotmetre a informació 
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l’article 160 d’aquest 
Reglament. 
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313.4 El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la gestió 
de serveis locals, no ha d’excedir el termini de sis mesos. L’incompliment d’aquest 
termini comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta 
dies. 

313.5 Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s’han de 
trametre a la Direcció General d’Administració Local per a la inscripció del consorci a la 
secció complementària corresponent del Registre dels ens locals de Catalunya, la qual 
s’ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la recepció. 

313.6 Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen 
l’ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l’esmentat termini, ha de formular el 
requeriment a què es refereix l’article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i, si s’escau, interposar el recurs contenciós 
administratiu. 

Article 314 Règim i formes de gestió 

314.1 Als consorcis que tinguin per objecte la cooperació entre diferents 
administracions públiques, els són aplicables, en tot cas, les normes reguladores de les 
relacions interadministratives. 

314.2 El consorci pot utilitzar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu 
la llei. 

Article 316 Estatuts 

316.1 Els estatuts del consorci han de determinar les peculiaritats del règim orgànic, 
funcional i financer en relació amb el general dels ens locals i el de les altres 
administracions públiques que el constitueixin. 

316.2 Els estatuts s’han de referir, entre d’altres, als aspectes següents: 

a) Els ens públics i privats, si s’escau, que l’integren o que s’hi incorporen. 

b) La denominació i el domicili. 

c) L’objecte, les finalitats i el caràcter, si s’escau local, del consorci. 

d) La duració. 

e) Els òrgans de govern i de gestió i la forma de designació dels representants dels 
membres en aquells. 

f) Les normes de funcionament. 

g) Els recursos econòmics i les aportacions dels membres consorciats. 

h) El pressupost, la comptabilitat i els comptes. 

i) La modificació dels estatuts i la separació dels membres. 

j) Les previsions sobre la dissolució i la liquidació. 

(...) 
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Aquesta disposició catalana d’àmbit local va ser refrendada per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LPAPC), que 
va estendre la regulació a totes les administracions públiques de Catalunya. Així l’article 113 de 
la LPAPC disposa:  

1. Les administracions públiques de Catalunya poden constituir consorcis, o bé adherir-
se a d'altres ja existents, amb altres administracions, organismes o entitats públiques, o 
amb entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d'interès públic 
concurrents. 
2. Els consorcis són entitats de dret públic, tenen caràcter associatiu, naturalesa 
voluntària, personalitat jurídica pròpia i capacitat per a crear i gestionar serveis i 
realitzar activitats i obres en els termes que estableix la normativa aplicable als 
organismes, administracions i entitats públiques consorciats. 

En relació amb el contingut dels estatuts l’article 114 de la LPAPC  estableix, entre el contingut 
mínim d’aquests, els següents: 

Els estatuts són la norma reguladora dels consorcis i, com a mínim, han d'establir els 
elements següents: 
... 
c) Les funcions del consorci, que en qualsevol cas han de formar part de l'àmbit de les 
competències de les entitats consorciades. 
e) La forma de gestió de les activitats i els serveis del consorci, inclosa la possibilitat de 
crear o participar en societats mercantils o altres ens instrumentals. 
h) Les potestats que el consorci pot exercir. Els consorcis poden exercir qualsevol 
potestat administrativa, inclosa la sancionadora i les tributàries. 
i) Els recursos econòmics i el règim aplicable a l'obtenció, l'administració i el control 
d'aquests recursos. 

 

Precisament l’escassa regulació substantiva que el legislador estatal ha vingut dedicant als 

consorcis va ser la font d’un intens debat doctrinal sobre la possible naturalesa jurídica com a 

ens local dels consorcis en els que hi participen, a la seva vegada, els ens locals, que es va 

originar a partir de l’exclusió de la condició d’entitat local que en fa ver la LBRL de 1985, i que 

es va resoldre mitjançant dues sentències del Tribunal Suprem. A la STS de 30 d’abril de 1999,  

Cendoj: 28079130071999100222 l’Alt Tribunal va considerar que el Consorci d’Extinció 

d’incendis, Salvaments i Protecció Civil del Principat d’Astúries era un ens local, malgrat estar 

constituït, pels “concejos” asturians i per la Comunitat Autònoma pel fet que la participació 

d’aquesta era per haver assumit les competències de la Diputació d’Oviedo, motiu pel qual es 

declaren nuls els preceptes dels estatuts que impedien que les funcions de secretaria fossin 

desenvolupades per un funcionari amb habilitació de caràcter nacional (la previsió estatutària 

anulada determinava que les funcions de secretaria les assumia el gerent). A la sentència del 

TS de 28 de novembre de 2007, en relació al Consorci de Transports de Vizcaya, es reitera el 

caràcter d’ens local encara que “no se hallen incluidos en la enumeración del art. 3 de la LBRL, 

y ello porque la enumeración de este precepto es “numerus apertus” y además porque, si bien 

la ley no ha querido caracterizar a todos los consorcios como entidades locales, tampoco les ha 

negado tal naturaleza jurídica autorizando que, en cada cosa y según las circunstancias, pueda 

determinarse si el consorcio es o no una entidad local”. 
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Finalment la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), 

incorpora als articles 118 i següents la primera regulació substantiva i detallada del règim 

jurídic dels consorcis (creació, adscripció, funcionament, dissolució), així com l’exigència 

d’incorporar als estatuts mecanismes d’aplicació del principi de responsabilitat previst a l’article 

8 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Artículo 118. Definición y actividades propias. 

1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del 
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el 
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus 
competencias. 

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión 
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. 

En conclusió, el consorci es configura com un ens local associatiu constituït per 
administracions públiques que d’acord amb els seus estatuts té potestat per la gestió en comú 
de serveis públics. 

 

11..77..11  EELL  CCOONNGGIIAACC  CCOOMM  AA  FFOORRMMAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  AASSSSOOCCIIAADDAA  DDEELL  SSEERRVVEEII  

DD’’AABBAASSTTAAMMEENNTT  DD’’AAIIGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE..  

A Catalunya, l’any 2003 (anunci publicat al DOGC num 3.850, de 25 de març de 2003) es va 

constituir el CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

(CONGIAC), que als seus estatus, aprovats per cada un dels membres adherits es preveu 

expressament la gestió associada dels serveis d’abastament d’aigua dels municipis consorciats 

en forma de gestió directa per mitjà de la societat de capital íntegrament públic que és medi 

propi del Consorci. Disposen aquests estatuts el següent: 

Article 2. Objectes i finalitats. 

2.1.- L’objecte del Consorci és la rendibilitat social en benefici dels ciutadans, en el 

àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’experiència acumulada pel 

municipis a través de les seves empreses i entitats gestores. 

2.2.- Seran finalitats específiques del Consorci: 

(...) 
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2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, sanejament 

i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar part o la totalitat 
del cicle de l’aigua i el medi ambient. 

(...) 

2.3.-Les esmentades finalitats, les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o 

a través d’entitats instrumentals creades a l’efecte, utilitzant qualsevol de les formes de 

gestió de serveis que preveu la llei 

Article 5 . Gestió dels serveis municipals d’aigua 

5.1.- En particular i pel que fa a la finalitat contemplada a l’article 2.2.6 d’aquests 

Estatuts, el Consorci podrà assumir la gestió dels serveis municipals 
d’abastament d’aigua, clavegueram, sanejament i reutilització d’aigües regenerades, 

així com la gestió integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua com a forma de 

gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial dels 
municipis consorciats. 

5.2.-  La prestació d’aquests serveis municipals es durà a terme de forma directa per 
mitjà d’una societat mercantil de capital íntegrament públic en el qual hi podran 

participar, a més del propi Consorci, els ajuntaments dels municipis consorciats, 

directament o bé per mitjà de societats de capital íntegrament municipal que tinguin per 

objecte la prestació de serveis d’aigua. 

5.3.- La Societat pública prevista a l’anterior apartat tindrà la consideració de 

mitjà tècnic instrumental i serveis tècnics del Consorci i de les entitats 
consorciades. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, 
tarifàries i patrimonials de l’adjudicació de la gestió de serveis públics d’aigua a 
la referida Societat serà obligatòria i acordada per l’òrgan competent del 
Consorci amb la participació de l’ajuntament o altre ens interessat. 

5.4.- La Societat de gestió de serveis d’aigua del Consorci no podrà participar en cap 

licitació pública convocada pel mateix Consorci ni per cap entitat consorciada. 

A continuació procedirem a justificar que la gestió del servei públic d’abastament d’aigua 
potable a Bellpuig es realitzi mitjançant una forma de gestió associativa mitjançant gestió 
directa a través de la societat de capital íntegrament públic, GIACSA. Es precís avançar que la 
decisió proposada representa un canvi en la forma de gestió, que passa de la indirecta 
(mitjançant concessionari) a directa ja que l’ens associatiu, en el que s’integra l’Ajuntament, 
gestiona de forma directa el servei mitjançant el seu ens instrumental, la societat GESTIÓ 
INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, per la qual cosa és precís tramitar l’expedient 
administratiu de canvi de forma de gestió del que aquesta memòria en forma part. 
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11..88  LLEESS  FFOORRMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  AA  UUTTIILLIITTZZAARR  PPEELLSS  CCOONNSSOORRCCIISS..  

Un cop validat al consorci com a mecanisme associatiu vàlid per la gestió del servei públic 

d’abastament d’aigua és precís determinar sota quin mecanisme organitzatiu es pot prestar 

aquest servei. 

En la seva condició d’ens local associatiu i d’acord amb les disposicions exposades, els 

consorcis poden gestionar els serveis públics mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels 

serveis públics. En aquest punt és precís reiterar el contingut de l’article 85 LBRL que al seu 

apartat 2 disposa que els serveis públics de competència local es podran gestionar-se “de la 

forma més sostenible i eficient”, entre les següents: 

A) La gestió directa: 

a) Gestió per la pròpia Entitat Local. 

b) Organisme autònom local. 

c) Entitat pública empresarial local. 

d) Societat mercantil local, quin capital social sigui de titularitat pública. 

B) La gestió indirecta, mitjançant les diferents formes de previstes per al contracte de gestió de 

serveis públics en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada pel 

TRLCSP, que són: 

a) Concessió. 

b) Gestió interessada 

c) Concert 

d) Societat d’economia mixta. 
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11..99  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  DDIIRREECCTTAA  DDEELLSS  SSEERRVVEEIISS  PPÚÚBBLLIICCSS  II  EELLSS  CCOONNTTRRAACCTTEESS  ““IINN  

HHOOUUSSEE””..  

 
El model organitzatiu pel qual un consorci, com a ens associatiu, presta els servei públic 

mitjançant un ens instrumental, que rep un encàrrec directe sense estar subjecte a 

concurrència respon a la doctrina dels medis propis o contractes “in house”, que es configura 

com una excepció a l’aplicació dels principis d’igualtat de tracte, no discriminació, lliure 

concurrència, transparència i publicitat, així com a les llibertats comunitàries. 

 

El denominat contracte intern o in house providing és una relació jurídica en què un poder 

adjudicador encarrega l’execució d’una obra o la prestació d’un servei a un ens instrumental 

amb personalitat jurídica pròpia sense aplicar la legislació contractual. Es tracta d’una 

manifestació de la potestat autoorganitzativa de les administracions públiques per la qual 

l’interès públic se satisfà mitjançant una activitat interna, i que s’inspira en la doctrina i la 

pràctica denominada en el món anglosaxó in house providing (literalment, subministrament 

domèstic o intern). Si bé es tracta d’una modalitat de gestió admesa pel dret comunitari, és una 

excepció a l’aplicació de les directives comunitàries en matèria de contractació.  

 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha elaborat una consolidada doctrina en relació amb 
els contractes in house. Aquesta doctrina permet fer encàrrecs, que no tenen la consideració 
de contractes, a ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia sempre que es compleixin 
els requisits següents: 
 

— Que l’encàrrec es formalitzi entre una entitat adjudicadora i una entitat formalment 
diferent d’aquesta però sobre la qual exerceix un control anàleg al que exerceix sobre 
els seus propis serveis.  

— Que l’ens instrumental dugui a terme la part essencial de la seva activitat amb l’entitat o 
les entitats públiques que la controlen.  

— Que el capital de l’ens instrumental sigui de titularitat totalment pública 
És clàssica la menció a la Sentència TJUE de 18 de novembre de 1999, Sentència Teckal, 
(Assumpte C-107/98) que fixa per primera vegada la doctrina sobre l’ús dels medis propis, a la 
vegada que aborda el control que han d’exercir aquells ens en relació amb els quals té la 
condició de medi propi, així com la relació amb la participació d’aquests amb el capital social, 
que representa la primera gran exclusió dels principis comunitaris de contractació pública. 

També han estat rellevants la Sentència TRAGSA, assumpte C-595/05, en la que s’estableix 
que el percentatge de participació, malgrat sigui un indici, no pot utilitzar-se per a quantificar la 
facultat de control; la Sentència CODITEL, assumpte C-324/07, en la que es reforça la 
possibilitat de l’exercici conjunt del control anàleg requerit per la sentència TECKAL, el TJUE 
assenyala expressament que la seva jurisprudència exigeix que el control sigui anàleg però no 
que sigui idèntic a aquest, emfatitzant que l’essencial és que el control exercit sigui efectiu, 
però no és indispensable que sigui individual; la Sentència CARBOTERMO, assumpte C-
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340/04, en la que es posa de manifest que la titularitat tendeix a indicar, sense ser un fet 
decisiu, que el poder adjudicador exerceix sobre la societat un control anàleg, al que exerceix 
sobre els seus propis serveis. Aquesta afirmació es matisa més endavant a la sentència 
TRAGSA, al substituir la frase “sense ser un fet decisiu” per la frase “en principi”; la Sentència 
PARKING BRIXEN, assumpte C-458/03, en la que s’estableix que el control ha de permetre a 
l’autoritat pública influir en les decisions de l’entitat i que aquesta influència ha de ser 
determinant, tant sobre els objectius estratègics com sobre les decisions importants.  

Els òrgans consultius de les diferents administracions públiques també han participat d’aquesta 
concreció i, en concret, han estat molt rellevants les consideracions contingudes als informes 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, com ara l’Informe 65/07, de 29 de gener 
de 2008, en la que s’admet la possibilitat de considerar una societat municipal com a medi 
propi de l’Ajuntament de Puente Genil i dels seus OOAA si els seus estatuts així ho 
contemplen i l’Informe 2/2012, de 7 de juny de 2012, que fa referència a la possibilitat que una 
empresa medi  propi de la Diputació de Màlaga, es converteix en mitjà propi de les entitats 
locals de la mateixa província, descartant aquesta possibilitat per la manca de participació dels 
ajuntaments en el capital social de la societat provincial. 

La incorporació a la legislació de l’Estat Espanyol de la doctrina dels medis propis es va 
concretar arrel de la sentència dictada contra l’estat espanyol per incompliment de la legislació 
europea, STJUE en l’assumpte C-84/2003, Comissió contra España, de 13 de gener de 2005, 
que va provocar la darrera gran reforma de legislació estatal de contractes públics, que ha 
desembocat en el vigent TRLCSP, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que estableix mitjançant la combinació de dos preceptes, els articles 4.1.n) i 24.6, la 
doctrina dels medis propis com un supòsit d’exclusió de la legislació de contractes. D’acord 
amb l’article 4.1.n) estan exclosos de l’àmbit subjectiu d’aplicació del TRLCSP els negocis 
jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, de conformitat amb el que assenyala 
l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic del poder adjudicador que 
fa l’encàrrec d’una determinada prestació. Mentre que el referit article 24.6 estableix que els 
ens, organismes i entitats del sector públic podran ser considerats medis propis i serveis 
tècnics d’aquells poders adjudicadors per als que realitzin la part essencial de la seva activitat 
quan aquests ostentin sobre els mateixos un control anàleg al que puguin exercir sobre els 
seus propis serveis. Si es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital haurà de ser de 
titularitat pública. El precepte continua indicant, que, en qualsevol cas, s’entendrà que els 
poders adjudicadors ostenten sobre un ens, organisme o entitats un control anàleg al que 
tenen sobre els seus propis serveis, si poden conferir-los encàrrecs de gestió que siguin 
d’execució obligatòria per a ells d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per l’ens 
que encarrega i quina retribució es fixi per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de 
la que depenguin però no fa cap esment a l’expedient administratiu relatiu a l’encàrrec de 
gestió. 

Seguint la jurisprudència europea i la legislació nacional, cal precisar que la condició de medi 
propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris esmentats en aquest apartat 
haurà de ser reconeguda expressament per la norma que les creï o pels seus estatuts, que 
hauran de determinar les entitats respecte de les que tenen aquesta condició i precisar el 
règim d’encàrrecs de gestió que els puguin conferir o les condicions en que podran adjudicar-
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los contractes, i determinarà per elles la impossibilitat de participar en licitacions públiques 
convocades pels poders adjudicadors dels que siguin medis propis, sense perjudici de que, 
quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte de les 
mateixes. 

A mode de conclusió podem concretar que de les previsions contingudes als preceptes 
exposats es desprèn que, per a què un determinat ens del sector públic pugui ser considerat 
com a mitjà propi i servei tècnic d'un poder adjudicador, i per a què, en conseqüència, els 
negocis jurídics en virtut dels quals aquest poder adjudicador li encarregui la realització de 
determinades prestacions quedin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest text legal, cal que es 
compleixin els requisits següents: 

1) Que l'ens de què es tracti realitzi per aquest poder adjudicador la part essencial de la seva 
activitat.  

2) Que aquest poder adjudicador tingui sobre l'ens un control anàleg al que pot exercir sobre 
els seus propis serveis. Es considera que ens trobem en aquesta situació quan es poden 
conferir encàrrecs de gestió d'execució obligatòria, d'acord amb instruccions fixades 
unilateralment per qui fa l'encàrrec i retribuïdes per referència a tarifes aprovades per a 
entitat pública de la qual depengui. 

3) Que l’objecte de l’encàrrec estigui  inclòs en l’objecte social de l’ens instrumental. 

4) Que la norma que ha creat aquest ens o els seus estatuts reconeixen expressament la 
condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat que fa l’encàrrec i si es compleix en el cas 
el règim dels encàrrecs que s‟hi preveu. 

5) Que el capital de l’ens instrumental, si és una societat, sigui íntegrament de titularitat 
pública 

Ara bé, quan l’ens instrumental que presta el servei té ell mateix caràcter associatiu o bé 
depèn d’un altre que té aquest caràcter i el servei es pot prestar a qualsevol de les 
Administracions associades, els requisits de “part essencial de l’activitat” i “control anàleg”, no 
es poden complir, òbviament, perquè la part essencial no es realitza només per a 
l’Administració que, en un moment determinat sol·licita el servei (municipi), sinó per a totes les 
administracions associades (consorciades) i el control no el tenen les administracions 
associades aïlladament considerades, sinó que el control l’exerceixen totes juntes. Aplicant 
amb rigor els dos requisits a la gestió associada, resultaria que es faria impossible aquest 
model de gestió. És per aquesta raó que el TJUE  ha precisat i matisat substancialment els 
requisits de“ part essencial de l’activitat” i de “control anàleg” quan s’ha d’aplicar al concepte de 
“mitjà propi” referit a entitats de caràcter associatiu, tant si són de dret públic com mercantils. 
Així en la STJUE d’11 de maig de 2006, “CarbotermoSpa i ConsorzioAlisei “ (assumpte C-
340/04), resol  que quan l’ens instrumental pertany a diversos ens territorials, el requisit de la 
part essencial de l’activitat no necessàriament s’ha de realitzar per a un o altre dels ens 
territorials, sinó per a tots els ens territorials. I pel que fa al control anàleg, aquesta Sentència 
dóna per suposat que aquest s’exerceix per part de tots els ens territorials associats i no pas 
per l’ens territorial en concret en favor del qual l’ens instrumental presta el servei en qüestió. 
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A la STJUE de 19 d’abril de 2007 (assumpte C-295/05), sobre la mercantil espanyola 

TRAGSA, participada en un 99% per l’Estat i en l’1% restant per les comunitats autònomes, 

s’insisteix en la nova interpretació dels dos requisits en el supòsit d’ens associatius, amb 

sengles cites de la Sentència CarbotermoSpa. Així, pel que fa al control anàleg, s’estableix que 

s’exerceix pel conjunt d’ens públics que ostenten el 100% del capital, tant de TRAGSA, com de 

les filials que integren la societat holding; i que aquest requisit no només es compleix quan el 

servei el presta TRAGSA en favor de l’Estat que té el 99% de les accions, sinó també en favor 

de qualsevol de les Comunitats Autònomes, encara que només tinguin l’1% del capital entre 

totes. I pel que fa a la part essencial de l’activitat, la Sentència remet de nou a la Sentència 

CarbotermoSpa per reiterar que la part essencial de l’activitat no necessàriament s’ha realitzar 

per a un o altre dels ens territorials, sinó per a tots els ens territorials que integren l’ens 

associatiu que, en el cas de TRAGSA, és directament la mateixa societat, sense un Consorci 

interposat com podria haver estat. El caràcter de TRAGSA com a mitjà propi, servei tècnic i ens 

instrumental, tant de l’Estat com de les Comunitats Autònomes no només s’estableix en la 

referida Sentència, sinó que el seu contingut es trasllada i queda recollit a la Disposició 

addicional 30a de la mateixa LCSP, que per tant constitueix un exemple legal de mitjà propi 

aplicat a una “associació d’ens territorials”. 

Les Sentències esmentades tenen continuïtat en la Sentència del TJCE de 13 de novembre de 

2008, Coditel Brabant (Asumpte C-324/07) sobre al prestació de serveis de televisió del 

municipi d’Uccle, a la regió de Brussel·les (Bèlgica), que l’ajuntament confia a una societat 

cooperativa intermunicipal, Brutélé, en la qual s’integra l’ajuntament. Doncs bé, en aquesta 

Sentència es dictamina que: 

“(…), en circunstancias como las del litigio principal, en las que las decisiones sobre las 
actividades de una sociedad cooperativa intermunicipal controlada exclusivamente por 
las autoridades públicas son adoptadas por órganos estatutarios de dicha sociedad 
compuestos por representantes de las autoridades públicas, puede considerarse que el 
control ejercido por las mencionadas autoridades públicas sobre las decisiones permite 
a éstas ejercer sobre aquélla un control análogo al que ejercen sobre sus propios 
servicios. 

3) En el supuesto de que una autoridad pública se adhiera a una sociedad cooperativa 
intermunicipal cuyos socios son exclusivamente autoridades públicas con el objeto de 
cederle la gestión de un servicio público, el control que tales autoridades asociadas 
ejercen sobre dicha sociedad, para considerarse análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios, puede ser ejercido conjuntamente por las mencionadas autoridades, 
decidiendo, en su caso, por mayoría.”  

Potser el màxim exponent d’aquesta evolució el trobem a la STJUE de 9 de juny de 2009, 

“Hamburg” (assumpte C-480/06) en la que s’analitza el conveni signat entre quatre landkreise 

(comarques) de la Baixa Saxònia i la ciutat estat d’Hamburg amb la finalitat d’eliminar els 

residus de les referides comarques mitjançant la planta de valorització tèrmica de Rugenberger 
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Damm, titularitat de la ciutat d’Hamburg. La Comissió Europea va impugnar aquesta gestió en 

comú formalitzada mitjançant un conveni perquè considerava que la cooperació pactada entre 

els ens locals no estava emparada per un ens associatiu, que era el model fins aleshores 

validat per la jurisprudència comunitària, el Tribunal després d’exposar la coneguda condició 

del control anàleg a la consideració 34: “ Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia se desprende que la licitación no es obligatoria en el supuesto de que la autoridad 

pública, que es una entidad adjudicadora, ejerza sobre la entidad distinta de que se trate un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que dicha entidad realice 

con ella u otros entes territoriales que la controlen la parte esencial de su actividad (véase, en 

este sentido, las sentencias antes citadas Teckal, apartado 50, y Stadt Halle y RPL Lochau, 

apartado 49)”, recorda que la seva Jurisprudència admet l’exclusió de la legislació de 

contractes pels supòsits de control conjunt amb altres ens que participen en una mancomunitat:   

35 Así mismo, el Tribunal de justicia declaró, en lo que respecta a la delegación, por un 
municipio, de un servicio público a una mancomunidad cuyo objeto era exclusivamente 
prestar servicios a los municipios asociados, que tal delegación podía realizarse 
conforme a Derecho sin convocar una licitación, al estimar que, a pesar de los aspectos 
autónomos de la gestión de dicha mancomunidad por su consejo rector, debía 
considerarse que los municipios mancomunados ejercían el control 
conjuntamente (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2008, 
Coditel Brabant, C-324/07, Rec. p. I-0000, apartado 41). 

Però el més rellevant és que en aquesta sentència és que s’empara el conveni administratiu 

com a cobertura suficient per a la mútua prestació de serveis entre ens locals sense que calgui 

la creació d’un ens en comú, en els termes següents: 

“...,  en el caso de autos está acreditado que los cuatro Landkreise de que se trata no 

ejercen un control que pueda calificarse de análogo al que ejercen sobre sus propios 

servicios, ya sea sobre la parte contratante, a saber, los servicios de limpieza urbana 

de la ciudad de Hamburgo, o sobre el titular de la instalación térmica de Rugenberger 

Damm, sociedad cuyo capital está constituido parcialmente por fondos privados. 

No obstante, procede señalar que el contrato controvertido establece una 

cooperación entre entidades locales que tiene como finalidad garantizar la 
realización de una misión de servicio público común a las mismas, a saber, la 
eliminación de residuos. Procede recordar que esta misión se deriva de la aplicación 

de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, 

que obliga a los Estados miembros a establecer planes de gestión de residuos que 

incluyan, en particular, <<las medidas apropiadas para fomentar la racionalización de la 

recogida, de la clasificación y del tratamiento de los residuos>>, siendo una de las 

medidas más importantes a la búsqueda de un tratamiento de residuos en una 

instalación lo más cercana posible, de conformidad con la Directiva 91/156/CEE del 
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Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica el artículo 5, apartado 2, de la 

Directiva 75/442/CEE. 

Por otra parte, ha quedado acreditado que el contrato celebrado entre los servicios 
de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo y los Landkreise de que se trata 
debe analizarse como la culminación de una acción de cooperación 
intermunicipal entre las partes del mismo y que conlleva exigencias propias para 
garantizar al misión de eliminación de residuos. En efecto, tiene como finalidad 

permitir a la ciudad de Hamburgo construir y hacer explotar una instalación de 

tratamiento de residuos en las condiciones económicas más favorables posibles 

gracias a los aportes de residuos de los Landkreise vecinos, lo que permite alcanzar 

una capacidad de 320.000 toneladas [els landkreise n’aporten 120.000]. Por este 

motivo, la construcción de dicha instalación sólo se decidió y se realizó una vez que los 

cuatro Landkreise de que se trata acordaron utilizar la central y se comprometieron al 

respecto. 

(…) 

Dicho contrato se celebró exclusivamente entre autoridades públicas, sin la 

participación de ninguna parte privada, y no prevé ni prejuzga la eventual convocatoria 

de una licitación necesaria para la construcción y la explotación de la instalación de 

tratamiento de residuos. 

Pues bien, el Tribunal de Justicia recuerda, en particular, que una autoridad pública 

puede realizar las tareas de interés público que le corresponden con sus propios 
medios sin verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus 
servicios, y puede también hacerlo en colaboración con otras autoridades 
públicas (véase la sentencia Coditel Brabant,…).  

I enfront l’al·legació de la Comissió segons la que si les entitats locals contractants haguessin 

creat un ens mancomunat no hi hauria res a dir però que sense la creació d’un ens 

intermunicipal  l’objecte del conveni o contracte hauria d’haver estat objecte de licitació, el 

Tribunal de Justícia s’hi oposa fent prevaldre el principi de col·laboració:   

“... el Derecho comunitario no impone en modo alguno a las autoridades públicas el uso 

de una forma jurídica particular para garantizar sus misiones de servicio público 

conjuntamente. Por otro lado, tal colaboración entre autoridades públicas no 

cuestiona el objetivo principal de la normativa comunitaria sobre contratación 
pública, a saber, la libre circulación de servicios y su apertura a la competencia no 

falseada en todos los Estados miembros, siempre que la realización de dicha 

persecución de objetivos públicos se rija únicamente por consideraciones y exigencias 
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características de los objetivos de interés público y se garantice el principio de igualdad 

de trato de los interesados contemplado en la Directiva 02/50, de manera que ninguna 

empresa privada se sitúe en una situación privilegiada respecto de sus competidores 

(véase, en este sentido la sentencia Stadt Halle y RP Locahau, antes citada …) 

Por otro lado, procede señalar que de ninguno de los elementos aportados ante el 

Tribunal de Justicia se desprende que, en el presente caso, las entidades de que se 

trata hayan orquestado un montaje destinado a eludir la normativa de contratación 

pública.”     

 Aquesta jurisprudència ha esta finalment acollida pel Dret positiu de la UE a Directiva 

2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre els contractes de concessió. Així, ja en el seu 

article 2.1, la Directiva de concessions fa la següent declaració de principis: 

“1.- La presente Directiva reconoce el principio de libertad de administración de las 

autoridades nacionales, regionales y locales, de conformidad con el Derecho nacional y 

de la Unión. Dichas autoridades tienen  libertad para decidir la mejor forma de gestionar 

la ejecución de las obres o la prestación de los Servicios, en particular garantizando un 

alto nivel de calidad, Seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la 

promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios en los Servicios 

públicos. 

Dichas autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés público con 

recursos propios o en colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores 

privados.” 

I no només es recull el principi, sinó que l’article 17 de la Directiva 2014/23/UE, com també ho 

fa l’art. 12 de la Directiva 2014/24/UE de contractació publica, regula el que anomena 

concessions entre entitats del sector públic, com a relacions excloses de la seva aplicació. Els 

apartats 1 i 2 de l’article 17 regulen el que coneixem com a contractes amb mitjans propis o 

serveis tècnics de l’article 24.6 del TRLCSP, també coneguts com contractes in 

houseproviding. En canvi, l’article 17.3 d’aquesta Directiva regula aquests mateixos contractes 

quan es donen en el sí d’una associació entre diferents ens públics, en el sentit de la 

jurisprudència del TJUE citada, i ho fa en els termes següents: 

“3.Un poder adjudicador o una entidad adjudicadora en sentido del artículo 7, apartado 

1, letra a), que no ejerza control en el sentido el apartado 1 del presente artículo sobre 

una persona jurídica de Derecho privado o público, podrá, no obstante, adjudicar una 

concesión (o un contracte, segons l’article 12.3 de la Directiva 2014/24 )  a dicha 

persona jurídica, sin aplicar la presente Directiva, cuando se cumplan todas y cada una 

de las condiciones siguientes: 
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a) Que el poder o la entidad adjudicador a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra a), 
ejerza conjuntamente con otros poderes o entidades adjudicadores, sobre dicha 
persona jurídica un control análogo al que ejerce en sus propios servicios. 
 

b) Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el 
ejercicio de los cometidos que le han sido encomendados por el poder adjudicador que 
la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder o entidad 
adjudicador, y 
 

c) Que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada 
con la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de 
control mayoritario o minoritario que estén impuestas por las disposiciones de la 
legislación nacional, de conformidad con los Tratado, y que no ejerza una influencia 
decisiva sobre la persona jurídica controlada.    

 

11..99..11  GGIIAACCSSAA  CCOOMM  AA  MMIITTJJÀÀ  PPRROOPPII  DDEELL  CCOONNGGIIAACC  II  DDEE  LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEE  

BBEELLLLPPUUIIGG  

Els municipis adherits al CONGIAC exerceixen el control conjunt de GIACSA mitjançant la 

participació majoritària del Consorci a GIACSA; el total de les activitats de GIACSA es presten 

per compte del CONGIAC a municipis consorciats; i tot el capital de la societat és públic, 

directament del Consorci o indirectament d’Ajuntaments per mitjà de les seves empreses 

municipals i, per tant, no hi ha participació privada.  

Reiterem de nou que l’article 5 dels estatuts del CONGIAC alineats amb la jurisprudència 

comunitària estableixen que: 

 

5.2.-  La prestació d’aquests serveis municipals es durà a terme de forma directa per 
mitjà d’una societat mercantil de capital íntegrament públic en el qual hi podran 
participar, a més del propi Consorci, els ajuntaments dels municipis consorciats, 
directament o bé per mitjà de societats de capital íntegrament municipal que tinguin per 
objecte la prestació de serveis d’aigua. 

5.3.- La Societat pública prevista a l’anterior apartat tindrà la consideració de 
mitjà tècnic instrumental i serveis tècnics del Consorci i de les entitats 
consorciades. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i 
patrimonials de l’adjudicació de la gestió de serveis públics d’aigua a la referida 
Societat serà obligatòria i acordada per l’òrgan competent del Consorci amb la 
participació de l’ajuntament o altre ens interessat. 

5.4.- La Societat de gestió de serveis d’aigua del Consorci no podrà participar en cap 
licitació pública convocada pel mateix Consorci ni per cap entitat consorciada. 

 
 
I com si es tractés del revers de la mateixa moneda els estatuts de GIACSA després d’afirmar 

que constitueix l’objecte social de la societat el servei de subministrament d’aigua, disposen el 
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caràcter de mitjà propi instrumental i servei tècnic respecte del CONGIAC i de les entitats locals 

que en formen part: 

 

Article 2.- Objecte 

La societat té per objecte la gestió dels serveis públics següents: 

a) El servei públic d’abastament en alta i de subministrament en baixa d’aigua de 
consum humà, consistent en la captació, regulació, tractament, potabilització, 
emmagatzemament i distribució d’aquesta aigua. 
(...) 

Als efectes d’allò que preveuen els articles 4.1 n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de 

contractes del sector públic, GIACSA i les societats el capital de les quals sigui 

íntegrament de la seva titularitat tenen la consideració de mitjans propis instrumentals i 

serveis tècnics del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, així com de 

les entitats locals que en formen part del mateix i dels poders adjudicadors que en 

depenguin. D’acord amb aquesta consideració, el Consorci i les entitats consorciades li 

poden conferir comandes i adjudicar contractes d’execució obligatòria, en els termes 

que estableixen les instruccions establertes pel Consorci; i, pel contrari, no podran 

participar en les licitacions públiques convocades pel Consorci i les entitats 

consorciades. 

 
 

Constatem com l’adhesió d’un municipi al CONGIAC legitima a que, per mitjà de GIACSA, 

aquest Consorci presti el servei de subministrament d’aigua en aquest municipi com a forma de 

gestió directa. 

 

11..1100  RREEGGLLEESS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTT  

 

El Municipi de Bellpuig, com la majoria de municipis catalans, presta de forma regular i 
ininterrompuda el servei d’abastament d’aigua potable, en realitza els controls i se’n 
responsabilitza de la qualitat del mateix, encara que la forma de gestió hagi estat la indirecta 
mitjançant un concessionari, doncs la competència (que està definida com un servei mínim 
essencial i reservat als municipis per llei) es manté inalterada sigui quina sigui la forma de 
gestió. 

Fin i tot es podria qualificar de monopoli de fet, ja que malgrat no s’ha adoptat cap decisió al 
respecte és una evidència que el servei es presta amb aquesta condició, precisament pel 
caràcter de servei minim reservat. 
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Davant aquesta realitat, el canvi de la gestió indirecta a la gestió directa de caràcter associatiu, 
mitjançant l’adhesió al CONGIAC, constitueix un veritable canvi de forma de gestió que l’article 
188.5 del ROAS, remet al procediment per l’establiment del servei, regulat pels articles 159 i 
160 del mateix ROAS, exigències procedimentals i de contingut que són desplegades en 
aquest document, llevat en allò que es refereix a l’acord de l’establiment del servei per 
innecessarietat com ja s’ha exposat. 

Amb aquests antecedents era precís tramitar un expedient per a l’adhesió al CONSORCI PER 

LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, per tal d’adequar la forma de gestió 

perquè passi a prestar-se en forma de gestió directa associativa mitjançant la societat anònima 

de capital íntegrament públic GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA.  

També cal tenir present que l’article 85 LBRL disposa que en la selecció de la forma de gestió 
directa o indirecta de prestació dels serveis públics de competència local hi ha de participar 
com a criteri de selecció  “la forma més sostenible i eficient”. Aquesta precisió procedeix de la 
reforma operada a la LBRL per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) que ha vingut a condicionar la inicial llibertat 
d’elecció. Ara bé aquesta nova exigència no aporta cap altre referència per poder saber que és 
“més sostenible i eficient”.  

Cal tenir present que la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, quan es refereix a la sostenibilitat ho fa respecte a la hisenda pública en el seu 
conjunt, la qual cosa no és incompatible amb el fet que algun servei sigui insostenible, sempre 
que la dimensió d’aquesta insostenibilitat, ja sigui pel pes del servei (molt gran respecte el 
municipi) o per la de la pròpia insostenibilitat (gran dificultat de tresoreria), no contamini a tota 
la hisenda local. 

Davant la manca de concreció d’allò que s’ha entendre per “més sostenible i eficient” i les 

dificultats per la seva acreditació i, també, per la seva fiscalització sembla el més prudent 

considerar la previsió legal com un criteri o una directriu i no pas com un mandat directe. 

 

Addicionalment s’ha incorporat mitjançant la mateixa LRSAL una segona limitació com és la 
relativa a que els ajuntaments no podran adquirir, constituir o participar en la constitució  
directament o indirecta, de nous organismes autònoms, entitats, societats, consorcis, 
fundacions, unitats i demés ens durant el termini de vigència del seu pla econòmic-financer o 
del seu pla d’ajustament, la qual cosa representa una limitació a les formes de gestió directa, 
no pas a la indirectes (Disposició Addicional Novena de la LBRL, segons redacció donada per 
la LRSAL). 

Aquesta és una regla que no precisa massa interpretacions, amb independència del possible 
retret sobre la seva constitucionalitat en tant que limita la facultat d’autorganització. Allò que 
ens diu és que durant la vigència d’un pla d’ajustament no és possible crear cap personació 
instrumental i per tant només és viable la gestió directa sense organització especialitzada o 
qualsevol de les formes de gestió indirecta. Considerem que aquesta limitació només afectaria 
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al present projecte en la mesura que l’Ajuntament de Bellpuig es trobés en aquest supòsit i que 
l’impederia adherir-se al CONGIAC.  

Però sens dubte l’aspecte més rellevant del precepte (article 85.2) és que reconeix que la 
gestió indirecta es realitzarà “mediante las distintas formas previstas para el contrato de 
gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”, la qual cosa significa que 
en les formes de gestió directa no s’aplica aquesta normativa. Es a dir, si l’Administració, ja 
sigui individualment o de forma associada, en una mancomunitat, un consorci o un consell 
comarcal per la via de la delegació, opta per qualsevol de les formes de gestió indirecta 
(concessió, gestió interessada, concert o societat d’economia mixta) haurà de procedir a 
tramitar una licitació pública d’acord amb la legislació de contractes; per contra si s’opta per 
una de les formes de gestió directa no s’aplica la legislació sobre contractes pel que fa a la tria 
del gestor. 

Finalment, mitjançant la LRSAL s’introdueix un paràgraf a l’article 85 LBRL quina finalitat última 
és establir un criteri de preferència per la gestió directa administrativa (gestió pel mateix 
ajuntament o amb organisme autònom) enfront a la gestió directa empresarial (EPEL i societat 
mercantil pública). En concret l’article 85.2 LBRL disposa: 

(...)Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) (EPEL) y d) (Societat 
mercantil local) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto 
que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a)(gestió per 
la pròpia entitat local) y b (Organisme autònom local), para lo que se deberán tener en cuenta 
los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá 
constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará 
al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, 
así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará 
informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas 
planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Es pot observar com la nova redacció de l’article 85.2 LBRL estableix uns nous condicionants 

per a l’elecció de la gestió directa local, en el sentit de limitar l’elecció d’una EPEL o una 

Societat mercantil local enfront les altres formes de gestió directa per aquells casos en que 

quedi acreditat mitjançant una Memòria justificativa que alguna d’aquestes formes resulta més 

sostenible i eficient que les altres formes de gestió directa segons criteris de rendibilitat 

econòmica i recuperació de la inversió.  

La valoració d’aquest condicionant la realitzarà l’interventor local de conformitat amb l’article 4 

de la LOEPSF que es refereix exclusivament a l’anomenada regla de la “sostenibilitat 

financera”, es a dir la capacitat de GIACSA per a fer front als compromisos econòmics, que es 

tradueix bàsicament en disposar d’un pla de tresoreria que garanteix el compliment del termini 

màxim de pagament dels deutes comercials. Per contra, no s’exigeix a l’interventor que validi el 

compliment de l’article 3 de la LOEPSF, relatiu a l’estabilitat pressupostària, ni l’article 12 
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LOEPSF, relatiu a la regla de despesa. Això és així pel fet que aquest tipus d’ens (unitats 

institucionals en la terminologia del Sistema Europeu de comptes, SEC) no tenen la 

consideració d’Administració pública, pel fet que els seus ingressos per vendes cobreixen més 

del 50% dels seus costos de funcionament. 

Finalment, en la mesura que ens trobem d’una acord complex de canvi de forma de gestió, de 
forma indirecta a directa associativa, gràcies a l’adhesió al CONGIAC, que prestarà el servei 
d’abastament d’aigua mitjançant el seu ens instrumental GIACSA, considerem necessari 
aplicar les regles procedimentals contingudes al ROAS que a l’article 188 disposa el següent: 

3. Per a la prestació de serveis essencials reservats1 es pot utilitzar qualsevol de les 
formes de gestió dels serveis locals i, en el cas de canvi d’aquestes, s’ha de complir el 
que estableix l’article 188.5 d’aquest Reglament. 

(...) 

5. El canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la 
tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els 
articles 159 i 160 d’aquest Reglament. 

Els articles 159 i 160 del ROAS regulen respectivament l’expedient i el procediment. 

Article 159 

Expedient per a la implantació del servei 

159.1 La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, 
un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació. 

159.2 El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes 
següents: 

a) Les característiques del servei. 
b) La forma de gestió. 

c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la 
indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista. 

d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris. 

                                                
1 Art 181.2 ROAS. Sens perjudici d’altres serveis essencials que la llei reservi als ens locals, l’esmentada reserva comprèn els 

serveis següents, establerts per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: abast i depuració d’aigües, 
recollida, tractament i aprofitament de residus, subministrament de gas i calefacció, escorxadors, mercats i llotges centrals, transport 

públic de viatgers i serveis mortuoris. 
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e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de 
percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi de 
satisfer. 

f) El règim estatutari dels usuaris. 

159.3 El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de 
què es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de 
les prestacions a favor dels ciutadans. 

159.4 Per a l’elaboració dels documents esmentats, l’ens local, quan en justifiqui la 
necessitat, compta amb l’assistència tècnica i jurídica del consell comarcal, de la 
diputació i de l’Administració de la Generalitat per mitjà dels respectius serveis 
d’assistència local. 

Article 160 

Procediment per a l’establiment dels serveis 

160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que 
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. Simultàniament, s’ha de donar 
audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa. 

160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha 
d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el 
reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en 
especial, en el pressupost 

A efectes de sintetizar, el procediment proposat seria el següent: 

1. Acord inici expedient i nomenament comissió d’estudi per redactar els documents de 
l’expedient 

2. Elaboració dels documents de l’expedient 

a. Memòria justificativa  

i. La competència municipal 

ii. La gestió directa associada mitjaçant l’adhesió al CONGIAC. 

b. Projecte d’establiment que haurà de contenir 

i. Les característiques del servei. 

ii. Forma i modalitat de gestió 

iii. La justificació de la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa i de 
l’interès públic que concorri en l’activitat, amb la valoració, entre 
d’altres, dels avantatges socials derivats dels béns o serveis a produir 
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o de l’activitat a prestar, els llocs de treball a crear de forma directa o 
indirecta, el suport a altres activitats locals, la difusió de tecnologia i 
qualsevol d’altres 

iv. Estudi de mercat relatiu a l’oferta i la demanda. 

v. Raons econòmiques i socials del canvi 

vi. Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, 
amb la indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista. 

vii. L’estudi econòmic financer. El pressupost financer i el pla de posada 
en funcionament de l’activitat econòmica projectada, la rendibilitat 
prevista i l’anàlisi cost-benefici. 

viii. Tarifes a pecebre dels usuaris. 

c. Règim estatutari del servei públic.  

3. Aprovació inicial pel Ple dels següents acords: 

a. Acord d’adhesió al CONGIAC i d’aprovació dels estatuts. 

b. Del canvi de forma de gestió del servei per passar a gestió directa associativa 
mitjançant el CONGIAC que es desplegarà mitjançant l’ens instrumental 
GIACSA. 

4. Informació pública dels acords per un termini de 30 dies  per a l’examen i la 
presentació d’al·legacions i suggeriments. 

5. Acord de ple, resolen al·legacions i aprovació definitiva dels acords anteriors 

6. Publicació del reglament del servei i dels estatuts de la societat en el BOP i inserció 
d’un anunci en el DOGC. 

 
A la vista del procediment establert cal indicar que la continuïtat de la prestació està garantia, 
d’acord amb l’article 235 del ROAS, que estableix expressament l’obligació del contractista de 
continuar amb la prestació del servei en els supòsit d’extinció normal del contracte, fins que un 
altre es faci càrrec del servei. 
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2 PROJECTE D’ESTABLIMENT 

22..11  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEELL  SSEERRVVEEII..  

Des de l’1 d’agost de l’any 2011 fins a l’actualitat, la gestió del servei d’abastament de 

Bellpuig és a càrrec de l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya,SA 

Anteriorment a aquesta data la gestió del servei era municipal. 

Aquest estudi s’ha realitzat d’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament i l’actual 

explotador del servei, per tant l’abast de l’estudi dependrà en gran part de la informació 

de partida facilitada. 

22..11..11  FFOORRMMAA  AACCTTUUAALL  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  DDEELL  SSEERRVVEEII  

Actualment el sistema d’abastament del municipi de Bellpuig és gestionat i explotat per 

l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya,SA, mitjançant gestió indirecta i 

en règim de concessió. 

Aquesta empresa porta l’explotació del servei d’abastament des de l’agost de l’any  

2011. S’establia un termini de durada del contracte de 4 anys, termini actualment 

esgotat, però l’empresa  segueix portant la gestió del servei en fase de pròrroga.  

En el contracte signat el dia 1 d’agost de 2011 l’empresa es comprometia a dur a 

terme la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de 

Bellpuig per un import de cànon fix de 9.000 €/anuals i de cànon variable de 0,009 

euros/m³ facturat d’aigua, i les millores oferides per l’empresa d’acord amb el Plec de 

Clàusules. 

Les millores oferides per l’empresa a nivell d’inversió en la xarxa eren: 

• Reixa desbast en obra arribada (valoració: 2.256,80 €) 

• Modificació punts dosificació reactius (valoració: 8.898,40 €) 

• Instal·lació equips mescla ràpida (valoració: 34.775 €) 

• Tancament decantadors (valoració: 4.704 €) 

• Millores en els filtres de sorra (valoració: 10.836 €) 
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• Integració dels quadres elèctrics (valoració: 43.680 €) 

• Instal·lació grup electrogen emergència (valoració: 29.657,80 €) 

• Instal·lació analitzador clor continu ETAP (valoració: 10.192 €) 

A part s’oferien altres millores que afectaven a la gestió del servei: implantació ISO i 

Norma OSHAS 18001, Call Center, Atenció al públic a Seana, Oficina Virtual de 

Servei, analítiques aixeta consumidor, Oficina Tècnica, Campanya de recerca de 

fuites, inspecció clavegueram amb càmera de vídeo, manteniment i lloguer local 

Ajuntament. 

Les actuacions de millores oferides no es van arribar a realitzar totes. La relació de les 

millores que es van realitzar s’adjunten a continuació:  

• Substitució de les bombes de sortida de l’ETAP cap a Bellpuig 

• Millores parcials en els decantadors. 

• Millores en els filtres de sorra 

• Telecontrol i integració dels quadres elèctrics 

• Substitució dels comptadors generals 

• Analitzador de clor en continu 

Amb que les actuacions no realitzades són les que es relacionen a continuació: 

• Reixa desbast en obra arribada 

• Modificació punts dosificació reactius  

• Instal·lació equips mescla ràpida 

• Tancament dels decantador (està malmès l’actual) 

• Instal·lació grup electrogen emergència 

Cal dir que es disposa de reglament del servei aprovat a través de l’ordenança fiscal 

número 21 de data 5 de desembre de 1993. 
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22..11..22  VVOOLLUUMM  DD’’AAIIGGUUAA  SSUUBBMMIINNIISSTTRRAATT  

A continuació s’adjunten les dades de volum d’aigua subministrat en els últims anys. 

Com es pot veure el volum d’aigua subministrat ha disminuït substancialment 

especialment de l’any 2006 a l’any 2012, malgrat l’augment de la població durant 

aquest anys. Això és degut a la millora en el rendiment de la xarxa. 

 

Any Volum subministrat (m³) 
2006 745274 
2009 732514 
2012 454171 
2014 464884 
2015 459.583 

 

 

S’ha produït una davallada molt important del volum subministrat entre l’any 2009 i el 

2012. Falten les dades dels anys 2010, 2011, però aquesta davallada probablement 

hagi estat ocasionada per la millora del rendiment de la xarxa i per la substitució dels 

comptadors generals. 

No es disposen de dades completes de volums subministrats de forma estacional per 

trimestres. Es disposa de dades dels consums en baixa per trimestre de l’any 2015. 

S’adjunten aquestes dades a continuació (extretes del padró), on es pot diferenciar 

que el consum del segon i tercer trimestres són superiors al primer i al quart. Malgrat 
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que no hi ha un increment de població estacional sí que es produeix un augment del 

consum. 

Any 2015 Volum registrat (m³) 

1er trim 53.064 
2on trim 79.433 
3er trim 81.723 
4art trim 68.122 
TOTAL 282.342 

Cal dir que aquest consum total en baixa de l’any 2015 extret del padró és 

lleugerament diferent d’altra informació facilitada per la companyia on indica que el 

cabal consumit l’any 2015 és de 259.956 m³. 

 

22..11..33  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA..  ZZOONNEESS  DD’’AABBAASSTTAAMMEENNTT  

L’aigua es capta principalment del Canal d’Urgell i un cop decantada en diversos 

dipòsits, s’emmagatzema en uns dipòsits descoberts i posteriorment en un dipòsit 

cobert després del seu tractament de potabilització. 

En moments puntuals de falta d’aigua també es pot captar aigua de la bassa de 

regants, i a continuació segueix el mateix recorregut anteriorment descrit. 

La captació del Canal d’Urgell es troba en una zona denominada Cortes, i alimenta tot 

el terme municipal.  

L’aigua és conduïda per gravetat des del Canal d’Urgell fins al recinte de la Planta de 

Tractament mitjançant una canonada de fibrociment de 300 mm, concretament a uns 

dipòsits descoberts, passant primer per diversos dipòsits de decantació i posteriorment 

l’aigua s’emmagatzema en els dos dipòsits descoberts idèntics de 2.000 m3 de 

capacitat cadascun.  

En moments puntuals de falta d’aigua, l’aigua és captada des de la Bassa de Regants 

que mitjançant una canonada de polietilè de 200 mm és impulsada fins els dipòsits 

descoberts. 

Dels dipòsits descoberts, i mitjançant tres bombes, s’impulsa l’aigua fins a l’ETAP.  
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L’aigua tractada es condueix cap al dipòsit de Bellpuig cobert de 720 m3 de capacitat, 

dividit en dos compartiments idèntics. En aquest dipòsit es realitza la desinfecció 

automàtica de l’aigua abans de la seva distribució a la xarxa. 

El dipòsit de Bellpuig alimenta per impulsió el nucli urbà de Bellpuig mitjançant dues 

canonades de polietilè de diàmetre 200 i 125 mm, i connecta amb el dipòsit de Seana 

a través d’una canonada de sortida de Fibrociment de diàmetre 200 mm, que 

posteriorment es transforma en polietilè de 90 mm. Una canonada de fibrociment de 

80 mm alimenta per impulsió el nucli de Seana 
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Existeixen dues zones d’abastament: 

• El nucli de Bellpuig, que a la seva vegada es divideix en dues zones: la part 

baixa (zona Belianes) que es subministra per gravetat i la part alta que es 

subministra mitjançant bombament contra la xarxa 

• El nucli de Seana. Des del dipòsit de Bellpuig surt una canonada de fibrociment 

de 200 mm de diàmetre que posteriorment es transforma en polietilè de 90 mm 

i que connecta amb el dipòsit de Seana. Una canonada de fibrociment de 80 

mm de diàmetre alimenta per impulsió el nucli de Seana. 

 

22..11..44  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  LLAA  XXAARRXXAA  

DD’’AABBAASSTTAAMMEENNTT  

En el següent apartat es descriu l’estat de les actuals instal·lacions hidràuliques que 

composen el sistema d’abastament d’aigua potable a Bellpuig, pel que fa a les 

captacions, conduccions, dipòsits, estacions de bombament, etc. 

2.1.4.1  CAPTACIONS. PLANTA DE TRACTAMENT  

El municipi de Bellpuig disposa de recursos propis per abastir la població, que 

procedeixen de dues captacions que subministren l’aigua als dipòsits descoberts que 
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es situen en el recinte de l’ETAP. Les dues captacions agafen l’aigua directament del 

Canal d’Urgell i  són: 

• Captació del Canal d’Urgell 

• Captació de la Bassa de Regants  

Captació Canal d’Urgell 

La captació del Canal d’Urgell es troba en una zona denominada Cortes a la cota 308 

m, situada a uns 40 m de distància del recinte de la Planta de Tractament.  

  

Canal Urgell       Comporta derivació Canal Urgell 

 

Es tracta d’una captació al descobert sense un tancament amb clau. El Canal d’Urgell 

presenta una derivació amb una comporta que regula el cabal d’entrada a la Planta. 

Situada a les Coordenades X: 334.566 Y: 4.608.864.  

A través d’una canonada de fibrociment de diàmetre 300 mm es connecta el canal 

amb els dos dipòsits descoberts de 2.000 m³. Abans però, l’aigua circula per 4 dipòsits 

decantadors de 60 m³ de capacitat cadascun per eliminar els sòlids en suspensió que 

pugui portar l’aigua. 

El cabal d’aigua subministrat pel Canal d’Urgell és diferent depenent de l’època de 

l’any. Durant l’època hivernal i degut a tasques de manteniment, el cabal que hi circula 

és mínim després de tres setmanes de tancament, de manera que es realitza una 
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petita presa (embassades) en el canal per a que entri aigua a la canonada d’entrada a 

la Planta de Tractament.  

L’època de tancament del canal quan només es pot agafar aigua cada 3 setmanes 

mitjançant les “embassades” és variable depenent de l’any però habitualment és des 

del 29 de setembre fins el 19 de març. 

Bassa regants 

Està situada a les coordenades X: 334.349 Y: 4.609.344.  

En moments puntuals de falta d’aigua, des de la Bassa de Regants també es pot 

subministrar aigua fins a l’ETAP. Aquests subministrament només es produeix en 

moments de sequera o d’alguna avaria al canal i en promig sòl passar entre 10 i 15 

vegades a l’any. 

Aquesta bassa es troba situada al sud del nucli urbà de Bellpuig a uns 500 m de la 

Planta de Tractament i situada a una cota de 304 m. La capacitat d’emmagatzematge 

d’aigua d’aquesta bassa és de 30.000 m³. 

 

Bassa Regants de Bellpuig 

L’entrada d’aigua a les instal·lacions de la Planta de Tractament es realitza a través 

d’una canonada de polietilè de diàmetre 200 mm fins als dipòsits descoberts. 

Els grups d’impulsió així com el quadre elèctric estan centralitzats en l’interior de la 

caseta i disposa de magnetotèrmic i diferencial, perfectament identificats. El 
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funcionament de les bombes es realitza manualment. En general, els mecanismes es 

troben en bon estat de funcionament. 

 

  

Caseta bombament de la bassa de regants i grup de bombes 

 

ETAP 

Els dipòsits juntament amb l’Estació de Tractament d’Aigua Potable es troben dins del 

recinte denominat Planta de Tractament de Bellpuig. Aquest recinte es troba protegit 

amb un tancat exterior amb tancament amb clau de manera que el seu accés és 

restringit. 

Situat a cota 306 m. Coordenades X: 334.716 Y: 4.609.002  

L’entrada als dipòsits es realitza a través d’una caseta d’obra amb tancament amb 

clau. A l’interior d’aquesta caseta es troben ubicades les tres bombes que impulsen 

l’aigua des dels dipòsits descoberts fins a l’ETAP. 
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Dins de la caseta hi ha el quadre elèctric i el quadre de comandament de les bombes. 

  

Bombes d’entrada a tancs decantadors 

 

Posteriorment l’aigua s’emmagatzema en els 2 dipòsits descoberts idèntics de 2.000 

m3 de capacitat cadascun. 

L’empresa concessionària Aigües de Catalunya va fer una actuació que consistia en 

tapar els decantadors amb malla d’ombreig. Actualment aquesta malla no està en 

condicions adequades, presenta desperfectes i en un dels dipòsits està completament 

malmesa i s’ha hagut de retirar. 

     

Tancs decantadors amb malla d’ombreig i sense 

Son dos dipòsits idèntics amb un bon estat de conservació construïts de formigó de 

planta quadrada de dimensions 20 x 20 m amb una alçada de 5 m.  
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L’aigua provinent de les captacions, abans d’emmagatzemar-se en aquests dipòsits, 

passa per 4 dipòsits de decantació, per tal d’eliminar els elements sòlids en suspensió. 

 

Decantadors abans d’entrar a tancs 

Dels dipòsits descoberts, i mitjançant tres bombes, s’impulsa l’aigua fins a l’Estació de 

Tractament d’Aigua Potable (ETAP) mitjançant una canonada de fibrociment de 

diàmetre 200 mm per passar a fosa de diàmetre 200 mm a l’entrada dels filtres.  

També hi ha dos sortides de desguàs per buidar els dipòsits en tasques de 

manteniment o neteja, que són de fibrociment i diàmetre 300 mm i estan connectats a 

un desguàs d’una sèquia que aboca al riu corb. També hi ha dos sortides de 

sobreeixidor de PVC 200. 

En el recinte de la Planta de Tractament es localitza l’ETAP dins una edificació d’obra i 

amb accés restringit amb clau. 

 

Edifici planta de tractament 
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Diagrama de flux de l’ETAP actual 

En aquestes instal·lacions es realitza el procés de potabilització de l’aigua mitjançant 2 

circuits, un amb una doble filtració per sorra de sílice i una capa de carbó actiu amb 

una capacitat de filtratge de 70 m3 d’aigua per hora, i un circuit amb una filtració per 

sorra de sílice i carbó actiu amb una capacitat de filtratge de 50 m³ d’aigua per hora, 

amb una posterior desinfecció amb hipoclorit sòdic. 

La instal·lació de tractament de l’aigua es va ampliar amb la instal·lació d’un filtre de 

carbó actiu de 70 m3/h de capacitat, que només funciona quan la qualitat de l’aigua 

d’entrada és més baixa, provinent de la bassa de regants. 

Abans de l’entrada de l’aigua als filtres, s’injecta desincrustant per realitzar una 

primera neteja d’elements en suspensió i evitar un embrutiment massiu dels filtres, 

realitzant-se així les tasques de neteja molt més espaiades en el temps. 

El moment de neteja dels filtres ve determinat per dues situacions: una és quan les 

vàlvules de pressió detecten la pressió màxima del sistema que no pot suportar, de 

forma que donen l’ordre de parar automàticament el filtratge per realitzar l’operació de 

neteja. En canvi, si la pressió no arriba a aquest màxim, es realitza una neteja i rentat 

dels filtres a cada interval de temps determinat. 

La filtració amb carbó actiu només funciona quan la qualitat de l’aigua d’entrada és 

més baixa. 
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Filtres doble filtració (4 ut.) 

 
Filtre de carbó actiu 

L’entrada de desincrustant es realitza mitjançant una canonada tipus Aplitef 4x6.  

Es disposa de dos dipòsits de 7.000 l amb hipoclorit sòdic 15% i coagulant líquid XL-

10, dos dipòsits de 600 l amb coagulant líquid XL-100 i floculant (solució aquosa 

d’amina poliquaternària i sal), un dipòsit amb hipoclorit sòdic 15% i un dipòsit de 50 l 

amb àcid desincrustant HCl 15%. Les sortides de desguàs per a cada filtre són de 

PVC de 110 mm de diàmetre per tasques de manteniment i neteja dels filtres. 

Actualment només es dosifica coagulant. 
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Bombes dosificadores de coagulant i floculant 

En aquesta instal·lació es disposa el quadre hidràulic que controla el filtratge i la 

cadència de neteges, i el quadre elèctric, que proporciona llum al recinte i energia als 

diferents grups d’impulsió. Aquest quadre elèctric està degudament protegit i presenta 

tots els elements suficients en cas d’emergència. A més, també es disposa d’un 

telecontrol que dóna avís de la falta d’aigua en els dipòsits descoberts, la falta de clor, 

desincrustant o coagulant, problemes de tensió en la llum i diferents anomalies. 

Cal indicar que les instal·lacions d’emmagatzematge dels productes químics del 

tractament s’han de legalitzar, conforme el Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves 

instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE 

APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7, modificat pel Reial Decret 105/2010, de 

5 de febrer. 

Seria convenient fer un estudi del funcionament del sistema de tractament per tal 

d’avaluar si aquest és adequat, ja que segons l’Ajuntament en determinades ocasions 

l’aigua fa mala olor i té mal gust, fet que podria ser degut a un tractament insuficient. 

Aquest estudi analitzaria el rendiment actual dels filtres, determinant la necessitat de 

possibles canvis de llits filtrants, dosis de reactius químics,etc. 

L’aigua tractada es condueix a través d’una canonada de PVC de diàmetre 110 mm  

cap al dipòsit de Bellpuig cobert de 720 m3. 

2.1.4.2 SISTEMA DE RESERVA  

El sistema de reserva d’aigua del municipi està format per 2 dipòsits. El dipòsit del 

nucli de Bellpuig de 720 m3 i el dipòsit de Seana de 250 m3.  
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a) Dipòsit de Bellpuig 

El dipòsit de Bellpuig es troba situat dins del recinte de la Planta de Tractament, en la 

zona denominada Cortes, a una cota de 306 m. L’accés a les instal·lacions del dipòsit 

es realitza a través d’una caseta d’obra adossada al dipòsit amb accés restringit i 

tancament amb clau. 

És un dipòsit cobert i construït de formigó compartimentat en 2 dipòsits de 360 m³. Són 

de planta rectangular, de 9x9 m i 5 d’alçada. La seva capacitat total és de 720 m3. 

L’edificació presenta unes bones condicions estructurals, i disposa d’un suficient 

nombre d’obertures de ventilació protegides per evitar l’entrada d’ocells i brutícia de 

l’exterior. No disposa de làmina d’impermeabilització i la seva conservació és bona. 

 

Dipòsit Bellpuig 

L’accés a l’interior del dipòsit es realitza per la part superior del dipòsit a través d’una 

escala fixada a la paret mitjançant una entrada amb tancament amb clau. 

En el dipòsit s’emmagatzema l’aigua que és tractada amb hipoclorit sòdic del 15%, la 

qual alimenta a tot el municipi de Bellpuig.                  

El dipòsit té dos sortides de desguàs per buidar-ho en tasques de manteniment o 

neteja, són canonades de fosa de diàmetre 200 mm mm i estan connectades a un 

desguàs d’una sèquia que aboca al riu corb. També disposa de 2 sobreeixidors de 

fosa de 200 mm de diàmetre.     
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Situació: coordenades X: 334.726 Y: 4.608.963.  

La canonada de sortida per gravetat al municipi de Bellpuig es realitza amb una 

canonada de polietilè de 120 mm.  

La canonada de sortida per impulsió al municipi de Bellpuig és de polietilè de 200 mm.  

 

Bombament impulsió Bellpuig (zona Belianes) 

 

La sortida per impulsió al dipòsit de Seana és de fibrociment de 200 mm i 

posteriorment de polietilè de 200 mm 
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Bombament impulsió a Seana 

 

b) Dipòsit de Seana 

Situació: coordenades X: 336.148 Y: 4.612.863.   

El dipòsit de Seana es troba situat al nord-est del municipi de Bellpuig a una cota de 

303 m. Aquest dipòsit es troba dintre d’un recinte tancat amb un accés restringit i 

tancat amb clau. 

 

Dipòsit Seana 

El dipòsit està construït de formigó de planta rodona de diàmetre 9 m i una alçada de 4 

m. La seva capacitat és de 250 m³. En aquest dipòsit s’emmagatzema aigua que és 

tractada amb hipoclorit sòdic al 15%. Disposa de sortida de desguàs per buidar el 

dipòsit en tasques de manteniment o neteja, de acer galvanitzat de 125 i sortida 
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sobreeixidor d’acer galvanitzat de 125 mm, mm i que estan connectats a un desguàs 

d’una sèquia que aboca al riu corb. 

La canonada que subministra aigua al nucli de Seana es de polietilè de 90 mm per 

passar posteriorment a fibrociment de 90 mm. El volum diari de subministrament és 

d’uns 250 m³ al dia i dona servei a moltes granges. 

La sortida per impulsió al polígon ìndustrial de Fontanals és de polietilè de 200 mm. 

Aquesta canonada està sobredimensionada ja que el cabal de subministrament diari 

actual és d’entre 6 i 12 m³. El polígon industrial està lluny d’estar a ple rendiment. 

Segons les últimes dades disponibles aquest polígon té 23 abonats i un consum en el 

4t trimestre de l’any 2015 de 954 m3 que indica un consum diari de 10,6 m3.  

  

 

Bombament Seana i P.I: Fontanals 

A continuació s’adjunta una taula resum amb les característiques principals dels 

dipòsits:  

 

 

 

 

 

 

Denominació Capacitat 
(m3) 

Cota 
topogràfica 

(m.) 

Dipòsit Bellpuig 720 306 

Dipòsit Seana 250 303 
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2.1.4.3 SISTEMES DE BOMBAMENT  

El sistema d’abastament del municipi de Bellpuig té diversos bombaments que són 

necessaris per poder portar les aigües des del Canal d’Urgell als dipòsits i als dos 

nuclis de població, ja que no és possible portar l’aigua per gravetat degut a que la cota 

del canal està a una cota inferior. 

Es descriuen a continuació les característiques dels diferents sistemes de bombament, 

situats a la Bassa de Regants, a l’estació de bombament dels dipòsits descoberts, a 

l’ETAP i als dipòsits de Bellpuig i Seana. 

 

Denominació Nombre/Tipus 
Capacitat 
hidràulica 

(m3/h) 
Potència 

bomba (kW) Alçada (m) 

Bassa regants a 
dipòsits 

2 Hidráulia Alsina 

RGT-53 

45-80 m³/h 

 
4,1 9-15 

EB Dipòsits 
descoberts 

3 
45-80 m³/h 11 40-80 

ETAP 
9 Iwaki metering 

2 prominent Beta/4 

0,006 m³/h 

12,3 l/h 

0,02 

17 
 

Dipòsit de Bellpuig  

A Seana 

3 Ideal MX42-3  

 

50 m³/h 

80 m³/h 

12 m³/h 

11 

45 

60 

30 

Dipòsit de Seana 

2 nucli Hidráulica 

Alsina Roma 20.7 T 

3 Polígon Industrial 

30 m³/h 

160 m³/h 
4 

20 

60 

El sistema de gestió i explotació dels bombaments prioritza la impulsió al màxim en 

hores de tarifa baixa, excepte en els bombaments que funcionen a pressió contra la 

xarxa a demanda.   
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2.1.4.4 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

Les canonades principals que serveixen de connexió entre les captacions i els dipòsits 

o general o d’alimentació a les diferents zones del municipi són les indicades a 

continuació: 

• Entre captació del Canal d’Urgell i dipòsits descoberts: fibrociment de 300 mm 

• Entre la captació Bassa de regants i dipòsits descoberts: polietilè de 200 mm 

• Entre la EB dels dipòsits descoberts i l’ETAP: fibrociment de 200 mm 

• Entre la ETAP i el dipòsit de Bellpuig. Fosa de 200 mm. 

• Alimentació per gravetat a nucli de Bellpuig: polietilè de 120 mm. 

• Impulsió al nucli de Bellpuig: polietilè de 200 mm. 

• Entre dipòsit de Bellpuig i el de Seana: fibrociment de 200 mm que passa a 

polietilè de 90 mm. La longitud total d’aquesta canonada és de 5.194 m. 

• Alimentació per impulsió a Seana des de dipòsit: fibrociment de 80 mm. 

La xarxa de distribució del municipi propietat de l’Ajuntament. Una part de la xarxa del 

nucli urbà de Bellpuig es subministra per gravetat i l’altre per bombeig contra la xarxa. 

La xarxa del nucli de Seana es subministra per impulsió des del dipòsit.     

La xarxa de distribució és del tipus mixta, mallada i ramificada. La longitud total de la 

xarxa és adequada en relació a l’extensió que té el terme municipal. Inicialment era de 

fibrociment i s’ha anat renovant per polietilè, es desconeixen dades exactes actuals 

però el percentatge de fibrociment serà de com a mínim un 35%. 

A continuació es mostra una taula resum dels materials mes freqüents a la xarxa i 

diàmetres de les canonades existents a la xarxa. 

 

Material Longitud (m.) % respecte al total  

Fibrociment  14.439,21 35,35% 

Fosa Dúctil 33,21 0,08% 
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Material Longitud (m.) % respecte al total  

PVC 2.669,69 6,53% 

Polietilè    23.707,33 58,04% 

TOTAL 40.849,44 100% 

 

En relació a les escomeses cal dir que tots els clients del municipi disposen de 

comptador domiciliari per registrar l’aigua, sempre que és possible estan col·locats a la 

façana, i protegits dins un armari tancat amb pany estàndard per poder ser manipulat 

per operaris del servei. La major part dels armaris no tenen protecció contra les 

gelades. 

El diàmetre del ramal d’alimentació depèn del calibre del comptador, de forma que les 

que es van canviant o col·locant són totes de polietiè. Disposen també d’una vàlvula 

de pas per aïllar-ho de la xarxa de distribució, ubicada dins un trampilló a la vorera. 

Encara existeixen escomeses antigues de plom, però es desconeix el nombre exacte.-

- 

Els hidrants instal·lats a Bellpuig són del tipus soterrat de diàmetre 100 amb ràcord 

Barcelona. En total es disposa de 6 hidrants, generalment estan connectats sobre 

canonades de diàmetre superior a 110 mm i aïllats amb vàlvules de comporta. Estan 

distribuïts al llarg de tot el municipi de manera irregular, i a les noves canalitzacions es 

van instal·lant a llocs de fàcil accés.  

Moltes dependències municipals disposen de comptador així com en els recintes on 

existeix reg municipal. S’hauria de revisar si en queda alguna sense comptador i 

instal·lar-ne . L’any 2015 es va totalitzar un consum municipal de 21.251 m³ de 

consum municipal, el que va representar un 7,5% del consum total del municipi. 

22..11..55  AACCTTUUAACCIIOONNSS  PPRREEVVIISSTTEESS  IINNIICCIIAALLMMEENNTT..  

Segons la informació disponible hi ha actuacions previstes de realització que es poden 

agrupar en tres tipologies: 

• Actuacions previstes en el Pla Director d’Abastament redactat per SOCADE 
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• Actuacions incloses en el contracte signat amb Aigües de Catalunya 

• Actuacions previstes per l’Ajuntament. 

A continuació es descriuen cada una d’aquesta tipologia d’actuacions 

a) Actuacions previstes en el Pla Director d’Abastament 

Les actuacions que preveu el Pla Director d’Abastament realitzat l’any 2008 per 

SOCADE s’adjunten en la taula següent: 

 

*Les actuacions en blau són actuacions associades a creixement de població 

El Pla Director redactat l’any 2008 planteja un escenari de creixement urbanístic que 

no s’ha vist reflectit a dia d’avui 8 anys després, sinó al contrari ja que el volum d’aigua 

subministrada ha disminuït considerablement gràcies a la millora del rendiment de la 

xarxa, i encara hi ha un marge important de millora d’aquest rendiment. 

En conseqüència, la major part de les actuacions previstes no té sentit realitzar-les o 

es poden ajustar molt a la realitat actual i prevista pels propers anys. En concret es 

proposa el següent reajust en les propostes previstes pel Pla Director. 
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ACTUACIÓ Cost (€)  
previst PD Valoració nova actuació Cost (€) previst 

nova actuació 

Actuacions en alta       

1. Nou dipòsit de 5.000 m³            666.333,00 €  Nou dipòsit 600 m³ incloent 
cloració                 150.000,00 €  

2. Renovació de xarxes generals            659.031,00 €  Només renovar fibrociment i PVC                 350.000,00 €  
3. Instal·lació compotadors 
generals              19.551,00 €  Ja instal·lats  -  

4. Grup impulsió              43.561,00 €  Renovació bombament previ a 
dipòsits i millora pressió a Bellpuig                   40.000,00 €  

5. Telecontrol              56.347,00 €  Ja instal·lat  -  
6. Cloració                7.944,00 €  Ja instal·lat  -  

7. Ampliació ETAP            115.893,00 €  

Era una actuació imputada a 
creixement. Es proposa 
actuacions d'adequació i 
substitució d'algun equip i 
legalització productes químics 
emmagatzemats 

                  30.000,00 €  

8. Instal·lar comptadors generals                6.162,00 €  Ja instal·lats  -  

Actuacions en baixa       

1. Renovació de xarxes generals            437.444,00 €  Només es considera la de Seana 
que és FC. Bellpuig no cal ampliar                 216.000,00 €  

2. Anells perimetrals d'alimentació         1.832.275,00 €  Es redueix molt l'actuació perquè 
estava associada a creixement                 200.000,00 €  

3. Renovació xarxes de distribució            922.246,00 €  
Renovació canonades de 
fibrociment sense preveure 
creixement 

                700.000,00 €  

4. Sectorització              39.205,00 €  Sectorització per reduir 
incidències del servei                   56.451,00 €  

5. Parc d'hidrants              57.205,00 €  Completar els hidrants de la xarxa                   82.369,00 €  

6. Xarxa distribució per creixement            636.965,00 €  Era una actuació imputada a 
creixement  -  

        
TOTAL      5.500.163,00 €             1.824.821,00 €  

    

 

b) Actuacions incloses en el contracte amb Aigües de Catalunya 

Les millores oferides per l’empresa a nivell d’inversió en la xarxa eren: 

• Reixa desbast en obra arribada (valoració: 2.256,80 €) 

• Modificació punts dosificació reactius (valoració: 8.898,40 €) 

• Instal·lació equips mescla ràpida (valoració: 34.775 €) 
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• Tancament decantadors (valoració: 4.704 €) 

• Millores en els filtres de sorra (valoració: 10.836 €) 

• Integració dels quadres elèctrics (valoració: 43.680 €) 

• Instal·lació grup electrogen emergència (valoració: 29.657,80 €) 

• Instal·lació analitzador clor continu ETAP (valoració: 10.192 €) 

Les actuacions que realment ha executat l’empresa fins a finals de l’any 2013 han 

estat: 

ACTUACIÓ Cost (€) P.E.C. 
Substitució bombes sortida ETAP cap 
a Bellpuig 25.641,64 € 

Millores en els decantadors 5.353,60 € 
Millores en els filtres 5.796,00 € 
Telecontrol i integració quadres 
elèctrics 38.057,60 € 

Substitució comptadors generals 5.824,00 € 
Analitzador de clor en continu 8.552,05 € 
TOTAL 89.224,89 € 

Les actuacions encara pendents són: 

Actuacions pendents Cost (€) 
P.E.C. 

Reixa desbast obra arribada 2.256,80 € 
Modificació punts dosificació reactius 8.898,40 € 
Instal·lació equips mescla ràpida 34.775,00 € 
Tancament decantadors (està malmès el 
actual) 4.704,00 € 

Grup electrògen 29.657,80 € 
TOTAL 80.292,00 € 

 

Segons la informació facilitada aquestes últimes actuacions no s’haurien fet per no 

incrementar el balanç negatiu del servei. 

c) Actuacions previstes per l’Ajuntament 

L’Ajuntament preveu la construcció d’una nova bassa al costat de l’ETAP. Es disposa 

d’un estudi previ i l’Ajuntament ha demanat la subvenció per l’actuació a l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 
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L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la qualitat de l’aigua evitant l’aportació de 

l’aigua de la bassa de regants i de les embassades, ja que és quan l’aigua d’entrada té 

pitjor qualitat, a nivell de gust i terbolesa, i a més a més l’aigua de les embassades té 

un cost. 

Segons les dades disponibles l’any 2014 es van requerir 133.496 m³ de les 

embassades en la resclosa del Canal d’Urgell. El preu unitari del m³ va ser de 0,232 € i 

per tant el cost d’aquest subministrament va ser de 30.970 € l’any 2014, repartit en dos 

factures, una en el primer trimestre de l’any i una altra en el quart trimestre. 

De l’any 2015 només es disposa de les dades del primer trimestre en que es van 

consumir 49.869 m³ amb un cost de 11.569,60 €. 

Es disposa d’una Memòria valorada per la construcció d’una bassa reguladora dels 

cabals d’hivern al T.M. de Bellpuig, que considera un volum net de 43.775 m³ de la 

nova bassa, amb un cost d’inversió (P.E.C.) de 564.017,47 € que permetria evitar la 

compra d’aigua embassada a la resclosa del Canal d’Urgell i també evitaria el 

subministrament des de la bassa de regants. D’aquesta forma milloraria la qualitat de 

l’aigua subministrada en quan a gust i terbolesa, i es produiria un estalvi en la compra 

d’aigua. 

En cas de que s’aconsegueixi la subvenció de l’ACA aquesta podria assumir 

aproximadament un 50% del cost d’inversió i per tant el cost per l’Ajuntament seria de 

282.000 €, el que suposaria un retorn de la inversió per l’estalvi anual de 9 anys 

aproximadament. 

 

22..11..66  DDIIAAGGNNOOSSII  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DD’’AABBAASSTTAAMMEENNTT  

A continuació es realitza una diagnosi del Sistema d’Abastament tenint en compte els 

següents aspectes: 

• Garantia de subministrament 

• Qualitat 

• Capacitat de reserva 

• Estat de les infraestructures existents i rendiment de la xarxa 
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En relació a la garantia de subministrament del servei d’abastament de Bellpuig la 

font de subministrament del municipi és el Canal d’Urgell que reserva un volum d’aigua 

destinat a consum humà en funció de la població de cada municipi, mitjançant una 

equivalència amb hectàrees d’acord amb les ordenances de la Comunitat General de 

Regants, que en el cas de Bellpuig és de 492,995 hectàrees. 

L’Ajuntament de Bellpuig va requerir l’any 2010 a la Comunitat de Regants un certificat 

de garantia de subministrament en cas de que es desenvolupés el nou planejament 

municipal. Aquest certificat diu que el Canal D’Urgell disposa d’infraestructures en alta 

de capacitat suficient per poder incrementar el subministrament a l’Ajuntament de 

Bellpuig en un volum d’aigua de 3,08 H m3/any, que es corresponen amb el sostre 

màxim que preveu el planejament i que és unes 7 vegades superior a l’actual, el que 

indica que la garantia de subministrament està garantida a mig i llarg termini. 

A part es disposa d’una reserva addicional a la bassa de regants. En promig a l’any 

només es fa servir entre 10 i 15 dies. 

En relació a la qualitat de l’aigua es disposa de les analítiques dels tres primers 

trimestres de l’any 2015. Durant aquest període s’han produït 3 incompliments per 

terbolesa elevada, i 2 incompliments d’alguns dels paràmetres microbiològics de 

l’aigua. Malgrat l’anterior, no hi ha constància de que en l’aigua de la xarxa 

d’abastament s’hagi detectat alguna contaminació o incompliment de la normativa de 

qualitat vigent. Únicament es té constància de que en èpoques de “tancades” hi ha 

problemes de gust i/o terbolesa, al igual que quan s’agafa aigua del pantà dels 

regants. 

Capacitat de reserva 

La capacitat de reserva del dipòsit del nucli de Bellpuig és insuficient per a garantir 1,5 

dies de reserva en cas d’avaria. Caldria incrementar aquesta capacitat amb un nou 

dipòsit de 600 m³. El dipòsit de Seana té una capacitat suficient. 

Estat de les infraestructures i rendiment de la xarxa 

El rendiment és baix, a part de les fuites hi ha dipòsits particulars i comptadors després 

de dipòsits que fan molt difícil comptabilitzar correctament els consums reals en baixa. 
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Moltes canonades tenen PN6 el que pot provocar fuites degut a pressions elevades, 

superiors a la resistència dels materials. 

La xarxa no presenta canonades amb velocitats que superin els 2 m/s, sent el seu 

comportament molt adequat. 

En relació a les pressions hi ha una zona del municipi que sobrepassa els 6 kg/cm², 

concentrant-se en la part baixa del casc urbà, a l’entorn del C/ Pompeu Fabra. 

D’altra banda ressaltar que el 40% dels trams del municipi de Bellpuig tenen pressió 

per sota dels 2,0 kg/cm², en concret la part més baixa del nucli de Bellpuig i en les 

zones més allunyades com el circuit de motocross. 

El municipi disposa d’un Sistema Informàtic de Telecontrol i Telecomandament de la 

xarxa de distribució d’aigua, que permet disposar en continu de l’estat general de les 

instal·lacions i en particular de cadascun dels equips inclosos en elles. 

El rendiment del sistema d’abastament és baix, inferior al promig de les xarxes de 

Catalunya. Un dels aspectes que desincentiva la millora del rendiment és que la major 

part del cost de la compra en alta té un component fix que depèn de la població, que 

és la concessió anual disponible del Canal d’Urgell. L’altre component variable depèn 

del volum d’aigua desembassada, que aquest sí que és proporcional al volum 

subministrat. 

Cal destacar que el volum subministrat ha disminuït des de l’any 2009 en un 40% 

gràcies a la millora del rendiment però en canvi el cost de compra d’aigua s’ha 

incrementat en un 37%. 

Una altra forma de millorar el rendiment de la xarxa és disminuir les fuites existents a 

la xarxa. Una forma de control seria la instal·lació de manòmetres per detectar punts 

on la pressió és molt elevada. 

També caldria sectoritzar millor el nucli urbà per reduir les fuites 
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22..11..77  PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTUUAACCIIOONNSS  DDEESSPPRRÉÉSS  DDIIAAGGNNOOSSIISS..  

A continuació es concreten i prioritzen un conjunt d’actuacions per tal de resoldre els 

problemes o mancances detectades.  

S’han tingut en compte les propostes contemplades en el Pla Director redactat per 

SOCADE l’any 2008, les actuacions proposades per Aigües de Catalunya en la seva 

proposta de licitació encara no executades i altres actuacions previstes per 

l’Ajuntament de Bellpuig.  

Desprès d’un anàlisi de les propostes anteriors es consideren necessàries les 

següents actuacions: 

1. En relació a les propostes del Pla Director redactat l’any 2008, es considera 

necessari realitzar les següents propostes, més adaptades a la situació actual 

de creixement contingut, tal com s’ha justificat a l’apartat 2.1.5. 

 

Actuacions en alta Cost actuació (IVA 
inclòs) 

1. Nou dipòsit de 600 m³ incloent cloració per a garantir 1,5 dies 
de reserva en cas d'avaria en situació punta 150.000 € 

2. Renovació de xarxes generals: renovació del tram de 
conducció de l'ETAP a Seana que actualment és de fibrociment 350.000 € 

3. Es proposa actuacions d'adequació i substitució d'algun 
equip i legalització productes químics emmagatzemats 30.000 € 

3. Grup impulsió: renovació del bombament previ als dipòsits i 
millora pressió a Bellpuig 40.000 € 

Actuacions en baixa   

1. Renovació de xarxes generals: renovació del tram de 
conducció de l'ETAP a Seana que actualment és de fibrociment 216.000 € 

2. Anells perimetrals d'alimentació per millorar sectorització 200.000 € 

3. Renovació xarxes de distribució: canviar fibrociment per 
PEAD 700.000 € 

4. Sectorització per reduir incidències del servei 56.451 € 
5. Parc d'hidrants 82.369 € 
TOTAL 1.824.821 € 
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2. En relació a les actuacions proposades per Aigües de Catalunya en la seva 

oferta de licitació, a continuació s’adjunten les actuacions encara pendents: 

 

Actuacions pendents Cost (€) P.E.C. 
Reixa desbast obra arribada 2.256,80 € 
Modificació punts dosificació reactius 8.898,40 € 
Instal·lació equips mescla ràpida 34.775,00 € 
Tancament decantadors (està malmès el 
actual) 4.704,00 € 

Grup electrògen 29.657,80 € 
TOTAL 80.292,00 € 

 

3. S’analitza a continuació les altres actuacions previstes per l’Ajuntament de 
Bellpuig. 

• Construcció d’una nova bassa al costat dels terrenys de l’ETAP. Es tracta d’una 
actuació interessant ja que permetria millorar la qualitat de l’aigua captada, es 
produiria un estalvi en el cost de compra d’aigua en alta i permetria millorar la 
garantia de subministrament. El seu cost és molt elevat, 564.017 € (P.E.C. IVA 
inclòs), i es considera únicament viable si s’aconsegueix subvenció de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Actuacions d’adequació a la normativa vigent: emmagatzematge de productes 
químics, seguretat zona ETAP (baranes, proteccions, accessibilitat), 
senyalització, tancaments (bassa regants), dipòsits de 2.000 m³, presa Canal 
d’Urgell (seguretat, neteja, accessibilitat, tancament), etc...S’estima un cost 
d’uns 20.000 €. 

• Actuacions de millora de les escomeses particulars i especialment la mesura 
correcta de cabals en casos de disposar de dipòsits, per a millorar el rendiment 
de la xarxa. 

2.1.7.1 ANÀLISIS ECONÒMIC DE LES ACTUACIONS. 

Una vegada s’hagin definit els estudis i projectes tècnics corresponents a les 

actuacions necessàries per millorar el servei, cal obtenir recursos econòmics els quals 

poden tenir el seu origen en: 

• Recursos econòmics obtinguts del propi servei. 
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• Pressupost d’inversions del propi Ajuntament 

• Subvenció d’un organisme extern (Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat 

(PUOSC), FEDER, Diputació de Lleida etc. 

Tot i que cal comptar amb els dos darrers punts, s’ha de tendir a buscar el màxim 

autofinançament del servei, en compliment de la Directiva Europea de l’Aigua. 

En el cas de l’Agència Catalana de l’Aigua, i per obres d’abastament, el seu 

finançament és exclusivament i de forma parcial per infraestructures d’abastament en 

alta. Actualment aquest cofinançament es fixa, per a municipis de la població de 

Bellpuig en el 60% del cost total de la inversió. 

Una de les opcions més viables per abordar el finançament de les inversions 

necessàries, o almenys part d’aquestes, és l’increment de les tarifes 

 

22..22  FFOORRMMAA  II  MMOODDAALLIITTAATT  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ..  

La proposta es concreta en aprovar el canvi en la forma de gestió del servei d’abastament 

d’aigua per passar a la gestió directa associada mitjançant l’adhesió al CONSORCI PER LA 

GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, i la prestació del servei mitjançant l’ens 

instrumental GESTIÓ INTEGRAL D’AIGUES DE CATALUNYA, SA, com ha quedat justificat 

jurídicament en l’apartat 1 d’aquesta Memòria que acompanya el present expedient i a la que 

ens remetem. 

 

22..33  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNIIÈÈNNCCIIAA  II  OOPPOORRTTUUNNIITTAATT  DDEE  LLAA  PPRROOPPOOSSTTAA  

Amb la integració al CONGIAC i la prestació del servei mitjançant GIACSA s’aconsegueix 
retenir un servei públic en l’àmbit de la gestió pública, evitant l’entrada d’un operador privat en 
un servei tremendament sensible pel ciutadà, que cada cop té més consciència de la 
transcendència de la rellevància dels acords sobre les formes de gestió dels serveis públics.  

Els models de gestió indirecta comporten l’entrada d’operadors privats en la gestió dels serveis 
municipals que moltes vegades acaben per convertir-se en eterns. El model proposat és 
reversible en qualsevol moment, doncs només estarà limitat, com a molt, per l’estat comptable 
de les amortitzacions en curs, encara que aquest darrer principi també s’aplicaria als 
operadors privats. No obstant, en algunes ocasions les disponibilitats financeres d’aquests, 
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han propiciat que s’utilitzin com a financers d’inversions municipals no sempre vinculades als 
servei públic, assolint un termini de concessió superior a l’estrictament raonable. 

El projecte presentat garanteix un adequat nivell d’inversió, una tarifa continguda i el 
compliment de la legislació sanitària pel que fa a l’aigua d’ús de boca, aspectes que difícilment 
podria garantir l’Ajuntament de Bellpuig si decidís gestionar el servei de forma individual, ja que 
el seu nivell de facturació fa molt difícil disposar d’estructura suficient per a cobrir totes les 
àrees del servei públic. 

Amb la gestió associada persegueix optimitzar els recursos disponibles en benefici del conjunt 
d’associats, de tal manera que mitjançant les economies d’escala s’aconsegueix disposar de 
serveis propis de municipis amb població equivalent a la suma de la població abastida pel 
CONGIAC, enfatitza la qualitat del servei per sobre del rendiment econòmic, manté el control 
estratègic del servei públic, ja que l’ajuntament en manté el control, mitjançant el Consorci i 
s’orienta el servei cap a la gestió responsable (aquella que s’orienta a les fites, no merament a 
la justificació o l’acompliment de normes). I és en aquest conjunt d’avantatges on  radica la 
bondat del sistema proposat i és l’aposta que realitza aquest ajuntament.  

22..44  EESSTTUUDDII  DDEE  MMEERRCCAATT  RREELLAATTIIUU  AA  LL’’OOFFEERRTTAA  II  DDEEMMAANNDDAA..  

Encara que no es tracta d’oferir una visió de les alternatives del mercat, doncs la demanda es 
limita a un únic múnici que ha manifestat la voluntat municipal de gestionar el servei en forma 
directa, per raons procedimentals descriurem la diagnosi sobre les formes de gestió dels 
serveis d’aigua a Catalunya. 

Segons les dades facilitades per l’ACA la forma de gestió directa es realitza en 508 municipis, 
mentre que la gestió indirecta, mitjançant empresa mixta, és present a 45 municipis a la que cal 
sumar la indirecta mitjançant concessió que és present a 386 municipis. Per tant pràcticament 
un empat entre les dues formes de gestió. 

Per contra, pel que fa al volum de població, les empreses mixtes donen servei a un volum 
d’habitants aproximat de 3.400.000 habitants, les privades a 2.900.000 habitants, mentre que la 
gestió directa només dona servei a 1.300.000 habitants. 

 

Forma de gestió Municipis % Població % 

Empresa mixta 45 4,80 3.431.258 45,00 

Empresa privada (concessió) 386 41,10 2.899.009 38,00 

Directa 508 54,10 1.299.002 17,00 
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Entre els grans operadors privats, AGBAR i les seves participades (SOREA, CASSA.. ) 
gestiona uns 180 municipis, als que cal afegir els 45 municipis gestionats per les mixtes en les 
que participa, AQUALIA gestiona 29 municipis i AIGÜES DE CATALUNYA gestiona 16 
municipis. 

En la forma de gestió directa hi trobem unes 20 empreses de capital íntegrament públic. 

Amb aquestes dades es constata que quan l’Ajuntament decideix gestionar el servei en forma 
de gestió indirecta, en tramita una licitació publica sota dues fórmules, la gestió mitjançant un 
concessionari o mitjançant la constitució d’una societat mixta amb una empresa privada. Per 
tant, podem afirmar que el mercat dels operadors privats està a l’espera de la decisió que 
adopti l’Ajuntament pel que fa a la forma de gestió i a la fórmula concreta en que decideix que 
es gestioni. 

 

22..55  LLEESS    EECCOONNÒÒMMIIQQUUEESS  II  SSOOCCIIAALLSS  DDEELL  CCAANNVVII  DDEE  FFOORRMMAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ..    

22..55..11  RRAAOONNSS  EECCOONNÒÒMMIIQQUUEESS::  

Descriurem les raons econòmiques a partir dels següents aspectes:  

a) Serveis bàsics prestats sense afany de lucre. 

b) Millora en la fiscalitat dels serveis. 

c) Aplicació limitada de la legislació sobre estabilitat pressupostaria derivada de 
la no sectorització com Administració pública. 

d) La societat municipal no condiciona la capacitat d’endeutament de 
l’Ajuntament de Bellpuig. 

 

a)Serveis bàsics prestats sense afany de lucre 

Totes les formes de gestió directa presenten un mateix avantatge respecte les formes de 
gestió indirecta consistent en l’absència de la necessitat d’obtenció de benefici per part de 
l’explotador del servei, la qual cosa no vol dir que no se n’obtingui, però sens dubte la 
innecessarietat d’assolir-lo diferencia de forma decidida la forma d’actuar entre l’explotador 
privat i el públic. Volem dir amb això que la societat gestora privada forçosament ha de mirar 
d’obtenir un rendiment de la seva activitat, perquè el necessita de cara als seus socis, 
accionistes o simplement per recuperar el cànon aportat en la licitació inicial.  

En canvi, en la modalitat de gestió directa, en qualsevol de les seves formes, el benefici no 
opera com un objectiu operacional, però si aquest s’obté s’aplicarà a finalitats vinculades amb 
el mateix servei, ja sigui a la dotació dels recursos propis, l’amortització del possibles passius o 
al finançament de noves inversions, la qual cosa acabarà millorant de nou el benefici, que a la 
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seva vegada acaba revertint en la política tarifària, baixant al pressió d’aquesta, o en la política 
més social del servei (ajuts a famílies, campanyes de sensibilització i consum, etc). És 
l’exemple d’allò que s’anomena un cercle virtuós de la gestió pública. 

En el cas de la gestió directa mitjançant una societat íntegrament pública, el 10 % dels 
beneficis van destinats forçosament en primer lloc a dotar la reserva legal fins arribar al mínim 
legal del 20% del capital social i posteriorment poden anar a dotar la reserva voluntària. La 
dotació de les reserves millora la posició de l’actiu del Balanç de la societat, ja que es 
comptabilitzen com a fons propis de la societat, la qual cosa la converteix en una entitat més 
sòlida quan és analitzada per tercers (analistes de riscos en processos d’endeutament, 
absorció de pèrdues extraordinàries provocades per succesos que no s’hagin pogut dotar amb 
prou antel·lació, capitalintzant els dividends en situacions extraordinàries provocades per la 
caiguda d’ingressos de l’Ajuntament o l’increment imprevist de lesv despeses, etc). 

 

b) Millora en la fiscalitat dels serveis. 

El resultat d’explotació de la gestió indirecta mitjançant prestador privat constitueix la base 
imposable de l’impost de societats i molt possiblement aquest explotador conscient d’aquesta 
càrrega fiscal ja ha fet els seus càlculs nets, per tant molt probablement l’impost també ha estat 
repercutit d’una o altre forma en la proposta tarifària que ha presentat l’explotador privat, que al 
2017 presenta un tipus del 25%. 

Per contra l’article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats 
estableix la bonificació del 99% de la quota quan els serveis de l’apartat 2 de l’article 25 LBRL 
es prestin mitjançant societat de capital íntegrament públic: 

Artículo 34. Bonificación por prestación de servicios públicos locales. 
Tendrá una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a 
las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el 
apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las 
entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten 
por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado. 
La bonificación también se aplicará cuando los servicios referidos en el párrafo anterior 
se presten por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las comunidades 
autónomas. 

 

c)Aplicació limitada de la legislació sobre estabilitat pressupostaria derivada de la no 
sectorització com Administració pública. 

D’acord amb els criteris del Manual del Sistema Europeu de Comptes –SEC2010 -, aprovat 
mitjançant Reglament (UE) número 549/2013, de 21 de maig de 2013, sobre el dèficit públic i 
el deute públic les unitats han de considerar-se com a sector Administracions Públiques, quan 
compleixin les regles següents: 
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1r. Que es tracti d’una unitat institucional 

És a dir, que disposi d’autonomia de decisió i d’un conjunt complert de comptes. Per tant, han 

de ser entitats amb personalitat jurídica pròpia, independents d’altres ens. 

2n. Que sigui una unitat institucional pública. 

El caràcter públic o privat depèn de la unitat institucional que tingui el control. Aquest control, 
definit com la capacitat per a determinar la política general, és un criteri essencial per a la 
classificació per sectors. Poden trobar-se productors públics, bé en el sector societats (si són 
de mercat), bé en el sector administracions públiques (si no són de mercat).  
 

3r. Que la unitat institucional sigui un productor no de mercat 

La producció de mercat és aquella els productes de la qual es venen a preus econòmicament 

significatius, per contra la producció no de mercat és la subministrada gratuïtament o a preus 

econòmicament no significatius. Es considera com a preu econòmicament significatiu aquell 

que influeix de forma significativa en les quantitats que els productors estan disposats a 

subministrar, i les quantitats que els compradors estan disposats a adquirir i, per tant, a sensu 

contrari, un preu no serà econòmicament significatiu si la seva influencia sobre les quantitats 

ofertes o demandades del bé en qüestió és escassa o nul·la. Davant la dificultat que implica 

aquesta definició, el SEC facilita la tasca amb la regla del 50%. Si les vendes cobreixen més 

del 50 % dels seus costos de producció, estem davant un productor de mercat. El sector 

administracions públiques només inclou unitats institucionals públiques que no són de mercat, 

és a dir, que es financen majoritàriament dels pressupostos de les entitats de les qual 

depenen. 

Si la unitat analitzada (la societat mercantil pública) no compleix aquests criteris, però depenen 

d’unitats que sí els comleixen, aquelles es trobaran incloses en el grup de resta d’entitats 

(depenents de les administracions públiques) però a les que les exigències del compliment de 

les regles d’estabilitat (establitat pressupostària, sostenibilitat financera, regla de despesa) són 

menors. En concret, d’acord amb l’article 3.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, se’ls exigeix l’equilibri financer: 

 “3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se 
entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero” 

La definició d’aquesta situació, s’obté “sensu contrari” de la posició de desequilibri financer, en 
paraules del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, pel que s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, que 
és aquella situació que es produeix quan la societat incorre en pèrdues:  

Artículo 24. Incumplimiento del equilibrio financiero por las entidades del artículo 4.2 de 
este reglamento. 
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1. Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.22 del 
presente reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de 
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en 
pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el 
escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos. 

Les entitats encarregades de l’explotació dels serveis públics mitjançant fórmules de gestió 
indirecta es venen considerant en la pràctica de la IGAE com a societats no financeres privades 
i no els ha estat exigit el compliment de la legislació sobre estabilitat pressupostària. Per contra 
les societats municipals sota forma de gestió directa han vingut sent considerades en el grup 
de resta d’entitats, en concret com a societats no financeres públiques, i per tant han de complir 
amb els requisits de l’estabilitat pressupostària que es tradueix en la necessitat d’assolir 
l’equilibri financer, traduït per la absència de pèrdues. 

Actualment el CONGIAC està sectoritzat com un ens depenent de l’Ajuntament de 
Manresa, mentre que GIACSA actúa com una societat pública no financera pendent de 
sectoritzar.   

 

d) La societat municipal no condiciona la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament de 
Bellpuig 

Com ja hem exposat, en el cas de les societats públiques la sectorizació s’ha realitzat 
qualificant-les de societats públiques no financeres, per tant no Administracions públiques, per 
la qual cosa han quedat fora de l’àmbit d’aplicació de l’article 53 del Text refós de la Llei 
d’hisendes locals, que restringeix la possibilitat de concertar noves operacions de crèdit  a llarg 
a les societats mercantils que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat quan 
dels estats financers es dedueixi un estalvi net negatiu i de la Disposició addicional 14 del Reial 
Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, quan diu que: 

Decimocuarta. Modificación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto 
positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

                                                

2 Art4.2. RD 1463/2007:  Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades 

mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las entidades locales, 

aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas 

cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los 

criterios del plan de contabilidad que les sea de aplicación. 
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2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo 
para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda 
del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras 
deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de 
Estabilidad Presupuestaria. 

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al 
citado en el párrafo anterior (75 %), no supere al establecido en el artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (110%), podrán concertar operaciones de 
endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela 
financiera de las entidades locales. 

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento 
vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.(...) 

En qualsevol cas, les operacions d’endeutament de les societats mercantils precisen 
l’autorització del Ple, que no serà de Bellpuig, sinó del CONGIAC  i a la seva vegada de 
l’Ajuntament de Manresa i informe de la intervenció de l’Ajuntament de Manresa per a la 
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini (article 54 TRLHL). 

 

22..66  AASSPPEECCTTEESS  SSOOCCIIAALLSS  

La prestació dels serveis d’abastament i sanejament d’aigua en condicions de qualitat, 
continuïtat, regularitat i economia són imprescindibles per a garantir un adequat nivell de vida 
als ciutadans, a la vegada que pot afavorir el desenvolupament econòmic dels territoris en els 
que estiguin assegurats. 

Per tot això els serveis públics excedeixen d’un tractament basat exclusivament en aspectes 
econòmics o jurídics, sinó que s’han d’abordar a partir d’una visió transversal, que també 
incorpori la percepció social del servei i en aquest sentit, la igualtat, la qualitat de vida i, fins i 
tot, la solidaritat són elements a tenir present en qualsevol decisió organitzativa dels mateixos, 
en especial en el moment de decidir sota quina forma de gestió es decideix prestar el serveis. 

L’exposició de motius de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, fixava aquest valor quan deia 
que: 

El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de 
la inmensa mayoría de actividades económicas: es irreemplazable, no ampliable por la 
mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el 
espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos. 
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Malauradament aquesta declaració no ha sobreviscut per la voracitat legislativa de l’Estat que 
mitjançant el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, pell que va aprovar el text refós de 
la Llei d’aigües, va derogar la Llei 29/1985. 

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, pel que 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix a 
l’exposició de motius: 

(1) El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que 
proteger, defender y tratar como tal. 

Amb aquests antecedents, podem afirmar que ens trobem davant un servei essencial i 
imprescindible per a la societat, que per la seva rellevància ha estat ubicat sota la tutela dels 
ens públics, en el nostre entorn, dins l’esfera de les competències dels ens locals territorials 
(ajuntaments), que estan obligats a prestar-los en tot el municipi, llevat dispensa. Aquesta 
competència permet als ajuntaments adoptar DISCRECIONALMENT un seguit de decisions 
com són: 

a) Decidir sobre la forma de gestió i el mecanisme concret. 

b) Aprovar les contraprestació econòmica del servei (ja sigui tarifa o taxa) i, en el seu cas, 
sotmetre-la a la Comissió de Preus. 

c) Aprovar un reglament del servei, en el que s’establirà el seu règim, en especial en allò 
que fa referència les condicions per gaudir-ne, obligacions i drets del usuaris, 
suspensions i inspeccions, així com les infraccions i les corresponents sancions. 

d) Aprovar les inversions a realitzar per garantir la prestació d’un servei amb continuïtat, 
de qualitat i amb quantitat suficient per les necessitats de la població. 

e) Modular el mecanisme de la suspensió del servei davant els impagats, de tal manera 
que es garanteixi als abonats el respecte a la normativa sobre protecció de 
consumidors, en especial la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica, en tot allò que fa 
referència a la necessitat de coordinació amb els serveis socials municipals. 

Sota aquesta perspectiva, en la valoració de qualsevol decisió sobre la forma de gestió del 
servei s’ha d’efectuar des d’una perspectiva que superi una anàlisi exclusivament fonamentada 
en aspectes econòmics o jurídics, sinó que s’ha d’abordar a partir d’una visió transversal del 
servei, que també incorpori la perspectiva social del servei i en aquest sentit, la igualtat, la 
qualitat de vida i, fins i tot, la solidaritat són elements a tenir present en qualsevol decisió 
organitzativa dels mateixos, en especial en el moment de decidir sota quina forma de gestió es 
decideix prestar el serveis. 
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22..77  EESSTTUUDDII  EECCOONNÒÒMMIICC  II  FFIINNAANNCCEERR  AAMMBB  GGEESSTTIIÓÓ  DDIIRREECCTTAA  AATTRRAAVVÉÉSS  DDEELL  

CCOONNGGIIAACC..    

A partir de l’anàlisi tècnica i econòmica del servei actual, i donada la voluntat de 

l’Ajuntament de Bellpuig de recuperar la gestió del servei, s’ha analitzat quina seria la 

proposta de gestió en el cas que es realitzés una gestió pública directa a través de 

CONGIAC.  

Cal tenir en compte que els principals objectius que s’han d’establir en la gestió d’un 

servei i que han d’orientar les actuacions del gestor del mateix, són els següents: 

• Prestar un servei de qualitat en els àmbits de l’atenció a l’usuari, la gestió 

d’infraestructures i la qualitat del servei municipal. 

• Assolir un alt nivell d’eficàcia i d’eficiència en la gestió del servei. 

• Dotar al servei d’autonomia econòmica i financera, mitjançant la determinació 

del cost real i la repercussió als usuaris, per garantir l’equilibri del servei i el 

finançament de les inversions realitzades. 

• Planificar i programar les inversions necessàries per a dotar el municipi de les 

infraestructures requerides per poder afrontar les situacions demogràfiques, 

econòmiques i tecnològiques del futur. 

Qualsevol servei de subministrament d’aigua potable perquè pugui ser autosuficient i 

sostenible en el temps, les tarifes del servei han de servir per poder cobrir tots els 

costos del servei incloent l’amortització de les instal·lacions de la xarxa tenint en 

compte la seva vida útil. 

22..77..11  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  PPRREEVVIISSTTAA..  

A nivell d’estructura es mantindria el mateix personal que hi havia fins ara, però en el 

cas de l’administrativa i el cap del servei variarien les dedicacions. L’estructura prevista 

és la següent:  

- 1 persona encarregada de l’explotació i manteniment amb dedicació completa 

- 1 administrativa a mitja jornada tots els dies (actualment 1 administrativa dos 

dies a la setmana)  



Memòria tècnica per al canvi de model de gestió i recuperació de la 
gestió directa municipal del servei d’abastament al municipi de Bellpuig 

 
 

 
Pàgina 91 de 125 

 

- Cap del Servei amb dedicació 10 % del seu temps   

Pel que fa a les tasques bàsiques d’explotació del servei d’aigua, a continuació es 

detalla amb quins mitjans es durien a terme:  

- Execució d’escomeses aigua: La part mecànica dels treballs d’execució d’escomeses 

d’aigua serà realitzada per l’operari del servei, si bé en moments concrets que no sigui 

possible per càrrega de treball es faran a través d’una empresa externa. 

- Lectura de comptadors: La lectura dels comptadors serà realitzada per l’operari del 

servei.  

- Excavacions i obra civil: Si bé la part mecànica dels treballs d’execució d’escomeses i 

reparacions d’avaries serà feta pel propi operari del servei, es preveu que sigui 

necessari el recolzament d’una empresa externa per realitzar l’excavació i l’obra civil 

associada. 

- Servei de suport per la realització de diverses tasques d’explotació: Si bé el 

manteniment de la xarxa d’aigua serà realitzat pel propi personal del servei, es preveu 

la subcontractació a empreses externes de determinats treballs de reparació d’avaries, 

muntatge d’elements de xarxa, servei de guàrdia,etc, (tant d’obra civil com mecànica) 

que per les seves dimensions, dificultat o bé per càrrega de treball, no poden ser 

realitzades directament pel personal propi. 

 - Servei de manteniment de comptadors: Aquesta tasca es preveu que sigui realitzada 

per personal propi.  

- Altes tasques vinculades a l’explotació: El manteniment electromecànic de les 

instal·lacions, així com el servei d’analítica i la neteja/desinfecció dels dipòsits es 

realitzarà també a través d’empreses externes.  

D’altra banda s’ha previst que GIACSA, a través de mitjans propis, presti suport en la 

gestió i explotació del servei. Aquest suport es prestarà en l’àmbit jurídic, informàtica, 

àrea tècnica (presa decisions tècniques, elaboració informes, delineació,etc.).. 
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2.7.1.1 BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI PROPOSAT. 

A continuació es mostra el balanç econòmic del servei en el supòsit que la gestió la 

porti CONGIAC. Aquest balanç s’ha fet tenint en compte les dades més actualitzades 

disponibles d’ingressos, despeses i consums. S’ha mantingut la mateixa estructura en 

la que s’ha facilitat els costos actuals per tal de que sigui més fàcil comparar-los.  

 

CONCEPTE 
PROPOSTA GESTIÓ 

CONGIAC 

Personal 50.500 € 

Energia elèctrica 23.000 € 

Compra d'aigua 82.100 € 

Materials conservació 4.800 € 

Treballs conservació tercers 28.300 € 

Realització escomeses aigua 3.000 € 

Lectura de comptadors 0 € 

Manteniment xarxa aigua (obra civil, guardies,etc.) 19.000 € 

Manteniment comptadors 0 € 

Manteniment altres instal·lacions 4.500 € 

Varis aigua ( neteja dipòsits) 1.800 € 

Tractament i analisis 15.000 € 

Transports 6.300 € 

Impostos i taxes 6.086 € 

Generals 27.763 € 

Servei de Prevenció aliè 300 € 

Servei Suport Informatica (llicències SAP)  4.500 € 

Copisteria i imprenta   400 € 

Telefonia 1.500 € 

Missatgeria i correus 450 € 

Enviament facturació  1.750 € 

Impresssió i materials facturació  3.500 € 

Informàtica i comunicacions  1.250 € 

Dietes/viatges  900 € 

Material oficina  450 € 

Roba i EPi’s 415 € 

Material divers 950 € 

Despeses gestió cobrament 700 € 

Lloguer i neteja oficines  0 € 

Cost Infraestructura GIACSA 10.698 € 

Subtotal 243.849 € 
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Dotació per insolvencies 5.358 € 

Cànon fix ajuntament 0 € 

Amortitzacions 0 € 

Fons de reversió 20.000 € 

Despeses gestió 6.698 € 

Cànon variable ajuntament 0 € 

Total despeses 275.904 € 
  

 Total despeses a tarifa 267.904 € 

Ingressos tarifaris  267.904 € 

Ingresos no tarifaris 8.000 € 

    

Resultat 0 € 

A continuació es justifica cadascuna de les partides contemplades: 

a) Personal:  
El cost del personal previst és el següent:  

 

- 1 persona encarregada de l’explotació i manteniment amb dedicació completa 

- 1 administrativa a mitja jornada tots els dies  

- Cap del Servei amb dedicació 10 % del seu temps   

 

Com que no es té el detall de despesa actual, s’ha fet una estimació dels costos del 

personal segons salari de conveni i considerant també guàrdies i hores extra. 

L’obligatorietat de subrogar l’actual personal podria fer variar aquesta xifra.  

b) Compres d’aigua: Per la determinació dels costos per la compra d’aigua, s’ha 

agafat com a valor de referència el de l’any 2014 ( 82.116,00 €), ja que segons 

l’Ajuntament és el més representatiu.  

c) Compres d’energia: Per la determinació dels costos per compra d’energia elèctrica 

de totes les instal·lacions d’abastament (ETAP, dipòsits i instal·lacions elevació) 

s’ha agafat el cost de l’any 2015.  

d) Materials conservació 

En aquesta partida s’ha estimat el cost dels materials d’obra per les reparacions 

d’avaries. 
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e) Treballs conservació tercers 

Analitzades les necessitats del servei, en aquesta partida es detallen les despeses 

bàsiques d’explotació del servei d’aigua: 

- Despesa per l’execució d’escomeses aigua: Contractació puntual d’una empresa 

externa per realitzar les escomeses en el cas que no sigui possible fer-ho amb 

personal propi.  

- Lectura de comptadors: No s’ha previst cap cost, ja que la lectura dels comptadors 

serà realitzada per personal propi.  

- Excavacions i obra civil: Despeses de contractació d’un tercer per realitzar 

l’excavació i l’obra civil associada a escomeses i  reparacions d’avaries.  

- Servei de suport per la realització de diverses tasques d’explotació: 

Subcontractació a empreses externes de determinats treballs de reparació 

d’avaries, muntatge d’elements de xarxa, servei de guàrdia,etc, (tant d’obra civil 

com mecànica) que per les seves dimensions, dificultat o bé per càrrega de treball, 

no poden ser realitzades directament pel personal propi.  

- Servei de manteniment de comptadors : No s’ha previst cap cost, ja que la lectura 

dels comptadors serà realitzada per personal propi.  

- Servei de manteniment altres instal·lacions: S’inclou el cost del manteniment 

electromecànic bàsic que seria realitzat per una empresa externa. 

- Neteja dipòsits Servei: Inclou el cost de la neteja i desinfecció dels dipòsit d’acord 

al que estableix el RD 140/2003, el qual seria realitzat per una empresa externa.    

f) Tractament i anàlisis.   

Dins d’aquesta partida s’inclou la compra de reactius pel tractament de l’aigua així 

com les analítiques corresponents de la xarxa.  

Pel que fa als reactius químics emprats (coagulant, floculant, desincrustant, 

hipoclorit) no s’ha facilitat el desglòs del costos anuals en cadascun d’ells ni tampoc 

s’ha facilitat dades de consums que permetin fer-ne una estimació. No obstant, tal i 
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com s’ha indicat anteriorment, seria convenient fer un estudi del funcionament del 

sistema de tractament per tal d’avaluar si aquest és adequat, ja que segons 

l’Ajuntament en determinades ocasions l’aigua fa mala olor i té mal gust, fet que 

podria ser degut a un tractament insuficient. Aquest estudi analitzaria el rendiment 

actual dels filtres, determinant la necessitat de possibles canvis de llits filtrants, 

dosis de reactius químics,etc. 

En aquest sentit, si mirem la xifra declarada per l’actual explotador es situa al 

voltant d’uns 9.500 €/any en reactius i analítiques. Cal dir que si comparem aquest 

xifra amb la que s’indica a l’estudi de tarifes de l’any 2009 quan l’Ajuntament era qui 

portava els servei, 21.150 €, l’actual és molt més baixa. Si bé part d’aquesta 

diferència és deguda a la reducció de l’aigua tractada com a conseqüència de la 

millora del rendiment, aquesta encara continua essent baixa. 

Per tant, d’entrada s’ha previst un lleuger increment de la despesa en aquesta 

partida per si s’ha de fer alguna correcció en les dosis de reactius. En qualsevol 

cas, caldrà veure si l’estudi del sistema de tractament determina actuacions al 

respecte per millorar la qualitat de l’aigua que podrien fer variar molt més les 

despeses associades al tractament.  

g) Transport  

Dins d’aquesta partida s’inclouen les despeses de rènting, manteniment i 

reparacions, combustible, assegurances i impostos derivades dels vehicles 

destinats al servei d’aigua. 

Per a la realització correcta del servei es preveu l’adquisició d’un vehicle de rènting 

tipus furgoneta per als desplaçaments que hagi de realitzar l’operari del  servei per 

les instal·lacions, i poder portar en tot moment, les eines i equips que siguin 

necessàries. 

h) Impostos i taxes 

En els diferents balanços que s’han facilitat d’anys anteriors, no s’ha identificat 

quins són els conceptes que s’inclouen dins aquesta partida. En aquest sentit, cal 
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dir que la xifra de l’any 2015 és de 16.091 €, la qual és molt superior a la que consta 

en exercicis anteriors que és d’aproximament 6.000 €.  

Per tant, a manca de dades que permetien fer una estimació més acurada dels 

impostos i taxes a comptabilitzar amb càrrec a aquesta partida, s’ha considerat que 

l’únic impost/taxa que s’hi imputaria és el cànon d’ús com a entitat subministradora 

que estableix la Llei d'acompanyament pressupostària de l’any 2012. Per la 

determinació del cànon d’ús, s’ha utilitzat les dades de cabals injectats a xarxa i 

facturats l’any 2015, i s’ha fet una estimació del cost del cànon considerant que 

l’aigua del canal és comptabilitza com una compra en alta, i per tant només tributa 

la part d’aigua que no es factura en baixa, és a dir, les pèrdues. La xifra obtinguda 

és de 6.086 €.      

i) Despeses Generals:  

Dins d’aquesta partida s’inclou els següents conceptes:   

Serveis professionals: En aquest apartat es contemplen les despeses del servei de 

prevenció aliè, llicències SAP, així com el cost d’infraestructura de GIACSA el qual 

prestarà el suport en l’àmbit jurídic, informàtic i àrea tècnica.  

En aquest cas no s’ha tingut en compte les despeses vinculades a l’execució 

d’obres, com podent ser la redacció de projectes/memòries valorades, direcció 

facultatives d’obres, coordinació de seguretat i salut,etc... les quals serien 

contractades a part segons necessitats.     

Altres despeses: Així mateix es contemplen d’altres despeses con són les 

relacionades amb copisteria i impremta, telefonia, serveis de transports 

(missatgeria) i correus, comissions bancàries per la gestió de cobrament, impressió 

i tramesa facturació, material oficina i informàtica,etc..  

Cal dir que no s’ha comptabilitzat cap despesa per arrendament d’un local per 

ubicar-hi les oficines del servei, ni magatzem d’explotació, així com despeses 

associades als mateixos (energia elèctrica, neteja, manteniment,...) ja que s’ha 

considerat que aquests s’ubicarien en dependències municipals.  



Memòria tècnica per al canvi de model de gestió i recuperació de la 
gestió directa municipal del servei d’abastament al municipi de Bellpuig 

 
 

 
Pàgina 97 de 125 

 

j) Insolvències:  

Dels diferents balanços anuals facilitats, tan sols en el de l’any 2014 hi ha 

considerada una dotació per insolvències, és a dir, la provisió per factures 

impagades d’abonats, per un valor de 8.924 €. Cal dir que aquesta xifra es 

considera molt alta, ja que representa aproximadament un 4 % de la facturació. 

En aquest cas, tenint en compte d’altres municipis de característiques similars a 

Bellpuig, s’ha estimat un import al voltant del 1,5 % de la facturació. 

k) Cànon fix i cànon variable a percebre l’Ajuntament: 

Segons el concert amb l’actual explotador, l’Ajuntament percep un cànon que té dos 

components: un fix de 9.000 €/any i un variable de 0,009 €/m³ del volum registrat, 

que suposa uns 2.500 €. 

En la proposta de gestió que fa GIACSA aquest cànon no es considera.  

l) Fons de reversió 

S’ha considerat un fons de reposició de 20.000 € a l’any, tot i que aquesta xifra és 

clarament insuficient per poder assolir una amortització correcte de totes les 

instal·lacions de la xarxa d’abastament.  

Per poder assolir aquesta correcta amortització i que el servei sigui autosuficient 

caldria destinar anualment uns 150.000 € (tenint en compte les infraestructures 

existents).  

m) Despeses de gestió 

S’han estimat unes Despeses de Gestió de l’ordre de 6.698 €, les quals 

corresponen a la part proporcional de despeses generals que suporta GIACSA 

(oficines, personal de gerència, subministraments i material, impostos,etc..). 
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n) Ingressos 

Tal i com es pot observar, s’ha previst un l’equilibri financer, és a dir, que els ingressos 

obtinguts cobreixin els costos del servei. L’increment de l’ingrés necessari per fer front 

a la totalitat dels costos és d’uns 38.392 €/any, el qual suposa un increment del 17 % 

de l’ingrés de l’any 2015. Òbviament per arribar a aquest nivell d’ingressos és 

necessari modificar les tarifes vigents.  

Aquest ingrés mirarà d’assolir congelant les tarifes vingent, fent una modificació dels 

seus trams i afegint un 4art bloc de consum. 

22..88  TTAARRIIFFEESS  AA  PPEERRCCEEBBRREE  DDEELLSS  UUSSUUAARRIISS..  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTT  DD’’AAPPRROOVVAACCIIÓÓ  

DD’’AAQQUUEESSTTEESS..  

L’aprovació de tarifes es tramitarà d’acord amb el procediment següent: 

a) GIACSA elaborarà anualment una Memòria d’explotació del servei, en la que 

informarà dels costos reals del servei i dels ingressos facturats. A partir 

d’aquesta Memòria i de les previsions calculades per l’any següent, tenint en 

compte les amortitzacions en curs i les previstes, elaborarà una proposta de 

tarifes per l’any següent. 

b) La proposta de tarifes serà traslladada a l’Ajuntament per la seva presa en 

consideració. L’Ajuntament, a la vista de la documentació tramesa, haurà 

d’emetre informe favorable a les mateixes en el termini màxim d’un mes, a 

partir de la recepció. Passat aquest termini sense l’emissió d’aquest informe es 

considerarà que s’ha aprovat per silenci, als efectes de continuar la tramitació 

de l’expedient de tarifes. 

c) Un cop informat favorablement la proposta de tarifes, o transcorregut el termini 

per a considerar aprovada per silenci la proposta, el CONGIAC en la serva 

condició de gestor associat procedirà a aprovar les tarifes dels serveis. 

d) En el cas que l’Ajuntament emeti informe desfavorable la proposta de tarifes 

serà retornada a GIACSA que haurà de reformular-la. En el supòsit que 

GIACSA justifiqui motivadament la impossibilitat d’aquesta reformulació, serà el 

CONGIAC qui decidirà sobre la proposta de tarifes. 
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22..99  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  TTAARRIIFFAARRIIAA  PPRROOPPOOSSAADDAA..  

Per tal d’assolir el nivell d’ingressos que cobreixi totes les despeses previstes, s’ha 

considerat diferents escenaris tarifaris diferents i s’han fet multitud de proves i 

valoracions. 

Inicialment s’han previst uns escenaris que bàsicament consistien en 
incrementar les tarifes (component fixa i variable) fins arribar a l’equilibri financer, però 

sense modificar l’actual estructura. Aquests escenaris també preveien un  increment 

lleugerament superior de les tarifes en els usos industrials i comercials que no pas en 

els domèstics.  

També s’havien analitzat escenaris consistents en modificar els trams actuals i 

incrementar les tarifes (component fixa i variable) fins arribar a l’equilibri financer.  

El que s’ha fet és reduir els trams fins als 6 m3 ( en tots els usos). D’igual manera que 

en l’escenari 1 l’increment de les tarifes és més gran en els usos industrials i 

comercials que no pas en els domèstics.  

Finalment s’ha optat per una proposta de tarifes consistent en modificar els trams 

actuals i afegir un 4rt bloc, i no incrementar les tarifes actuals.  

És redueix els trams fins als 6 m3, i només amb la incorporació d’un 4rt bloc a un preu 

de 0,9842 €/m3 ja s’assoleix l’equilibri financer.  

A continuació es mostra el detall de la propoosta de tarifes, la comprativa amb l’actual i 

la previsió d’ingresos amb la nova tarifa. 

S’indica que es proposa un escenari que penalitza als grans consumidors amb la 

voluntat política d’aconseguir una modificació en les pautes de consum d’aquests 

abonats. Paradoxalment si s’aconsegueix aquest modificació d’habits dessitjada això 

generaria un disminució dels m3 en els blocs amb preu elevats i generia un 

desequilibri financer que hauria de ser corregit en propers anys en funció del volum 

d’aquesta reducció.  

Cal recordar que en el balanç econòmic només s’ha tingut en compte un fons de 

reposició anual de 20.000 € (clarament insuficient si tenim en compte les 

infraestructures existents).  
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D’altra banda, en el cas que es volgués incorporar les noves inversions previstes  (cost 

aprox. 2.488.292 € ) això suposaria una amortització anual al voltant de 95.000 €, fet 

que suposaria incrementar la tarifa en un 42 % respecte la tarifa actual i un 35 % 

respecte les tarifes proposades. Per tant, tal i com s’ha indicat anteriorment es 

considera important l’obtenció d’ajusts externs per al finançament de les inversions 

previstes.  
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PROPOSTA TARIFES BELLPUIG 

Població: BELLPUIG 3,0%
Any: 2017 ESCENARI AMB MODIFICACIÓ DE TRAMS I 4art BLOC

m3 COST ABONATS
m3 TOTAL 

ABONATS/any
€ TOTAL 

ABONATS/MES

€ TOTAL 
FACTURACIÓ 
TRIMESTRAL

€ TOTAL 
ABONATS/any m3 % COST ABONATS

m3 TOTAL 
ABONATS/any

€ TOTAL 
ABONATS/ME

S

€ TOTAL 
FACTURACIÓ 
TRIMESTRAL

€ TOTAL 
ABONATS/any

CON.COM. 0 1,0000 € 2.023 0 2.023 6.069 24.276 - 0,0% 1,0000 € 2.023 - 2.023 6.069 24.276
QUOTA - 2,1404 € 2.023 - 4.330 12.990 51.960 - 0,0% 2,1404 € 2.023 - 4.330 12.990 51.960

CON.COM. 0 1,0000 € 168 0 168 504 2.016 - 0,0% 1,0000 € 168 - 168 504 2.016
QUOTA - 5,3457 € 168 - 898 2.694 10.777 - 0,0% 5,3457 € 168 - 898 2.694 10.777

CON.COM. 0 1,0000 € 110 0 110 330 1.320 0,0% 1,0000 € 110 0 110 330 1.320
QUOTA - 2,1404 € 110 - 235 706 2.825 - 0,0% 2,1404 € 110 - 235 706 2.825

CON.COM. 0,0000 € 100 0 0 0 0,0% 0,0000 € 100 - 0 0 0
QUOTA - 0,0000 € 100 0 0 0 - 0,0% 0,0000 € 100 0 0 0

CON.COM. - 1,0000 € 12 - 1 3 12 - 0,0% 1,0000 € 12 - 1 3 12
QUOTA - 2,1400 € 12 2 6 26 - 0,0% 2,1400 € 12 2 6 26

CON.COM. - 1,0000 € 2 - 0 1 2 - 0,0% 1,0000 € 2 - 0 1 2
QUOTA - 2,1400 € 2 0 1 4 - 0,0% 2,1400 € 2 0 1 4

- - 0 0 0 - - 0 0 0
- - 0 0 0 - - 0 0 0
- - 0 0 0 0 0 0

0 7.768 23.305 93.219 0 7.768 23.305 93.219

m3 PREU €/m3 m3/MES m3/any €/MES
€ TOTAL 

FACTURACIÓ 
S

€/any m3 % PREU €/m3 m3/MES m3/any €/MES
€ TOTAL 

FACTURACIÓ €/any

1er BLOC(*) <10 0,3929 11.199 134.383 4.400 13.200 52.799 <6 0,0% 0,3929 8.232 98.778 3.234 9.702 38.810
2on BLOC 11-20 0,5170 2.543 30.518 1.315 3.944 15.778 6-12 0,0% 0,5170 3.855 46.261 1.993 5.979 23.917
3er BLOC >20 0,6824 1.292 15.498 881 2.644 10.576 DE 12 -18 0,0% 0,6824 1.408 16.894 961 2.882 11.528
4art BLOC 0 0 0 0 0 0 >18 0,0% 0,9842 1.539 18.466 1.515 4.544 18.174

1er BLOC(*) <10 0,5066 717 8.607 363 1.090 4.360 <6 0,0% 0,5066 491 5.887 249 746 2.982
2on BLOC 11-20 0,6204 441 5.294 274 821 3.284 6-12 0,0% 0,6204 327 3.924 203 609 2.434
3er BLOC >20 0,7961 4.355 52.260 3.467 10.401 41.604 DE 12 -18 0,0% 0,7961 264 3.173 211 632 2.526
4art BLOC 0 0 0 0 0 0 >18 0,0% 1,1975 4.431 53.177 5.307 15.920 63.679

1er BLOC(*) <10 0,4446 533 6.393 237 711 2.842 <6 0,0% 0,4446 374 4.489 166 499 1.996
2on BLOC 11-20 0,5687 237 2.841 135 404 1.616 6-12 0,0% 0,5687 224 2.689 127 382 1.529
3er BLOC >20 0,7341 395 4.742 290 870 3.481 DE 12 -18 0,0% 0,7341 137 1.638 100 301 1.202
4art BLOC 0 0 0 0 0 0 >18 0,0% 1,1678 430 5.160 502 1.506 6.026

MUNICIPAL 0,0000 1771 21.251 0 0 0 0,0000 1.771 21.251 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

281.787 11.362 34.085 136.341 281.787 14.567 43.701 174.805

281.787 m3/any 281.787 m3/any
19.130 €/mes 57.390 €/fact. 229.559 €/any 22.335 €/mes 67.006 €/fact. 268.024 €/any

PROPOSTA (2016)

SITUACIÓ ACTUAL (2015) PROPOSTA (2017)

  IMPORT FIX

DOMÈSTICS

INDUSTRIALS

COMERCIAL

MUNICIPAL

AGRÍCOLA

ESPECIAL

(*) cost fix anual per abonat

SITUACIÓ ACTUAL (2015)

  IMPORT VARIABLE

DOMÈSTICS

INDUSTRIALS

COMERCIALS
/ALTRES 

USOS

(*) volum inclòs dins el primer 
bloc, havent-se superat el mínim.

VOLUM  FACTURAT
TOTAL INGRESSOS AIGUA TOTAL INGRESSOS AIGUA
VOLUM  FACTURAT
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INCREMENT INGRESSOS

38.464 €/any 17%

ACTUAL PROPOSTA VARIACIÓ ACTUAL PROPOSTA VARIACIÓ ACTUAL PROPOSTA VARIACIÓ
0 9,42 € 9,42 € 0,00 % 19,04 € 19,04 € 0,00 % 9,42 € 9,42 € 0,00000 Increment total

10 13,35 € 13,35 € 0,00 % 24,10 € 24,10 € 0,00 % 13,87 € 13,87 € 0,00000 Domèstics 0% 17% QF 0%
18 16,49 € 16,49 € 0,00 % 28,16 € 28,16 € 0,00 % 17,42 € 17,42 € 0,00000 Industrials 0% 45% QV 28,21%
30 21,21 € 22,70 € 7,02 % 34,24 € 35,60 € 3,99 % 22,76 € 24,25 € 6,54 % Comercials 0% 35%
35 23,79 € 25,28 € 6,26 % 37,34 € 38,70 € 3,66 % 25,60 € 27,09 € 5,82 %
40 26,38 € 28,53 € 8,15 % 40,44 € 42,51 € 5,11 % 28,45 € 30,60 € 7,56 %
45 28,96 € 31,94 € 10,28 % 43,54 € 46,49 € 6,77 % 31,29 € 34,27 € 9,52 %
50 31,55 € 35,35 € 12,06 % 46,64 € 50,47 € 8,20 % 34,13 € 37,94 € 11,15 % Domèstics 0% 0%
55 34,13 € 39,07 € 14,45 % 49,75 € 54,85 € 10,26 % 36,98 € 42,04 € 13,70 % Industrials 0% 0%
60 36,72 € 43,99 € 19,80 % 52,85 € 60,84 € 15,12 % 39,82 € 47,88 € 20,24 % Comercials 0% 0%
65 40,13 € 48,91 € 21,88 % 56,83 € 66,83 € 17,59 % 43,49 € 53,72 € 23,52 % Altres 0% ---
70 43,54 € 53,83 € 23,63 % 60,81 € 72,81 € 19,74 % 47,16 € 59,56 € 26,29 %
75 46,95 € 58,75 € 25,12 % 64,79 € 78,80 € 21,63 % 50,83 € 65,40 € 28,66 %
80 50,37 € 63,67 € 26,42 % 68,77 € 84,79 € 23,29 % 54,50 € 71,24 € 30,71 %
85 53,78 € 68,59 € 27,55 % 72,75 € 90,78 € 24,78 % 58,17 € 77,08 € 32,50 %
90 57,19 € 73,51 € 28,54 % 76,73 € 96,76 € 26,11 % 61,84 € 82,92 € 34,07 %
95 60,60 € 78,43 € 29,43 % 80,71 € 102,75 € 27,31 % 65,51 € 88,75 € 35,47 %

100 64,01 € 83,36 € 30,21 % 84,69 € 108,74 € 28,39 % 69,18 € 94,59 € 36,73 %
110 70,84 € 93,20 € 31,56 % 92,65 € 120,71 € 30,29 % 76,53 € 106,27 € 38,87 %
120 77,66 € 103,04 € 32,68 % 100,61 € 132,69 € 31,88 % 83,87 € 117,95 € 40,64 %
150 98,13 € 132,57 € 35,09 % 124,50 € 168,61 € 35,44 % 105,89 € 152,98 € 44,47 %
250 166,37 € 230,99 € 38,84 % 204,11 € 288,36 € 41,28 % 179,30 € 269,76 € 50,45 %
300 200,49 € 280,20 € 39,75 % 243,91 € 348,24 € 42,77 % 216,00 € 328,15 € 51,92 %
500 336,97 € 477,04 € 41,56 % 403,13 € 587,74 € 45,79 % 362,82 € 561,71 € 54,82 %

1000 678,17 € 969,14 € 42,90 % 801,18 € 1.186,49 € 48,09 % 729,87 € 1.145,61 € 56,96 %

Increment 
mig preu QF

Increment mig 
preu QV

  COMPARATIU DE LA FACTURA D'AIGUA

m3/trimestre
DOMÈSTICS INDUSTRIALS COMERCIALS

Increment 
mig QF

Increment mig 
quota variable
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3 REGIM ESTATUTARI DELS SEVEI 

33..11  MMIINNUUTTAA  DDEELL  CCOONNVVEENNII  DD’’AADDHHEESSIIÓÓ  AALL  CCOONNSSOORRCCII..  

 

CONVENI REGULADOR DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI PER LA 
GESTIÓ INTEGRAL D’AIGUES DE CATALUNYA 

 

REUNITS 

D’una banda,  el/la .... de l’Ajuntament de Bellpuig, que actua en nom i representació de 

l’Ajuntament d’aquest Municipi, i facultat en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en 

sessió celebrada el dia ......, segons acredita amb la certificació que s’acompanya, i assistit pel 

senyor........, Secretari General de l’Ajuntament que dona fe d’aquest acte. 

I de l’altra part, el senyor....., amb el Document Nacional d’Identitat, núm. ......, ........ del 

CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA que actua en nom i 

representació d’aquest, càrrec que manifesta vigent i especialment facultat per aquest acte en 

virtut de l’acord de la Junta Rectora de data  xxxxx. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document, i  

 

MANIFESTEN 

I.- El CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) és 

una entitat pública associativa constituïda amb la finalitat de gestionar el cicle integral de l’aigua 

dels ajuntaments que estiguessin interessats a prestar aquests serveis mitjançant gestió directa 

mitjançant societat íntegrament pública la societat GESTIÓ INTEGRAL D’AIGUES DE 

CATALUNYA, SA (GIACSA). 

II. Els estatuts del CONGIAC preveuen a l’article 1 l’adhesió d’altres ens locals que vulguin 

col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els servei que en 

constitueixen l’objecte. Així mateix es limita la participació al Consorci a aquells municipis que 

hagin optat per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua.  
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III.- L’objectiu i finalitats del CONGIAC, segons figura recollit a l’article 2 dels seus Estatuts, 

entre d’altres són: 

“... 

2.2.2 Contribuir a la millora de la qualitat i eficiència del servei que presten els membres 

del Consorci als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i 

mediambientals disponibles. 

2.2.4.- Col·laborar i cooperar amb altres administracions territorials i institucionals, i 

amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin competència o actuïn en 

els àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient, per l’elaboració i execució de 

projectes i programes d’interès comú. 

2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, sanejament 

i depuració d’aigües, competència dels ens locals, així com gestionar part o la totalitat 

del cicle de l’aigua  el medi ambient en els municipis consorciats...” 

IV. Que l’Ajuntament de Bellpuig té interès en la gestió associada del servei públic 

d’abastament d’aigua potable en forma de gestió directa mitjançant una societat íntegrament 

pública, per la qual cosa considera que la adhesió al CONGIAC un mecanisme adequat per 

assolir aquesta gestió directa mitjançant l’ens instrumental, la societat GIACSA. 

V.- GIACSA és una societat mercantil de capital íntegrament públic que es configura, d’acord 

amb els seus estatuts, com un ens de gestió directa del CONGIAC que per aplicació d’allò que 

estableix l’article 8.2 de Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text Refós del a Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), no li són d’aplicació les 

disposicions d’aquesta Llei sobre els contractes de gestió de serveis públics. Així mateix, els 

esmentats Estatuts estipulen que, als efectes d’exclusió de la referida Llei contemplats als seus 

articles 4.1 n) i 24.6, GIACSA és un mitjà propi instrumental i servei tècnic, tant del CONGIAC 

com de les entitats locals que en formen part i també, doncs, de l’Ajuntament compareixent. 

VI.  Que per acord del Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrada el dia xxx, es va 

aprovar la incorporació de l’Ajuntament al CONGIAC amb plens drets i obligacions. Així mateix 

a l’empara d’allò que preveu l’article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’Ajuntament va acordar la 

prestació associada dels serveis d’abastament d’aigua del municipi per mitjà del CONGIAC i 

dels seu ens de gestió directa GIACSA. 
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VII. Que per acord del Consell Rector del Consorci, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 
xxx, es va aprovar la incorporació de l’Ajuntament al CONGIAC amb plens drets i obligacions. 
 
Per tot l’anterior, les parts subscriuen el present document per tal de formalitzar l’esmentada 
integració, que concreten en les següents:  
 
CLÀUSULES  
 

PRIMERA.- És objecte del present conveni formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració de 

l’Ajuntament de Bellpuig com a membre de ple dret del Consorci per la Gestió Integral d’Aigües 

de Catalunya. 

 SEGONA.- L’Ajuntament es compromet al desenvolupament de les finalitats a assolir pel 

Consorci, acceptant en aquest acte els seus Estatuts reguladors, publicats al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona de 3 de desembre de 2015.  

TERCERA.- L’Ajuntament designa com a representant titular amb veu i vot al Consell Rector  

del Consorci  a ........................., i com a representant suplent a.............................quedant 

aquests sotmesos al règim de representació i separació que es preveu als Estatuts del 

CONGIAC. Aquests representants podran ser modificats per acord de l’Ajuntament.  

 QUARTA.- Per a l’execució i desenvolupament dels objectius expressats en el projecte 

d’activitats del Consorci, i d’acord amb les previsions estatutàries, l’Ajuntament com entitat 

consorciada, realitzarà una aportació econòmica anual per a contribuir al finançament del 

pressupost del Consorci. Per l’any 2017, aquesta quantitat ascendeix a la quantitat de 2.400€. 

Aquest import es revisarà anualment d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà 

proporcionalment en función de la data d’incorporació.  

Així mateix l’Ajuntament realitza una aportació al Fons Patrimonial del CONGIAC de 1.536,67 
euros, calcula d’acord amb els criteris fixats per l’acord de la Junta Rectora de CONGIAC de 

data 19 de Novembre de l’any 2014. 

CINQUENA.- Les entitats consorciades podran realitzar aportacions de mitjans materials i 

personals i de prestació de serveis o ajuda tècnica.  

SISENA.- La gestió associada del servei públic d’abastament d’aigua potable en forma de 

gestió directa directa es realitza mitjançant GIACSA d’acord amb les condicions contingudes a 

l’Annex del present conveni. 

SETENA.- La vigència d’aquesta adhesió s’iniciarà des de la data de la signatura d’aquest 

conveni, sotmès a condició d’eficàcia del mateix la publicació al Diari Oficial corresponent al 
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seu àmbit territorial, s’estendrà fins la seva extinció segons el termini de vigència que figura a 

l’Annex del present conveni que regula el règim de prestació,  fins la separació voluntària de 

l’Ajuntament com a membre de ple dret o per la dissolució del Consorci, d’acord amb les 

causes i condicions previstes estatutàriament.  

VUITENA.- Aquest conveni i els seus annexos tenen naturalesa administrativa i els conflictes 

que puguin sorgir envers el seu compliment, execució, modificació, resolució o interpretació 

resten subjectes al coneixement de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat 

exemplar a la data i lloc indicats a l’encapçalament. 

 

Per l’Ajuntament      Pel CONGIAC 
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ANNEX: Règim d’execució del servei públic d’abastament d’aigua potable. 

Clàusula 1.- Objecte  

1. L’objecte del present annex és l’establiment del compromisos i condicions sota les quals el 

CONGIAC, ens associatiu per la gestió de serveis públics, gestiona el servei públic de 

competència municipal de l’Ajuntament de Bellpuig. 

2. El GONCIAC gestionarà i explotarà el servei i executarà les actuacions i inversions previstes 

mitjançant el seu ens instrumental i medi propi, la societat de capital públic, GESTIÓ 

INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, que tindrà la condició d’ens gestor del servei, per 

la qual es compromet a aportar els mitjans personals, materials i econòmics que calguin, 

d’acord amb el règim econòmic i financer derivat d’aquest document. 

3. El servei comprèn la captació, potabilització i distribució d’aigua, com la facturació i 

cobrament als usuaris el servei d’acord amb el règim tarifari vigent. Així mateix, el servei 

comprèn l’execució de les reposicions i inversions necessàries per la continuïtat del servei.  

 

Clàusula 2.- Règim jurídic i documents reguladors 

La gestió, per part de GONGIAC, del servei públic municipal d’abastament d’aigua, es regirà 

per la documentació següent: 

a) Les clàusules del Conveni d’adhesió de de l’Ajuntament de Bellpuig al CONGIAC i el 
present annex. 

b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
c) El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
d) El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 
e) Els articles 4.1 n), 8.2 i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
f) El Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 
g) El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà. 
h) El Reglament municipal del servei d’aigua potable. 
i) La memòria justifativa del canvi de forma de gestió. 
j) L’Ordenança municipal que en cada exercici reguli les tarifes del servei. 
k) Les normes de dret privat, que s’aplicaran supletòriament en els supòsits que no hi hagi 

normes de dret administratiu adequades. 
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Clàusula 3.- Instal·lacions afectes al servei 

El servei es prestarà amb les instal·lacions que en el moment d’entrada en vigor de l’adhesió 

de l’Ajuntament al CONGIAC estiguin afectes o adscrites al servei públic i que es troben 

inventariades a la Memòria descrita a la lletra i) de la clàusula anterior. 

Amb efectes de donar seguretat jurídica les parts signaran una acta de recepció de les 

instal·lacions i béns, als efectes de constància d’aquesta circumstància, en la que es precisarà 

la data d’efectes d’inici de l’explotació de les instal·lacions per part del gestor del servei. 

L’explotació de les instal·lacions i resta de béns afectes o adscrits no implica la transferència de 

la titularitat de les mateixes atès que únicament implica l’assumpció de les facultats pròpies de 

l’explotació. Així mateix aquesta explotació no genera cap dret econòmic en favor de 

l’Ajuntament.  

Les reposicions, millores i noves inversions derivades del compliment del present document 

seran finançades d’acord amb allò estipulat als annexos del mateix i tenint en compte allò que 

s’estipula a la següent clàusula. 

Clàusula 4.- Noves instal·lacions 

1.-El gestor del servei, previs els tràmits legals preceptius, donarà compliment a les previsions 

sobre posada en marxa de noves instal·lacions, contemplades a la Memòria descrita a la lletra 

i) de la clàusula anterior.  

Aquestes noves instal·lacions, que necessitaran d’un acord de finançament singular entre les 

parts signats, quedaran adscrites al servei i seran amortitzades com un actiu corrent. 

2.- Noves actuacions de caràcter urbanístic. 

Als efectes del present document, s’entén per noves actuacions urbanístiques les derivades de 

l’execució d’instruments de planejament, així com qualsevol altra actuació urbanística o 

d’edificació de caràcter aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que 

impliquin l’establiment, l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament i distribució 

d’aigua. 

En les noves actuacions urbanístiques i als efectes d’allò que preveu la legislació en matèria 

d’urbanisme, la nova xarxa d’abastament d’aigua, o l’ampliació o modificació de l’existent ha de 

ser costejada i, en el seu cas, executada, pels propietaris o pels promotors urbanístics del sòl o 

de l’edificació. Els projectes d’abastament corresponents a dites actuacions, s’hauran de 

sotmetre a informe preceptiu per part del gestor del servei que determinarà la idoneïtat de les 
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instal·lacions projectades. El gestor del servei efectuarà el seguiment de les obres relacionades 

amb el servei d’abastament. Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, el 

gestor del servei emetrà el corresponent informe d’acceptació, com a condició prèvia per a la 

seva recepció per l’Ajuntament. Les noves instal·lacions seran adscrites gratuïtament al servei 

municipal d’abastament d’aigua. 

Les incidències imputables a vicis ocults de l’obra que puguin aparèixer durant el període de 

garantia, podran ser corregides per part del gestor del servei amb càrrec a l’aval dipositat a 

l’Ajuntament. 

Així mateix, i de conformitat amb la legislació urbanística,  els propietaris o promotors de les 

noves actuacions urbanístiques també han de costejar l’execució de les infraestructures de 

connexió amb el sistema de subministrament i distribució, així com les obres d’ampliació o 

reforçament que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de l’actuació 

urbanística. 

En els supòsits d’actuacions urbanístiques que comportin la creació, modificació o ampliació de 

la xarxa d’abastament d’aigua i que no siguin assumibles pel promotor urbanístic, pel promotor 

de l’edificació o pels propietaris, i sempre que així ho encarregui l’Ajuntament, el gestor del 

servei assumirà  l’execució de les obres, que serà objecte de finançament mitjançant la 

signatura d’un annex al present document, en el que s’acordaran els mecanismes de 

finançament de les actuacions. 

Clàusula 5.- Organització del servei 

1.- El servei s’ha organitzar de forma que es garanteixi la continuïtat i regularitat del 

subministrament  i amb previsió suficient per tal que es pugui resoldre amb celeritat qualsevol 

incidència. 

2.- GIACSA ha de designar, amb coneixement de l’Ajuntament, un delegat del servei i un 

substitut i, així mateix, es determina que l’oficina d’atenció al públic del servei serà a les 

dependències municipals, sense perjudici que acordi, quan ho consideri oportú, el canvi 

d’ubicació, del que s’haurà informar l’Ajuntament, així com als abonats pels mitjans que 

assegurin la major difusió. 

Clàusula 6.- Contractació 

El gestor del servei contractarà les obres, subministraments i serveis necessaris per a la gestió 

del servei objecte del contracte, de conformitat amb allò que preveuen les Instruccions de 

Contractació de la societat i la normativa de contractació del sector públic que li sigui 

d’aplicació. 
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Clàusula 7.-  Potestats de l’Ajuntament 

L’Ajuntament, en la seva condició de titular de la competència municipal, gaudeix de les 

potestats següents: 

a) Direcció i control del sevei públic d’abastamentt, facultat que s’exercirà, entre d’altes, 

mitjançant l’aprovació del Reglament regulador del servei i les seves modificacions. 

b) Inspecció i verificació de la gestió realitzada pel gestor del servei, que s’exercirà, entre 

d’altres, mitjançant la presa en consideració de la Memòria anual que presentarà 

aquest.  

c) Demanar informació addicional o aclariments respecte a la informació continguda a la 

Memòria anual. 

d) Ordenació de les modificacions que l’interès públic exigeixi en relació amb les 

condicions del servei i de l’encàrrec, sense perjudici del manteniment de l’equilibri 

financer en la gestió del servei. 

e) Revocar l’adhesió al CONGIAC per qualsevol de les causes previst en el presnt annex. 

 

Clàusula 8.- Deures de l’Ajuntament 

L’Ajuntament, en la seva condició d’Administració competent, s’obliga a: 

a) Si així s’estableix, atorgar l’autorització per l’execució de les obres en via pública 

relacionades amb el servei el termini màxim d’un mes. En el cas de les escomeses el 

termini màxim serà d’una setmana. Transcorreguts els terminis esmentats, s’entendrà 

atorgada l’autorització per silenci administratiu. L’execució de reparacions no 

necessitarà autorització. 

b) Si així s’estableix, autoritzar la instal·lació de comptadors de control en tots els punts de 

consum i sectors en els que sigui necessari. 

c) Emetre informe vinculant en relació amb la proposta de tarifes presentada pel gestor 

del servei.  

d) Obligar els usuaris que no disposin de pòlissa d’abonament, a donar-se d’alta en el 

servei. Anàlogament, els usuaris que no disposin de comptador tindran la obligació de 

permetre la seva instal·lació.  

e) Compensar econòmicament al gestor del servei per raó de les modificacions que li 

ordeni introduir en el servei i que incrementin les despeses o disminueixin la retribució, i 

revisar les tarifes en el termes previstos aquest document i en l’ordenament d’aplicació 

en matèria de preus. 
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f) Indemnitzar al gestor del servei pels danys i perjudicis acreditats que li ocasioni la 

revocació de l’adhesió, sempre que aquesta extinció no sigui ocasionada pels 

incompliments d’aquest. 

Clàusula 9.- Obligacions de CONGIAC  

Són obligacions de CONGIAC, que s’exerceixen a través del gestor del servei: 

a) Prestar el servei de subministrament domiciliari d’aigua potable amb continuïtat i 

regularitat sense altres interrupcions que les que es puguin produir per necessitats del 

servei o per causes fortuïtes, imprevisibles o de força major. 

b) Vetllar pel compliment de les prescripcions legals pel que fa als criteris sanitaris de la 

qualitat de l’aigua de consum humà. 

c) Prestar el servei a qualsevol persona que compleixi els requisits establerts en el 

Reglament del servei d’aigua potable i en l’Ordenança reguladora de les tarifes del 

servei. 

d) Avisar els usuaris, quan la magnitud de l’actuació ho requereixi, de les interrupcions 

que s’hagin de produir en el subministrament, com a conseqüència de treballs de 

conservació, manteniment o reparació, avis que, sempre que sigui possible, caldrà 

efectuar amb una antelació  mínim de 24 hores. 

e) No perllongar els talls  per obres de conservació, manteniment o reparació més enllà de 

4 hores diàries, llevat que hi hagi alguna causa que justifiqui una interrupció de major 

durada. 

f) Respondre dels danys i perjudicis que es derivin del funcionament del servei, llevat que 

s’hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa  d’una ordre de l’Ajuntament 

o de vicis d’un projecte elaborat per la mateixa Corporació municipal. 

g) Comptar amb les corresponents assegurances de responsabilitat civil. 

h) No alienar ni gravar les instal·lacions afectes al servei. 

i) Informar l’Ajuntament del funcionament del servei i de l’execució de les obres i 

instal·lacions. 

j) Informar l’Ajuntament dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació 

amb la gestió del servei. 
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k) Lliurar una Memòria anual sobre l’explotació del servei, en la que es reflecteixi el grau  

de compliment del Pla Director d’abastament i els aspectes més significatius 

relacionats amb el servei. 

l) Prestar el servei per sí mateix, sens perjudici d’allò que preveu la clàusula 6 envers la 

contractació d’obres, subministraments i serveis. 

m) Subrogar-se, per successió d’empresa, en els drets i obligacions derivats dels 

contractes de treball de naturalesa laboral del personal afecte al servei sempre 

respectant el dret preferent de l’Ajuntament a retenir o a modificar les condicions 

laborals dels seus treballadors. 

n) Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que corresponen a 

l’Ajuntament com a Administració titular del servei públic concedit. 

 

Clàusula 10.- Drets de CONGIAC  

1.- Són drets de CONGIAC, que s’exerceixen a través del gestor del servei: 

a) Percebre dels usuaris les tarifes per la prestació del servei que estiguin degudament 

aprovades d’acord amb el règim previst a la Clàusula 11, així com els altres ingressos 

que puguin generar-se per raó de la prestació del servei (altes, escomeses, canvi de 

comptadors i en general qualsevol activitat vinculada al servei).  

b) Percebre de l’Ajuntament la retribució que correspongui per l’execució de les obres 

previstes a la clàusula 4.2 d’aquest document. 

c) Obtenir una compensació econòmica que mantingui l’equilibri econòmic i financer del 

servei en els casos en què es produeixi qualsevol de les circumstàncies  a les què fan 

referència els apartats  c) i d) de la clàusula 11 d’aquest document o qualsevol altre 

modificació del mateix. En especial, es tindran en compte les circumstàncies derivades 

de la implantació del servei en la regularització dels costos d’explotació per al segon 

any, segons es detalla a la clàusula 12.6. Anàlogament, s’actualitzaran les obligacions 

financeres imputables a tarifa en funció del ritme d’execució de les actuacions previstes 

en el Pla Director d’Abastament i l’evolució dels mercats financers que afectin 

directament a la inversió en qüestió. 

d) Incloure en l’actiu de GIACSA les actuacions incloses en el Pla Director d’Abastament 

a mesura que es vagin executant i que estiguin pendents de reversió a l’Ajuntament. 

e) Utilitzar els béns i drets de domini públic necessaris per prestar el servei. 

f) Contractar obres, subministrament i serveis en els termes que estableix la clàusula 7 

d’aquest document. 
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g) Sol·licitar a l’Ajuntament que exerciti les seves potestats d’expropiació forçosa, 

imposició de servituds i desnonament administratiu per a l’adquisició del domini, els 

drets reals o l’ús dels béns necessaris per al funcionament del servei. 

2.- GIACSA no està subjecta a la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, el 

subsòl o el vol de les vies públiques municipals, regulada a l’article 24.1 del Text refós de la Llei 

d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Clàusula 11.- Règim tarifari aplicable 

1.- L’aprovació de les  tarifes es tramitarà d’acord amb el procediment següent: 

a) GIACSA elaborarà anualment una Memòria d’explotació del servei, en la que informarà 

dels costos reals del servei i dels ingressos facturats. A partir d’aquesta Memòria i de 

les previsions calculades per l’any següent, tenint en compte les amortitzacions en curs 

i les previstes, elaborarà una proposta de tarifes per l’any següent. 

b) La proposta de tarifes serà traslladada a l’Ajuntament per la seva presa en 

consideració. L’Ajuntament, a la vista de la documentació tramesa, haurà d’emetre 

informe favorable a les mateixes en el termini màxim d’un mes, a partir de la recepció. 

Passat aquest termini sense l’emissió d’aquest informe es considerarà que s’ha aprovat 

per silenci, als efectes de continuar la tramitació de l’expedient de tarifes. 

c) Un cop informat favorablement la proposta de tarifes, o transcorregut el termini per a 

considerar aprovada per silenci la proposta, el CONGIAC en la serva condició de 

gestor associat procedirà a aprovar les tarifes dels serveis. 

d) En el cas que l’Ajuntament emeti informe desfavorable la proposta de tarifes serà 

retornada a GIACSA que haurà de reformular-la. En el supòsit que GIACSA justifiqui 

motivadament la impossibilitat d’aquesta reformulació, serà el CONGIAC qui decidirà 

sobre la proposta de tarifes. 

2.- GIACSA, com a gestor del servei, serà l’encarregada de facturar als abonats,  l’import del 

servei d’acord amb el règim tarifari vigent en cada moment. 

3.- L’estructura tarifària d’acord amb les previsions de la Memòria tècnica elaborada per al 

canvi de gestió contempla una component fixa, que s’estructura en sis usos, i una component 

variable que gravarà el consum i que s’estructura en quatre blocs de consum. 
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4.- De mutu acord entre l’Ajuntament i CONGIAC, es fixarà un consum alçat per a totes les 

instal·lacions, serveis i equipaments municipals i per al reg de les zones verdes, i els espais 

públics que no disposin de comptador.  

5.- Anualment, GIACSA presentarà a l’Ajuntament els costos efectivament incorreguts en el 

servei i les inversions necessàries amb la finalitat d’ajustar el sistema tarifari per respectar el 

principi d’equilibri financer del servei. 

 

Clàusula 12.- Modificació del  règim de prestació previst. 

1.- Qualsevol de les parts, inclosa el gestor del servei, pot proposar la introducció de 

modificacions tant el règim de prestacions en què consisteix el servei, com en la proposta de 

desplegament del Pla d’abastament contingut a la Memòria tècnica.  

2.- La proposta de modificació haurà de preveure les mesures necessàries per tal de preservar 

l’equilibri econòmic i financer del servei. Aquestes mesures podran consistir en l’adopció 

d’alguna de les mesures descrites seguidament o una combinació d’aquestes:  

a) La modificació de les tarifes del servei. 
b) L’atorgament d’una compensació econòmica que correspongui. 
c) La reprogramació de les actuacions previstes al Pla Director d’Abastament. 

 3.- Les mesures precisaran per la seva eficàcia l’aprovació per part de l’Ajuntament i pel gestor 

del serveis. 

Clàusula 13.- Extinció del present règim. 

1.- La gestió associda s’extingeix per alguna de les causes següents: 

a) Per la revocació de l’adhesió acordada per l’Ajuntament. 
b) Per la dissolució del CONGIAC. 
c) Per resolució acordad per l’Ajuntament per causa imputable a GIACSA o a CONGIAC. 

 
2.- Tindran la consideració d’incompliments greus als efectes de la lletra c anterior, els 
següents: 

a) Per incompliment molt greu de les obligacions establertes en aquest contracte que 
afectin la continuïtat i la regularitat del servei o la salut dels usuaris. 

b) Per impedir o menyscabar les potestats de direcció i control del servei que corresponen 
a l’Ajuntament. 

3.- Quan l’extinció estigui fonamentada en les causes contingudes a les lletres a) o c) de 

l’apartat 1 anterior correspondrà a l’Ajuntament adoptar la resolució previ procediment 

administratiu, amb audiència del CONGIAC i, si és del cas, l’atorgament d’un termini suficient 

per esmenar les deficiències que poden causar l’extinció o resolució. 
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4.- En qualsevol cas, l’Ajuntament o l’entitat que aquest designi com a ulterior gestora i/o 

prestadora del servei objecte del present conveni assumiran la totalitat del personal contractat 

per GIACSA, subrogant-se per successió d’empresa en els drets i obligacions dels contractes 

de treball vigents a la data de finalització del contracte 

Clàusula 14.- Indemnització per resolució anticipada 

En els diferents supòsits de resolució, l’Ajuntament abonarà al gestor del servei l’import de les 

inversions realitzades per raó d’expropiació o adquisició de terrenys, execució d’obres i 

adquisició de béns necessaris per a l’explotació del servei i instal·lació, en el seu cas, dels 

mateixos, tenint en compte el seu grau d’amortització. Anàlogament, es valoraran els drets 

indemnitzatoris que corresponguin en funció dels compromisos contrets pel gestor del servei en 

relació al contracte que es vol resoldre. La quantitat resultant es fixarà en el termini de sis 

mesos. 

Clàusula 15.- Interpretació  

1.- La interpretació, resolució dels dubtes i incidències, l’execució, modificació i resolució 

correspon a una Comissió paritària de seguiment integrada per dos representants de 

l’Ajuntament i dos de CONGIAC. Els acords i les resolucions que adopti aquesta comissió 

seran executius per les parts, sense perjudici de la seva impugnació segons la clàusula 

següent. 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per exemplar duplicat i a un 

sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament davant meu –el Secretari de 

l’Ajuntament– que dono fe del seu atorgament. 
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33..22  MMIINNUUTTAA  DDEE  LL’’EENNCCÀÀRRRREECC  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  EENNTTRREE  EELL  CCOONNGGIIAACC  II  GGIIAACCSSAA..  

 
CONVENI REGULADOR DE L’ENCÀRREC DE CONGIAC A GIACSA PER LA GESTIÓ  DE 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A BELLPUIG. 

REUNITS 

D’una banda,  el senyor....., amb el Document Nacional d’Identitat, núm. ......, ........ del 

CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA que actua en nom i 

representació d’aquest, càrrec que manifesta vigent i especialment facultat per aquest acte en 

virtut de l’acord de la Junta Rectora de xxxxx. 

D’altra banda, el senyor....., amb el Document Nacional d’Identitat, núm. ......, ........ del GESTIÓ 

INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA que actua en nom i representació d’aquest, càrrec 

que manifesta vigent i especialment facultat per aquest acte en virtut de l’acord de  xxxxx 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document, i  

MANIFESTEN 

I.- CONGIAC és una entitat pública associativa constituïda amb la finalitat de gestionar el cicle 

integral de l’aigua dels ajuntaments que estiguessin interessats a prestar aquests serveis 

mitjançant gestió directa mitjançant societat íntegrament pública la societat GIACSA. 

II.- L’objectiu i finalitats del CONGIAC, segons figura recollit a l’article 2 dels seus Estatuts, 

entre d’altres són: 

“... 

2.2.2 Contribuir a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que presten els membres 

del Consorci als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i 

mediambientals disponibles. 

2.2.4.- Col·laborar i cooperar amb altres administracions territorials i institucionals, i amb 

qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin competència o actuïn en els àmbits del 

cicle integral de l’aigua i del medi ambient, per l’elaboració i execució de projectes i programes 

d’interès comú. 

2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, sanejament i 

depuració d’aigües, competència dels ens locals, així com gestionar part o la totalitat del cicle 

de l’aigua  el medi ambient en els municipis consorciats...” 
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III.-GIACSA és una societat mercantil de capital íntegrament públic que es configura, d’acord 

amb els seus estatuts (article 1), com un ens de gestió directa del CONGIAC que per aplicació 

d’allò que estableix l’article 8.2 de Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós del a Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), no li són d’aplicació 

les disposicions d’aquesta Llei sobre els contractes de gestió de serveis públics. Així mateix, 

els esmentats Estatuts estipulen que, als efectes d’exclusió de la referida Llei contemplats als 

articles 4.1 n) i 24.6, GIACSA és un mitjà propi instrumental i servei tècnic, tant del CONGIAC 

com de les entitats locals que en formen part . D’acord amb aquesta previsió, el Consorci i les 

entitats consorciades li poden conferir encàrrecs i adjudicar contractes d’execució obligatòria, 

en els termes que estableixen les instruccions establertes pel Consorci; i, pel contrari, no 

podran participar en les licitacions públiques convocades pel Consorci i les entitats 

consorciades. (article 2 Estatuts). 

IV.- L’objecte social de GIACSA contempla entre d’altres a) El servei públic d’abastament en 

alta i de subministrament en baixa d’aigua de consum humà, consistent en la captació, 

regulació, tractament, potabilització, emmagatzemament i distribució d’aquesta aigua; b) El 

servei públic de sanejament , consistent en la recollida, mitjançat clavegueram, la conducció 

bombament i la depuració d’aigües residuals i pluvials, i el seu abocament en els termes 

legalment establerts. (article 2 Estatuts) 

V.- Que en data xxx l’Ajuntament de Bellpuig i el CONGIAC han formalitzar el conveni 

regulador de la integració de l’esmentat ajuntament en el consorci, així com el contracte 

programa. 

VI.- Que l’article 4.1, lletra n) i art. 24.6, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que queden 

exclosos de l’àmbit d’aquesta llei els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una 

entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de 

l’Administració i del sector públic vinculat o dependent i que tenen la consideració de poders 

adjudicadors, a través de la tècnica de l’encàrrec.  

 
 

Per tot això, CONGIAC formula a GIACSA un encàrrec amb el contingut i en els termes i 

condicions que consten en les següents: 

Clàusules  

Primera.- En virtut d’aquest encàrrec, CONGIAC  encomana a GIACSA, com mitjà propi i 

servei tècnic del CONGIAC i de l’Ajuntament de Bellpuig  i que tenen la consideració de poders 
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adjudicadors, dur a terme l’encàrrec de gestió de l’abastament d’aigua potable al municipi de 

Bellpuig. 

Segona.- GIACSA durà a terme l’encàrrec de conformitat amb les prescripcions tècniques 

fixades en el Reglament del Servei, el Conveni d’Adhesió al CONGIAC pel municipi de Bellpuig 

i la Memòria tècnica pel canvi de forma de gestió.  

En la execució de l’encàrrec correspon a GIACSA actuar com a gestió del servei, la qual cosa 

implica l’organització dels medis propis, els adscrits i el de tercers necessaris per garantir un 

servei amb regularitat, continuïtat, qualitat sanitària i seguretat. Així com supervisar el serveis i 

implimentar tècniques d’avaluació pertinents sobre els resultats assolits.  

Igualment, GIACSA serà el responsable dels equips de protecció individual del seu personal i 

del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del 

personal en matèria de seguretat i salut en el treball.  

Tercera.- CONGIAC, a través dels serveis competents, ha de facilitar a GIACSA tota la 

informació que requereixi per a la correcta execució de l’encàrrec.  

Quarta.- En la mesura que GIACSA mitjançant el present encàrrec assumeix les obligacions 

pròpies del prestador del servei, aquesta societat com a contraprestació tindrà dret a rebre dels 

usuaris del servei l’import derivat de l’aplicació de les tarifes aprovades per l’Ajuntament de xxx.  

Per aquest fi, GIACSA s’encarregarà de l’emissió i cobrament de les factures del servei. 

Cinquena.- CONGIAC i GIACSA designaran un representant cadascun, per tal de dur a terme 

el seguiment de l’execució i desenvolupament del present encàrrec.  

Setena.- L’encàrrec tindrà vigència a partir de la data de signatura del present document, i 

estarà vigent durant tot el termini que es mantingui l’adhesió de l’Ajuntament de Bellpuig al 

CONGIAC.  

Vuitena.- Sense perjudici de la vigència prevista en la clàusula anterior, el present encàrrec es 

pot extingir pels motius següents: 

- Per la impossibilitat d’assolir l’objecte de l’encàrrec 

- Per l’incompliment de les obligacions essencials de l’encàrrec 

- Per causes sobrevingudes que impliquin deixar sense efecte aquest encàrrec. 

- Per mutu acord de les parts. 
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L’extinció del conveni produirà l’immediat cessament en les actuacions que es vinguessin 

desenvolupant, sens perjudici de la facultat per reclamar a la part responsable de l’extinció la 

indemnització per danys i perjudicis que degudament acreditats l’extinció hagi ocasionat en la 

part que els reclama.  

Així mateix, GIACSA exigirà a l’Ajuntament de Bellpuig l’abonament de les inversions 

realitzades per raó d’expropiació o adquisició de terrenys, execució d’obres i adquisició de béns 

necessaris per a l’explotació del servei i instal·lació, en el seu cas, dels mateixos, tenint en 

compte el seu grau d’amortització. Anàlogament, es valoraran els drets indemnitzatoris que 

corresponguin en funció dels compromisos contrets pel gestor del servei en relació al contracte 

que es vol resoldre. 

En qualsevol cas, caldrà garantir la continuïtat del servei fins que l’Ajuntament no disposi d’una 

nova forma de gestió del servei que succeirà a GIACSA. 

Novena.- En tot allò que no estigui regulat en acords anteriors resultarà d’aplicació la normativa 

administrativa vigent i, en especial, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reial decret legislatiu 3/2011,de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

Desena.- Les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució 

d’aquest encàrrec, seran resoltes de mutu acord per les parts.  

Onzena.- Les parts s’obliguen a complir, en relació amb l’objecte del present conveni, la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ,i la resta de 

normativa vigent en aquesta matèria. 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per exemplar duplicat i a un 

sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
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33..33  MMIINNUUTTAA  DDEE  LL’’AACCOORRDD  DDEE  PPLLEE  DDEE  PPRREESSAA  EENN  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  

MMEEMMÒÒRRIIAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  DDEELL  CCAANNVVII  DDEE  FFOORRMMAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ..  

Atès que l'acord plenari de 30 de novembre de 2016  pel qual s'inicià expedient 

administratiu de modificació de la forma de gestió del servei públic d’abastament 

d’aigua potable del municipi de Bellpuig i Seana, a gestió directa, en la forma més 

sostenible i eficient d’entre les previstes a l’article 85.2 de la Llei 7/1985. 

Atès que els serveis tècnics, amb l’assessorament del CONSORCI PER LA GESTIÓ 

INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, ha finalitzat els seus treballs dintre del termini 

fixat i ha elevat a aquesta Alcaldia la memòria justificativa corresponent, amb el 

contingut que determina la legislació aplicable i que és suficient per adoptar les 

decisions pertinents;  

Atès que, de conformitat amb l’article 188.5 del Decret 179/1995, que aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, el canvi de 

la  forma de gestió del servei referit exigeix la instrucció d'un expedient i la tramitació 

del procediment, en els aspectes aplicables, com si es tractés de la seva implantació.  

Atès que el tràmit procedent, d'acord amb els articles 147 i 148, i concordants, del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals, és la presa en consideració de la memòria per part del ple 

municipal i la seva submissió a informació pública per un període de trenta dies, als 

efectes que s'hi puguin formular reclamacions i al·legacions. 

Atès que la documentació compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals(ROAS), i en la mateixa s’acredita la conveniència de prestar el 

servei públic esmentat.  

Atès, que el servei públic esmentat són de competència municipal, en virtut del que 

disposen l’article 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; i l’article 67 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya. 
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Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la 

iniciativa esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 

30 dies hàbils, prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del 

ROAS.  

Vistos el dictamen favorable de la Comissió Informativa  de xxx  de l'Ajuntament, i 

l'informe favorable d'Intervenció,  

L'alcalde sotasignat proposa al Ple l'adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer.-  Prendre en consideració la Memòria justificativa de la prestació del servei 

públic d’abastament d’aigua potable, que inclou el projecte d’establiment i el reglament 

del servei 

Segon.- Aprovar inicialment la integració al CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL 

D’AIGÜES DE CATALUNYA, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix 

l’esmentat Consorci, publicats al BOP de data 3 de desembre de 2015 i trametre la 

sol·licitud d’adhesió a l’esmentat ens. 

Tercer.- Designar a .............. com a representant de l’Ajuntament de Bellpuig amb veu i 

vot al Consell Rector del CONGIAC, i com a representant suplent 

a.............................quedant aquests sotmesos al règim de representació i separació 

que es preveu als Estatuts del CONGIAC. Aquests representants podran ser modificats 

per acord de l’Ajuntament.  

Quart.- Aprovar l’aportació econòmica anual per a contribuir al finançament del 

pressupost del Consorci, fixada per l’any 2017, en 2.400,00 euros. Aquest import es 

revisarà anualment d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà proporcionalment en 

función de la data d’incorporació. Així mateix aprovar l’aportació  inicial al Fons 

Patrimonial del CONGIAC de 1.536,67 euros, calculat d’acord amb els criteris fixats per 

l’acord de la Junta Rectora de CONGIAC de data 19 de Novembre de l’any 2014 . 

Cinquè.- Aprovar inicialment la Memòria justificativa de la prestació dels serveis 

públics d’abastament d’aigua potable, que inclou el projecte d’establiment i el 

reglament del servei 

Sisè.- Modificar la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable 

perquè passi a prestar-se sota la forma gestió directa associada mitjançant la societat 
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anònima de capital íntegrament públic GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 

CATALUNYA,SA., d’acord amb la Memòria justificativa i el Projecte d’establiment. 

Setè.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la gestió del servei públic 

d’abastament d’aigua potable. 

Vuitè.- Sotmetre a informació pública el present expedient pel termini de trenta dies 

hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 

mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de 

la darrera de les publicacions oficials esmentades 

Novè.- En el cas de que no es presentin al·legacions, reclamacions ni suggeriments, 

s’entendrà definitiu, l’acord inicialment aprovat, sense necessitat d’ulterior acord 

exprés. 

Desè.- Donar audiència als interessats en el procediment pel mateix termini de trenta 

dies hàbils, i que tot seguit es detallen: (prestador actual, si és gestió indirecta, 

CONGIAC)  
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1.- ESTATUTS CONGIAC 

 



 
 

 

ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

 

Capítol 1 
Disposicions generals 

Article 1. Entitats que integren el Consorci. 
 

1.1.- A l’empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la 
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya es 
constitueix per temps indefinit un Consorci de caràcter local en el qual 
participen els Ajuntaments de d’El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i La Geltrú, Arenys de Munt, Campdevànol, 
Camprodon, Figaró-Montmany, Llanars, Olost, Sant Bartomeu del Grau, Tremp 
i Montornès del Vallès. 

 
1.2.- El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió 
d’altres ens locals, administracions públiques o entitats privades sense ànim de 
lucre relacionades amb el cicle integral de l’aigua i medi ambient, que vulguin 
col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els 
serveis que en constitueixen l’objecte. 

 
1.3.- Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat 
per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari 
d’aigua. Nogensmenys, els municipis que gestionin el servei públic 
d’abastament domiciliari d’aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de 
serveis, podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells altres 
serveis públics que gestionin de forma directa a través dels mecanismes 
consorcials i que siguin concordants amb les finalitats del consorci.  

 
1.4.- Així mateix, l’admissió al Consorci d’altres ens supramunicipals  estarà 
condicionada a que gestionin directament serveis de l’aigua o bé a que 
promoguin la gestió directa d’aquests serveis públics per part dels municipis del 
seu àmbit territorial.  

 
1.5.- La incorporació de nous membres requerirà l’acord de la Junta Rectora, 
sens perjudici que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió 
provisional, fins que la Junta Rectora l’elevi a definitiva en la primera sessió que 
celebri. 



Article 2. Objectes i finalitats. 

2.1.- L’objecte del Consorci és la rendibilitat social en benefici dels ciutadans, 
en el àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’experiència 
acumulada pel municipis a través de les seves empreses i entitats gestores. 

2.2.- Seran finalitats específiques del Consorci: 

2.2.1.- Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics 
mediambientals. 

2.2.2.- Contribuir a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que presten 
als ciutadans els seus consorciats i a una més adequada utilització dels 
recursos hidrològics i mediambientals disponibles. 

2.2.3.- Potenciar la col·laboració entre els seus consorciats. 

2.2.4.- Col·laborar i cooperar amb altres administracions territorials i 
institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin 
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi 
ambient, per l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú. 

2.2.5.- Defensar els interessos dels municipis consorciats front les 
administracions hidràuliques territorials i institucionals i tercers. 

2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, 
sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com 
gestionar part o la totalitat del cicle de l’aigua i el medi ambient en els municipis 
consorciats. 

2.2.7.- Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 

2.2.8.- Realitzar les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades 
amb el cicle integral de l’aigua i del medi ambient. 

2.2.9.- Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades anteriorment i que acordi la Junta Rectora. 

2.3.-Les esmentades finalitats, les podrà dur a terme el mateix Consorci 
directament o a través d’entitats instrumentals creades a l’efecte, utilitzant 
qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la llei. 

Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 

3.1.- El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de 
caràcter associatiu i local , dotada de personalitat jurídica plena i independent 
de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat 



 
 

que requereix la creació i gestió de serveis i activitats d’interès comú i la 
realització de les seves finalitats. 

 
3.2.- En conseqüència, el Consorci per mitjà dels seus òrgans representatius, 
podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de 
béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats  afectes als 
serveis que presti el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis. 

 
3.3.- Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 

 
a) La potestat reglamentària i d’autorganització 
b) Les potestats tributària i financera 
c) La potestat de programació i planificació 
d) La presumpció de legitimitat i la executivitat dels seus actes 
e) Les potestats d’execució forçosa i sancionadora 
f) La potestat de revisió  d’ofici dels seus actes i acords 
g) Les prelacions i preferències i demés prerrogatives 

reconegudes a la Hisenda Pública per als seus crèdits; la 
inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes 
regulats a la legislació en vigor 

Article 4. Règim Jurídic. 
 

4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus 

propis estatuts i per les disposicions de la Disposició Addicional Vintena de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els articles 312 i següents del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació municipal 

i de règim local de Catalunya que li resultin d’aplicació.  

4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, 
funcional i financer serà el que es regula en els presents estatuts.  

 
Article 5 . Gestió dels serveis municipals d’aigua 

 
5.1.- En particular i pel que fa a la finalitat contemplada a l’article 2.2.6 
d’aquests Estatuts, el Consorci podrà assumir la gestió dels serveis municipals 
d’abastament d’aigua, clavegueram, sanejament i reutilització d’aigües 
regenerades, així com la gestió integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua 
com a forma de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i 
essencial dels municipis consorciats. 

 
5.2.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats 
consorciades i de les seves entitats depenents que així ho declarin, als efectes 
del què disposa l’art. 24.6 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i 



patrimonials de l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà 
obligatòria per aquest.  

 
5.3.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap 
de les entitats consorciades.  

 
5.4. La prestació d’aquests serveis municipals es durà a terme de forma 
directa per mitjà d’una societat mercantil de capital íntegrament públic en el 
qual hi podran participar, a més del propi Consorci, els ajuntaments dels 
municipis consorciats, directament o bé per mitjà de societats de capital 
íntegrament municipal que tinguin per objecte la prestació de serveis d’aigua. 

 
5.5.- La Societat pública prevista a l’anterior apartat tindrà la consideració de 
mitjà tècnic instrumental i serveis tècnics del Consorci i de les entitats 
consorciades. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, 
tarifàries i patrimonials de l’adjudicació de la gestió de serveis públics d’aigua a 
la referida Societat serà obligatòria i acordada per l’òrgan competent del 
Consorci amb la participació de l’ajuntament o altre ens interessat. 

 
5.6.- La Societat de gestió de serveis d’aigua del Consorci no podrà participar 
en cap licitació pública convocada pel mateix Consorci ni per cap entitat 
consorciada.  

 
Article 6. Domicili 

 
1. El consorci tindrà el seu domicili a Manresa, Carrer Montserrat num. 1-7. 
Això no obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser 
canviat. 

 
2. Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de 
Barcelona, en el lloc i hora que siguin establerts per la Presidència. 

Capítol 2.  
Govern del Consorci 

Article 7. Òrgans de Govern 
 

El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
a) La Junta Rectora 
b) La comissió Executiva 
c) La Comissió Especial de Comptes 
d) El President o la Presidenta 
e) El Vicepresident o vicepresidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Secció 1. De la Junta Rectora 

Article 8. Composició 
 

8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per 

representants de tots els ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels 

òrgans de govern respectius. 

 

8.2. Cadascun dels municipis consorciats tindrà dret a nomenar un únic 

representant en la Junta Rectora. No obstant, els vots emesos per cada 

representant seran ponderats en funció del nombre d’habitants gestionats pel 

municipi al qual aquell representi, de conformitat amb el que s’estableix en la 

taula següent: 

 

HABITANTS VOTS 
- Inferior a 2.500 1 
- De 2.500 a 5000 2 
- De 5.000 a 15.000 3 
- De 15.001 a 25.000 4 
- De 25.001 a 40.000 5 
- De 40.001 a 60.000 6 
- De 60.001 a 80.000 7 
- De 80.001 a 150.000 8 
- Més de 150.000 9 
 

8.3. Els altres ens consorciats també tindran dret a nomenar un únic 

representant en la Junta Rectora, ponderant-se igualment el seu vot en funció 

del nombre d’habitants gestionats, de conformitat amb el que s’estableix en la 

taula següent: 

 

HABITANTS VOTS 
- Inferior a 10.000 1 
- De 10,001 a 30.000 2 
- De 30.001 a 100.000 3 
- De 100.001 a 200.000 4 
- Mes de 200.000 5 
 

8.4. La incorporació d’altres institucions, entitats o organismes que no tinguin la 

naturalesa d’entitat local requerirà una modificació dels Estatuts per fixar, en 

cada cas, el valor del seu vot. 

 

8.5. Els municipis i ens que formin part del Consorci nomenaran de forma 

permanent un representant i un substitut d’aquest, per mitjà dels quals podran 



assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El representant substitut 

només podrà actuar en absència del titular. 

 

8.6. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el 

secretari o la secretària  i el representant de la Gerència del Consorci. 

Article 9. La Comissió Executiva 
 

9.1.- La Junta Rectora, quan el nombre de municipis i entitats consorciades ho 
aconselli pel bon funcionament del Consorci, podrà designar una Comissió 
Executiva que estarà composada entre 5 i 12 membres. Els membres de la 
Comissió Executiva seran nomenats per la Junta Rectora entre els 
representants de les entitats consorciades, amb el vot favorable de dues 
terceres parts dels seus components. 

 
9.2.- En l’acord de constitució de la Comissió Executiva s’hauran de fer constar 
les facultats de la Junta Rectora que li són delegades. 

 
9.3.- Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són 
designats o nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes 
de temps iguals. 

Article 9 bis.- Comissió especial de comptes 
 

9.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada 
entre 5 i 12 membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de 
tots els comptes que de conformitat amb la legislació reguladora de les 
hisendes locals, hagi d’aprovar la Junta Rectora. 

 
9.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la 
Junta Rectora d’entre els seus membres, seguint sempre el criteri de 
representativitat. 

Article 10. Càrrecs unipersonals 
 

10.1.- Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, 
designats amb el vot favorable de les dues terceres parts dels components de 
la Junta. 

 
10.2.- Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels 
membres, designats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
components. 

 
10.3.- Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta del 
Consell tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per 
l’òrgan que hagi de nomenar-los per iguals períodes de temps. 

 
 
 
 



 
 

Article 11. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 

11.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides 

per persones que ostentin la condició de funcionari o funcionària 

d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

11.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos 

a les reunions de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el 

vistiplau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s’habiliti a 

aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del 

càrrec. 

 

11.3. Les certificacions dels acords de la Junta hauran de ser emeses amb 

aquestes mateixes signatures. 

 

11.4. EL secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la 

Comissió Executiva. 

Article 12. Funcions 
 

12.1.- Correspon a la Junta Rectora les funcions següents: 
 

a) L’orientació general de les funcions del Consorci dins els 
objectius estatutaris i la consegüent aprovació d’un pla 
general i de plans plurianuals d’actuació, que han de ser 
reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla 
d’inversions i els projectes d’obres, d’instal·lacions i de 
serveis, que també aprovarà. 

b) L’aprovació de comptes anuals. 
c) L’aprovació de la liquidació del pressupost anual. 
d) L’aprovació dels reglaments de règim interior, 

d’organització i de funcionament de les diverses activitats. 
e) L’aprovació de les condicions generals d’accés als llocs de 

treball i als càrrec directius, règim de prestació de funcions, 
plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de 
treball. 

f) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a 
proposta de la Gerència del Consorci. 

g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a 
proposta de la Gerència, salvant el que preveu l’article 9. 

h) Els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels 
béns immobles. 



i) Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i de serveis 
d’un termini d’execució superior al pressupost anual i el seu 
pla de finançament. 

j) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els 
contractes amb altres entitats públiques o privades, i també 
els acords de participació que s’hi puguin establir. 

k) Acordar les operacions de crèdit. 
l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la 

xifra que la Junta estableixi durant l’exercici. 
m)  Exercitar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i 

de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels 
drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les 
facultats reconegudes a l’article 16.1.h). 

n) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar les 
atribucions del president o de la presidenta, de la Gerència 
i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 

o) Ampliar les activitat del Consorci d’acord amb els que 
estableixen aquests Estatuts. 

p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els 
siguin encomanades específicament, en l’àmbit de les 
seves competències. 

q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la 
millor organització i el millor funcionament del Consorci. 

r) Aprovar el contracte programa que la seva societat pugui 
subscriure amb els Ajuntaments consorciats, en exercici de 
facultat de control sobre la mateixa en tant que servei 
tècnic i mitjà propi del consorci. 

s) Emetre informe favorable a les propostes de tarifes dels 
serveis municipals a gestionar per les formes de gestió de 
les què es doti, les quals tinguin la consideració de servei 
tècnic i mitjà propi del consorci.  

t) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als 
restants òrgans del Consorci.” 

12.2.- La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres 
òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les 
comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d’aquelles a què 
es refereix l’article 12.1, lletres a), b), c), e), h), i l). 

Article 13. Periodicitat de les sessions. 
 

13.1.- La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada 
semestre. 

 
13.2.- La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el 
convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d’una 
tercera part dels seus membres. 

Article 14. Convocatòria i ordre del dia. 
 



 
 

14.1.- Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l’ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies. 

 
14.2.- En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d’anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l’ordre del dia, la 
Junta Rectora haurà d’apreciar la situació d’urgència per majoria absoluta dels 
membres presents. Si aquesta no s’estima, es procedirà a convocar la reunió 
d’acord amb el que s’estableix en el paràgraf anterior. 

 
14.3.- L’ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions 
que es convoquin. Fora d’aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, 
a la reunió, hi siguin presents la majoria dels membres de la Junta i es trobin 
representades totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament. 

Article 15. Adopció d’acords. 
 

15.1.- Per la validesa de la reunió serà necessari la presència d’un nombre de 
representants que ostentin la meitat més un dels vots possibles de la Junta 
Rectora. 

 
15.2.- Per la validesa dels acords de la Junta Rectora serà necessari la majoria 
simple del nombre total dels vots que ostentin els representants presents en la 
reunió d’aquest òrgan.  

 
15.3.- S’exceptuen del règim previst en l’apartat anterior els acords relatius a 
l’admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d’organismes 
instrumentals i a la cessió de la gestió a d’altres entitats externes que 
requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts 
dels vots totals de la Junta  

 
15.4.- Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que 
comporti noves aportacions econòmiques així com la modificació dels seus 
Estatuts, requeriran a més de la majoria qualificada que es refereix l’apartat 
anterior, la ratificació pels òrgans competents dels seus membres. 

 
Secció 2 
Del president o la presidenta 

Article 16. Funcions 
 

16.1.- Corresponen al president o la presidenta de la Junta Rectora les funcions 
següents: 

 
a) Representar institucionalment el Consorci. 
b) Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 



c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir 
les deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat. 

d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta la 
documentació i els informes que cregui oportuns. 

e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries 
per al desplegament dels acords de la Junta. 

f) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès 
amb funcions específiques en l’àmbit de les seves 
competències, i adscriure-hi les persones que hagin 
d’integrar-los . 

g) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho 
delegui la Junta. 

h) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta 
Rectora en la primera reunió que celebri, les facultats de 
realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i 
reclamacions judicials i administratives en defensa dels 
drets i els interessos del Consorci. 

i) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o 
li delegui la Junta Rectora d’entre les de naturalesa 
delegable. 

 
16.2.- Serà també competència del president o la presidenta de la Junta, a 
proposta de la Gerència: 

 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves 

modificacions als efectes de l’aprovació, si s’escau, per la 
Junta Rectora. 

b) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim 
interior, d’organització i funcionament de les diverses 
activitats del Consorci. 

 
Secció 3 
Del Vicepresident o de la vicepresidenta 

Article 17. Funcions 
 

El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i 
n’assumirà les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a 
més, les atribucions que el president o la presidenta delegui, amb l’autorització 
prèvia de la Junta Rectora. 

Capítol 3 
De la Gerència 

Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec. 
 

18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència 
podrà recaure en  una persona física o jurídica. 

 
18.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci 

 



18.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’un o d’una gerent, serà un càrrec 
d’alta direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de 
naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball 
pertinent i les disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d’incompatibilitats aplicable. 

Article 19. Funcions 

Corresponen a la Gerència les funcions següents: 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se

com a Gerència amb les administracions públiques, les
institucions, les entitats i els particulars

b) Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i
els plans plurianuals d’actuació del Consorci.

c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d’acord amb els
plans d’actuació aprovats.

d) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les
disposicions de la Presidència.

e) Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen
del béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que
integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no
superi el 10% del pressupost del Consorci

f) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc
de les facultats que li hagin estat conferides per la Junta
Rectora.

g) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de
contractació en matèria d’obres, instal·lacions, serveis i
subministraments en contractes de quantia inferior a un
milió d’euros (1.000,000,00 €).

h) D’acord amb els criteris de la Junta Rectora, contractar,
sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb
el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter
laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix
de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i
els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les
instruccions que estableix la Junta Rectora.

i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb
les atribucions que li hagin estat assignades per la junta
Rectora.

j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la
introducció de les innovacions tecnològiques adequades, i
també per la conservació i el manteniment dels serveis, les
instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment
d’un adequat grau de qualitat dels serveis.

k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la
presidenta, s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta



Rectora i informar de tot el necessari per al correcte 
exercici de les seves competències, particularment pel que 
fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els 
plans plurianuals d’actuació. 

l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de 
situació del Consorci. 

m) Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de 
situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de 
l’exercici i la liquidació del pressupost. 

n) Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li 
deleguin la Junta Rectora o el president o la presidenta, en 
l’àmbit de les respectives competències. 

Capítol 4. 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable. 

Article 20. Patrimoni.  
 

20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci: 
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, 

llevat dels béns de domini públic que  li adscriguin afectes 
als serveis que presta el Consorci que  conservaran la 
qualificació originària, en relació amb els quals aquest ens 
en té l’ús, la conservació i la millora en els temes que 
estableixin els corresponents acords. 

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
 

20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari  corresponent, 
que revisarà i aprovarà anualment la Junta Rectora. 

 
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels 
seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 

Article 21. Recursos. 
 

21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels 
recursos següents: 

 
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades 
b) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades 

amb càrrec al fons patrimonial del consorci. 
c) Els rendiments dels serveis que presti 
d) Els productes del seu patrimoni 
e) Els crèdits que s’obtinguin 
f) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius 
g) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, 

d’acord amb les lleis. 
 

21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma 
de quotes periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora 



 
 

guardaran la proporció que es determini amb el nombre de vots atribuïts a cada 
ens consorciat en el màxim òrgan rector. 

 
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons 
patrimonial del Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents 
de la Junta Rectora en la reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni 
proporcionals al nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa. 

 

Article 22. Pressupost. 
 

22.1. La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de 
despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici 
econòmic següent. 
 
22.2. En el pressupost se seguirà la normativa reguladora des les hisendes 
locals, amb les particularitats, si escau, establertes pels consorcis. 

Article 23. Comptabilitat i control econòmic. 
 

23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de 
l’Ajuntament al qual resti adscrit. 

 
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts 
directament a nom de l’entitat.  

 
23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el 
Consorci.  

 
23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al 
compte general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment.  

Article 24.  
 

24.1. La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del Consorci i 

se’n donarà compte a la Junta Rectora en la primera sessió posterior que porti 

a terme. 

 

24.2. Els comptes anuals seran sotmesos per la Presidència a l’aprovació de la 

Junta Rectora amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, tot de 

conformitat amb el procediment establert a la legislació de règim local. 

 

24.3. La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en 

els termes que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu 



defecte s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització dels deutes del mateix 

Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i 

donar suport a la formació dels professionals del Consorci i del ens consorciats. 

Capítol 5.  
Règim del personal i contractació. 

Article 25. Règim de personal. 
 

25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa 

laboral i no se li exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels 

Ajuntaments consorciats.  

25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li 

correspongui d’acord amb aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de 

l’Ajuntament al qual es trobi adscrit en cada moment, i la seva remuneració no 

podrà superar les retribucions que per a llocs de treball equivalents s’estipuli 

l’Ajuntament al qual s’adscrigui. 

Article 26. Règim de contractació. 
 
La contractació d’obres  i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre 
contractació del sector públic. 

Capítol 6.  
Separació i dissolució. 

Article 27. Dissolució. 
 

27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 

a) Per acord dels membres que l’integren, adoptat en els 
termes que preveu l’article 15.3.;  
 

b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus 
objectius; 
 

c) Per separació d’algun dels seus membres si la resta no 
decideix la continuïtat del consorci i resten al mateix com a 
mínim dues Administracions o entitats depenents o 
vinculades a alguna Administració; 
 

d) Per esdevenir inoperant; 
 

e) Per transformació en un altre ens. 
 

27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 

 

27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a 

través dels seus òrgans competents. 



 
 

 

 

Article 28. Liquidació dels béns. 
 

28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 

liquidador.  

 

28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació 

dels béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les 

instal·lacions existents a les Administracions consorciades. 

 

28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a 

les aportacions al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de 

liquidació únicament a favor de les entitats consorciades que hagin realitzat 

aportacions al mateix.  

 

28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació 

per aquest concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet 

aportacions al mateix, la quota de liquidació es calcularà en proporció a les 

quotes de finançament de l’activitat aportades anualment per cada entitat des 

de la seva incorporació al Consorci.  

 

28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels 

membres del Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 

jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 

assolir els objectius del Consorci.  

Article 29. Separació de les entitats consorciades. 
 

29.1. La separació del Consorci d’algun dels seus membres, podrà realitzar-se 

en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit al seu president. 

 

29.2. Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei 

públic per qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la 

legislació en règim local. 

 

29.3. En el supòsit que la separació procedeixi, la quota de separació es 

calcularà de la manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a 

l’article 28 dels presents estatuts. 

 



Disposicions transitòries. 
 

Primera.- El primer exercici es tancarà a tots els efectes, i en particular els de 
caràcter econòmic i comptable, a 31 de desembre de l’any de constitució del 
Consorci. 

 
Segona.- La modificació de l’article 6 pel que fa al domicili del Consorci serà 
efectiva a partir del 31 de març de 2014, mantenint-se fins a l’esmentada data 
el domicili del consorci i la seva seu a Barcelona, carrer Compte d’Urgell 
número 282. 

 
Disposicions addicionals. 

 
Primera. Quòrums 

 
Els quòrums establerts en aquests Estatuts es calcularan per arrodoniment de 
la meitat de la unitat superior. 

 
 

Segona. Modificació d’Estatuts 
 

1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent: 
 

a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora. 
b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés 

entitats membres. 
c) Informació pública pel termini de trenta dies 
d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva 

per la mateixa Junta Rectora. 
 

   



Memòria tècnica per al canvi de model de gestió i recuperació de la 
gestió directa municipal del servei d’abastament al municipi de Bellpuig 

2.- ESTATUTS DE LA SOCIETAT GIACSA 



ESTATUTS DE GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA 

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Naturalesa, denominació i règim jurídic de la Societat 

1. Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA  és una societat privada local que, d’acord amb els articles

249.2 c), 255 i 257 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 227 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa

del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, amb participació d’Ajuntaments o altres

entitats locals consorciades, directament o bé a través de societats mercantils el capital de les quals

pertany íntegrament a aquests ens consorciats.

2. La societat es regeix per la legislació en matèria de societats anònimes i demés normativa mercantil

aplicable, per la legislació de règim local, per la legislació sobre procediments de contractació en el

sector de l’aigua i de contractació del sector públic, i  pels presents Estatuts.

Article 2.- Objecte 

La societat té per objecte la gestió dels serveis públics següents: 

a) El servei públic d’abastament en alta i de subministrament en baixa d’aigua de consum humà, consistent

en la captació, regulació, tractament, potabilització, emmagatzemament i distribució d’aquesta aigua.

b) El servei públic de  sanejament , consistent en la recollida, mitjançat clavegueram, la conducció, el

bombament i la depuració d’aigües residuals i pluvials, i el seu abocament en els termes legalment

establerts.

c) El servei públic de reutilització directa d’aigües residuals regenerades i d’altres aigües de consum no

humà.

d) Les activitats compreses en la protecció del medi i les infraestructures urbanes directament relacionades

amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com la generació, la recuperació i la

distribució d’energia que provingui de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

e) El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica analítica d’aigües de

consum humà, de fonts i brolladors, residuals, de piscines i marines, de l’aire, dels residus i dels

aliments, així com d’altres paràmetres sanitaris i mediambientals.

f) La planificació, la projecció, l’execució, la conservació i el manteniment de les infraestructures i

instal·lacions necessàries per a l’establiment i la prestació dels serveis públics esmentats en els apartats

anteriors, així com les activitats tècniques i comercials, d’assessorament i d’estudi en les matèries que

constitueixen l’objecte social.

Prestar assistència tècnica en l’àmbit del cicle integral de l’aigua 

Per a la realització de les diferents activitats que integren el seu objecte social, la Societat pot emprar tots els 

mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o bé per mitjà de la creació o la participació en altres 

entitats. 



Als efectes d’allò que preveuen  els articles  4.1 n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 

GIACSA i les societats el capital de les quals sigui íntegrament de la seva titularitat tenen la consideració de 

mitjans propis instrumentals i serveis tècnics del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, així 

com de les entitats locals que en formen part del mateix i dels poders adjudicadors que en depenguin. 

D’acord amb aquesta consideració, el Consorci i les entitats consorciades li poden conferir comandes i 

adjudicar contractes d’execució obligatòria, en els termes que estableixen les instruccions establertes pel 

Consorci; i, pel contrari, no podran participar en les licitacions públiques convocades pel Consorci i les 

entitats consorciades. 

 

Article 3.- Domicili 

El domicili social radica al carrer Montserrat 1-7, de Manresa. Això no obstant, el Consell d’Administració 

podrà acordar el trasllat del domicili social dins el mateix terme municipal, així com la creació, la supressió o 

el trasllat de sucursals, oficines i altres dependències.  

 

Article 4.- Durada 

La Societat té una durada indefinida i iniciarà llurs operacions des de la data de la seva constitució. 

 

“Article 5.- Capital social 

 

El capital social és de cinc-cents mil tres-cents quaranta-sis euros (500.346,00 €), representat per sis-cents 

vint-i-set (627) accions representades per títols nominatius de set-cents noranta-vuit euros (798,00 €) de valor 

nominal cadascuna, totes elles íntegrament subscrites i desemborsades.  

 

Les accions que representen el capital social estan dividides en dues classes: A i B. Les accions de classe B 

són quatre-cents quaranta-sis (446) accions numerades de l’1 al 446, ambdós inclosos. Les accions de 

classe A són cent vuitanta-un (181) accions numerades del 447 al 627 ambdós inclosos. Els drets 

corresponents a cada classe d’acció són els que consten en els presents estatuts.  

 

Les accions seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers i es tallaran de llibres 

talonaris i contindran els requisits legals.  

 

Article 6.- Transmissió d’accions 

1. Les accions de la classe A només es poden transmetre a d’altres entitats de dret públic dependents del 

Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya o societats el capital de les quals pertanyi 

íntegrament a aquest Consorci. 

 

2. Al seu torn, les accions de la classe B només es poden transmetre a altres entitats locals consorciades, 

a entitats de dret públic que en depenguin o a societats el capital de les quals pertanyi íntegrament a les 

entitats que formen part del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. 

 

3. Les transmissions d’accions han de ser autoritzades per la societat en els termes de l’article 63.3. de la 

Llei de Societats Anònimes. L’autorització es podrà denegar per les causes següents: 

 

a) En el cas d’accions de la classe A, quan no es compleixin els requisits establerts a l’apartat 1 

d’aquest article. 

 

b) En el cas d’accions de la classe B, quan no es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 

d’aquest article. 

 



4. La Societat només podrà adquirir accions pròpies de conformitat amb allò que preveu l’article 74 de la 

Llei de societats anònimes. 

 

5. Les normes contingudes en els apartats anteriors també seran d’aplicació en les operacions d’augment 

de capital. 

 

Article 7.- Llibre registre 

La Societat ha de dur un Llibre registre en el qual han de constar la titularitat originària i les successives 

transmissions de les accions, així com la constitució de drets reals i d’altres gravàmens sobre les accions 

 

   

TÍTOL II.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

Article 8.- Direcció i administració 

La direcció i l’administració de la Societat  anirà a càrrec dels següents òrgans: 

 

a) La Junta General. 

b) El Consell d’Administració. 

c) La Direcció-Gerència. 

 

Capítol 1.- La Junta General 

 

Article 9.- La Junta General            

1. La Junta General, legalment constituïda, és l’òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de 

conformitat als estatuts i la llei seran obligatoris per a tots els seus membres, inclosos els dissidents i els 

que no hagin participat en la sessió 

2. Respecte a convocatòria, quòrum d’assistència i de majoria, requisits d’assistència i celebració, drets 

d’informació de l’accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s’estarà al que disposa la Llei de 

Societats Anònimes en què no es trobi modificat pels articles següents. 

 

3. Exerciran les funcions de president i secretari de la Junta General els qui exerceixin aquests càrrecs en 

el Consell d’Administració. En la seva absència, els accionistes designaran en cada sessió les persones 

que hagin d’actuar com a president i secretari  

  

 

Article 10.- Facultats de la Junta General 

1. És de competència de la Junta General deliberar i adoptar acords sobre els assumptes següents: 

 

a) Nomenar, renovar i ratificar els membres del Consell d’Administració, així com el seu president i 

vicepresident. 

b) Fixar la remuneració dels consellers en els termes de l’article 11.5. dels presents estatuts. 

c) Aprovar els comptes anuals i l’aplicació de resultats. 

d) Censurar la gestió social. 

e) Modificar els Estatuts. 

f) Augmentar o disminuir el capital social. 

g) Emetre obligacions. 

h) L’augment i la reducció del capital social. 

i) La transformació, fusió o escissió de la Societat. 

j) La dissolució de la Societat. 

k) Qualsevol altre assumpte que estableixi la Llei o aquests Estatuts.  



 

 

Capítol 2.- El Consell d’Administració 

 

Article 11.- El Consell d’Administració 

1. La representació de la societat, en judici o fora d’ell, correspon al Consell d’Administració, així com la 

direcció i administració de la mateixa amb les facultats que s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei. 

 

2. Integren el Consell d’Administració un mínim de tres i un màxim de dotze consellers nomenats per la  

Junta General. 

 

3. La vigència del càrrec de conseller de la societat té la durada màxima de cinc anys, podent ésser 

reelegits per període d’igual durada. 

 

En tot cas, els consellers poden ser cessats per la Junta General, en qualsevol moment.  

 

4. Les vacants que es produeixin en el Consell d’Administració durant el termini del seu exercici es cobriran 

per acord del mateix Consell, fins la primera sessió de la Junta General que es celebri, la qual acordarà 

els nomenaments que consideri oportuns. Els consellers designats per ocupar vacants cessaran en el 

moment en el qual correspongués cessar als consellers als que han substituït.“  

 

5. El càrrec de conseller serà retribuït. La remuneració dels Consellers consistirà en una quantitat fixa per 

assistència a les sessions del Consell,  així com la quantitat fixa que els pugui correspondre pel 

desenvolupament del seu càrrec dins del Consell d’Administració,  les quals no consistiran en  una 

participació en els guanys socials, i en tot cas, amb les limitacions que a l'efecte estableix la Llei de 

Societats Anònimes.  

 

 

Article 12.- Funcionament del Consell d’Administració 

1. El Consell d’Administració s’ha de reunir sempre que el convoqui el president o ho sol·licitin la majoria 

dels consellers. En aquest segon supòsit, la celebració de la sessió no es pot demorar més de quinze 

dies des de la seva sol·licitud. 

 

2. El Consell d’Administració queda vàlidament constituït quan concorren a la reunió, presents o 

representats, la meitat més un dels seus membres. La representació s’haurà de consignar per escrit i 

recaure necessàriament en un conseller que assisteixi a la sessió. 

 

3. El Consell pot delegar en un conseller delegat, fixant en cada delegació les atribucions que es deleguen 

i les condicions del seu exercici, de conformitat amb allò que estableixen aquests Estatuts. Aquesta 

delegació així com la designació del conseller delegat no produiran efectes fins llur inscripció en el 

Registre Mercantil.  

 

4. Amb caràcter general, els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers assistents a la sessió. 

La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap conseller s’oposi a aquest 

procediment. 

 

5. Tanmateix, requereixen el vot favorable de les dues terceres parts del nombre dels membres del Consell 

d’Administració, presents o representats, els següents acords: 

 

a) La designació del director-gerent. 



b) Els programes d’actuació, d’inversions i de finançament. 

 

6. Requereixen el vot favorable de les dues terceres parts del nombre dels membres del Consell 

d’Administració els acords relatius a la designació del conseller delegat i la delegació de les 

corresponents atribucions. 

 

7. El president del Consell d’Administració podrà invitar a assistir a les seves sessions els alcaldes o altres 

representants dels ajuntaments dels municipis en els que la Societat presti els seu serveis, quan en 

l’ordre del dia hi figuri algun assumpte del seu interès. 

 

Article 13.- Facultats del Consell d’Administració 

1. Sens perjudici de les atribucions reservades a la Junta General, el Consell d’Administració té plenes 

facultats de direcció, gestió i execució de totes les activitats que constitueixen l’objecte social de la 

Societat, d’acord amb la legislació mercantil, aquests Estatuts i els reglaments de règim interior. 

 

En tot cas, són facultats del Consell les següents: 

 

a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d’actes i contractes, accions en 

judici i fora d’aquest, davant de terceres persones, les organitzacions sindicals, les Administracions 

públiques, els òrgans jurisdiccionals i qualsevol altre tipus d’organisme o entitat pública o privada. 

 

b) Nomenar i separar el personal directiu a proposta del director-gerent, fixant les seves funcions i 

retribució. 

 

c) Presentar a la Junta General els programes d’actuació general de la Societat, com a mínim, un cop cada 

de quatre anys. 

 

d) Organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de la Societat. 

 

e) Contractar obres, serveis i subministraments, dins dels límits establerts pel reglament i les instruccions 

de contractació de la Societat. 

 

f) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets, accions i altres 

participacions socials; constituir, modificar i cancel·lar arrendaments, dipositar enyores, formalitzar 

hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, 

operacions de crèdit personal o pignoratici i hipotecari; adquirir i cedir títols d’altres empreses; concórrer 

en subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes civils, 

mercantils, administratius i de qualsevol altra mena, sens més limitacions que les que estableix l’article 

2.3 d’aquests Estatuts, i sol·licitar la inscripció i presa en raó en els Registres i Oficines competents. 

 

g) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències. 

 

h) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la 

Societat. 

 

i) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota 

classe de documents de gir i crèdit. 

 

j) Disposar el que calgui per a l’emissió d’obligacions d’acord amb l’ordenament d’aplicació i allò que 

acordi al respecte la Junta General. 



 

k) Establir les directrius d’administració i comptabilitat de la Societat; acordar l’establiment, reforma o 

suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingui per convenient. 

 

l) Presentar a la Junta General els comptes anuals, l’informe de gestió i proposant llurs acords i, en el seu 

cas i entre ells, la distribució de beneficis, i executar els que s’haguessin adoptat. 

 

m) Acordar allò que jutgi convenient sobre l’exercici dels drets que a al Societat corresponguin davant dels 

Jutjats i Tribunals, ordinaris i especialitzats, i davant d’Administracions públiques, autoritats altres ens 

públics; absoldre posicions en tota classe d’accions i de judicis, nomenar representants, procuradors i 

lletrats que, a tal efecte, assumeixin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la 

forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per avenir-se i desistir en conciliacions recursos i 

actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d’aquest i per a tot el que 

calgués, fins i tot per transigir en qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva decisió a 

l’arbitratge de dret o equitat. 

 

n) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre’ls i cobrar-los, tant de particulars com de la 

Hisenda Pública o d’altres organismes de les Administracions i ens públics, constituint, retirant o 

cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d’ingressos indegudament retinguts per 

l’Administració pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic o en crèdits i valors, retirar 

metàl·lic i valors d’aquests comptes i, en general, realitzar tota classe d’operacions bancàries amb 

entitats nacionals, de la Unió Europea i estrangeres. 

 

o) Aprovar el reglament que reguli les instruccions de contractació de la Societat envers aquells contractes 

que pel seu import estan exclosos de l’aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments 

de contractació en el sector de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, conforme preveu la 

Disposició addicional quarta d’aquesta Llei, en relació a l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic. 

 

p) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per 

regir branques determinades de l’activitat de la Societat, amb facultats per substituir en tot o en part les 

seves atribucions. 

 

q) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació dels presents Estatuts. 

 

2. L’enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa, puix que el Consell té, sense 

reserva i excepció, totes les que li corresponguin en el gir i tràfic mercantil i que, segons la llei i aquests 

Estatuts, no estan expressament reservats a la Junta General.       

 

Capítol 3.- El president 

 

Article 14.- El president del Consell 

1. El president i el vicepresident del Consell d’Administració són designats, entre els seus membres, per la 

Junta General. 

 

Correspon al president: 

 

a) Convocar i dirigir les sessions del Consell d’Administració. 

 



b) Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de les sessions del Consell d’Administració, així com les 

certificacions corresponents. 

 

c) Autoritzar amb el seu vistiplau les certificacions de les Actes de la Junta General. 

 

2. En cas d’absència, malaltia, impossibilitat o vacant, el vicepresident substitueix el president en l’exercici 

de llurs funcions. En substitució del president i del vicepresident, pel que fa exclusivament a les funcions 

de convocatòria i direcció de les sessions del Consell d’Administració, pot actuar el conseller delegat, 

cas d’haver-n’hi o, en tot cas, el membre de més edat del Consell d’Administració.  

 

Capítol 4.- El secretari 

 

Article 15.- El secretari del Consell  

1. El Consell d’Administració nomenarà un secretari, que podrà ser  no conseller. En aquest cas no gaudirà 

del dret a vot, però sí tindrà dret de veu.. 

 

Correspon al secretari: 

 

a) Redactar les actes de les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració, signar-les i 

sotmetre-les al vistiplau del president un cop aprovades.  

 

b)  Lliurar, amb el vistiplau del president, certificacions dels acords de la Junta i del Consell, de conformitat 

amb les actes aprovades. 

 

c) Organitzar i custodiar l’arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se li encomani. 

 

Capítol 5.- El director-gerent 

 

Article 16.- El director-gerent 

1.El Consell d’Administració designarà un director-gerent, nomenament que podrà recaure en una persona 

física o jurídica. En el cas que es nomeni una persona física aquesta haurà de ser un  professional amb 

titulació universitària, especialment capacitat i amb experiència professional en les matèries pròpies de 

l’objecte social.  

 

1. Correspon al director-gerent executar els acords del Consell d’Administració i els actes de gestió. A 

aquests efectes, el director-gerent exerceix la direcció de tots els serveis tècnics, administratius i 

financers, amb independència de les funcions que, a més, li pugui atorgar el Consell d’Administració. 

 

Article 17.- Competències del director-gerent 

1. Són competències del director-gerent les següents: 

 

a) Dictar les disposicions de règim interior que calguin per al funcionament de la Societat, i organitzar i 

dirigir els serveis. 

 

b) Contractar i obligar-se, en nom de la Societat, dins de les atribucions que el Consell d’Administració li 

atorgui. 

 

c) Proposar al Consell d’Administració el nomenament o la suspensió i les retribucions del personal 

directiu. 

 



d) Contractar obres, serveis i subministraments, dins dels límits establerts pel reglament i les instruccions 

de contractació de la Societat.  

 

e) Contractar la resta de personal i resoldre els assumptes propis de recursos humans en tota la seva 

amplitud. 

 

f) Ordenar pagaments i autoritzar cobraments de tota classe d’entitats públiques i privades, així com els 

documents bancaris. 

 

g) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i, en general, tota mena de documents que 

calguin per al desenvolupament de la seva funció. 

 

h) Les altres facultats que el Consell d’Administració expressament li atorgui. 

 

2. El director-gerent assistirà amb veu, però sense vot, a les sessions del Consell d’Administració i de la 

Junta General, si s’escau, per tal d’informar dels assumptes que es tractin, presentar informes i 

propostes, i rebre instruccions. 

 

TÍTOL III.- BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS 

 

Article 18.- Comptes anuals 

1. L’exercici social comprendrà des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, llevat del 

primer exercici social que tindrà el seu inici en la data de constitució de la Societat i finalitzarà el 31 de 

desembre del mateix any. 

 

2. En el termini dels tres mesos següents a la finalització de l’exercici social, el Consell d’Administració ha 

de formalitzar els comptes anuals que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria 

i, en el seu cas, l’informe de gestió, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 

Article 19.- Distribució de beneficis 

El benefici resultant de cada exercici social es distribuirà segons acordi la Junta General, amb observança de 

les disposicions legals en aquesta matèria. 

 

 

TÍTOL IV.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT 

 

Article 20.- Dissolució i liquidació 

La Societat es dissoldrà: 

 

a) Per acord de la Junta General. 

 

b) Per la fusió o escissió de la Societat. 

 

c) Com a conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del 

capital social, a no ser que aquest s’augmenti o es redueixi suficientment. 

 

d) Per conclusió de l’empresa que constitueix l’objecte de la Societat o per impossibilitat manifesta de 

realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu 

funcionament. 

 



e) Per reducció del capital social per sota del mínim legal. 

 

Un cop dissolta la Societat i conforme a les disposicions legals que són d’aplicació, es procedirà a la seva 

liquidació, repartint-se l’haver social existent entre els accionistes, en funció del balanç final que resulti. “ 

 



Memòria tècnica per al canvi de model de gestió i recuperació de la 
gestió directa municipal del servei d’abastament al municipi de Bellpuig 
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REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’aigua és un element necessari per a la vida i per al desenvolupament 
de les activitats econòmiques, però alhora és un element escàs. Per 
aquest motiu, cal afavorir-ne i incentivar-ne l’ús racional. 

El marc normatiu regulador en matèria d’aigües ha experimentat canvis 
rellevants en els últims anys arran de l’aprovació d’importants normes, 
tant a nivell comunitari europeu, com a nivell estatal i català.  

En aquest marc els Ajuntaments gaudeixen d’un important marc de 
competències, atribuïdes tant per la legislació general de règim local 
com per la legislació sectorial d'aigües. 

Així segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, correspon al municipi exercir competències, en els termes 
de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de 
subministrament d’aigua,  clavegueram i tractament d’aigües residuals. 
Així mateix, l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram es 
configuren com a servei públic de prestació obligatòria per a tots els 
municipis. L’abastament d'aigües i la depuració constitueixen un servei 
essencial i reservat a favor de les entitats locals. En termes similars 
s’expressa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

En l’àmbit sectorial l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya, atribueix als ens locals les competències 
relatives a l’abastament d’aigua potable [apartat a)], mentre que el Reial 
Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.  

Aquestes àmplies competències municipals, així com les novetats  
introduïdes en la regulació del subministrament d’aigua potable 
aconsellen l’elaboració del present Reglament, amb l’objectiu d’adequar 
la regulació local del servei d’abastament al nou marc legal. 

El present Reglament es fonamenta en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, la qual atribueix als municipis 
la potestat reglamentària en l’àmbit de les seves competències.  

En aquest sentit, aquest Reglament té per objecte regular el servei de 
subministrament d’aigua potable dins del territori del municipi de 
BELLPUIG, determinar les relacions entre el gestor del servei i els 
abonats, i fixar els drets i les obligacions bàsiques de cadascuna de les 
parts, així com tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i 
contractuals propis del servei públic.  
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Amb aquesta finalitat el reglament s’estructura en vuit títols. En el 
primer s’hi estableixen una sèrie de disposicions generals i es fixen els 
drets i les obligacions dels usuaris del servei de subministrament i del 
gestor del servei. En el segon s’incorpora un conjunt d’instruccions 
sobre la prestació del servei de subministrament i les connexions a la 
xarxa de distribució.  

En el tercer i en el quart es regulen, respectivament, la contractació del 
servei així com les circumstàncies que determinen la seva suspensió.  

El títol cinquè regula els sistemes de mesura, la determinació del 
consum i la facturació. 

El títol sisè afecta el règim de consultes i  reclamacions. 

Finalment els títols setè i vuitè contenen, respectivament, la regulació 
del procediment d’inspecció i el règim sancionador. 
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TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL I.  OBJECTE I NATURALESA DEL SERVEI 
 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquest Reglament és l’ordenació del servei de 
subministrament d’aigua potable al terme municipal de BELLPUIG, així 
com la regulació de les relacions entre el gestor del servei i els usuaris, 
establint els drets i les obligacions bàsiques de cadascuna de les parts i 
tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals 
que els són d’aplicació.   

 

Article 2. Naturalesa del servei i accés universal al mateix 

1. El servei de subministrament d’aigua potable és un servei públic de 
titularitat municipal de prestació i recepció obligatòria.  

2. En atenció al caràcter públic del servei de subministrament d’aigua, 
qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti, podrà accedir a la 
seva recepció sempre que compleixi les disposicions, drets i obligacions 
que disposa aquest Reglament i resta de normativa que sigui 
d’aplicació. 

 

Article 3. Forma de gestió del servei i titularitat del servei. 

El servei de subministrament d’aigua potable és de titularitat 
municipal, sense perjudici de la forma de gestió que aprovi en cada 
moment l’Ajuntament, que té en qualsevol cas les facultats 
d’organització i decisió. 
 
L’Ajuntament pot prestar el servei de subministrament d’aigua potable 
mitjançant qualsevol de les formes previstes en dret, de manera directa 
o indirecta, d’acord amb el que estableix la Llei de bases de règim local, 
el Reglament de serveis de les corporacions locals, i altres normatives, 
estatals o autonòmiques, que es dictin en la materia. 
 
Corresponen a l’Ajuntament les següents atribucions sobre el servei 
d’abastament d’aigua: 
 

1. Aprovar les tarifes dels serveis aplicables a l’àmbit municipal de 
BELLPUIG, sense perjudici de les competències que corresponen 
a la Comissió de Preus de Catalunya. En el supòist que 
l’Ajuntament de BELLPUIG aprovai la gestió associada del servei 
públic mitjançant un ens públic als que s’adhereix, l’Ajuntament 
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haurà d’emetre informe preceptiu de la proposta de tarifes, que 
seran aprovades per l’òrgan competent de l’ens associatiu. 
 

 
2. Conèixer els mitjans materials i personals i el desenvolupament 

econòmic de l’entitat distribuïdora que presten el servei en 
l’àmbit del municipi.  

 
3. Aprovar els plans anuals d’inversions a desplegar pel gestor del 

servei, els quals recolliran els projectes d’obres i millores de la 
xarxa de distribució i la resta d’elements materials del servei que 
siguin proposats per aquesta. Així com les incloses en els Pla 
Director d’Abastament de BELLPUIG.  

 
Pel que fa a la qualitat de l’aigua, vetllar en coordinació amb la resta 
d’administracions competents i el gestor del servei pel compliment del 
RD 140/2003, de 7 de Febrer i el pla de vigilància autonòmic vigent en 
el moment, o la reglamentació que la substitueixi o complementi, pel 
qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum 
humà. A aquest efecte, el gestor del servei informarà a l’Ajuntament, a 
més d’informar a la resta d’administracions competents, de qualsevol 
incident o episodi de contaminació puntual que pugui afectar la qualitat 
de l’aigua subministrada dins del municipi. 

El servei de subministrament d’aigua potable domiciliària podrà 
prestar-se per qualsevol de les modalitats de gestió directa o indirecta 
establertes per les lleis de règim local. 
 
Si els serveis es gestionen mitjançant concessió administrativa mixta o 
alguna altra forma de gestió indirecta, la prestació dels serveis, a més 
d’aquest Reglament, es regirà pel respectiu plec de condicions i pel 
contracte administratiu corresponent. 

 

Article 4. Garantia de potabilitat i de continuïtat del servei 

1. El gestor del servei ha de garantir la potabilitat i la qualitat de l’aigua 
subministrada de conformitat amb allò que estipula el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà. 

2. Només quan es donin circumstàncies excepcionals, com ara 
sequeres, o altres situacions que impliquin que la qualitat de l’aigua no 
sigui apta per al consum humà, el gestor del servei, amb l’acord previ 
de l’Administració competent, podrà restringir el subministrament 
d’aigua als abonats. 
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En aquest cas el gestor del servei resta obligat a informar, pels mitjans 
de comunicació de major difusió, de les restriccions, així com de la resta 
de mesures que caldrà implantar. 

3. Les instal·lacions dels abonats que hagin d’atendre serveis essencials 
i crítics de la població, i específicament els centres sanitaris, per als 
quals sigui fonamental la disponibilitat d’aigua en tot moment, han de 
disposar d’elements destinats a garantir una reserva d’aigua potable 
mínima necessària per donar continuïtat al servei. 

 

Article 5. Règim jurídic 

1. El servei de subministrament d’aigua potable es regula per la 
normativa vigent en matèria de règim local, aigües, sanitat, indústria i 
comerç, defensa dels consumidors i usuaris, el Codi Tècnic de 
l’Edificació, pel present Reglament i per la resta d’ordenances i 
reglaments municipals que no s’oposin a aquest Reglament. 

2. Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres 
administracions públiques, o ens associatius, en el seu cas, 
l’Ajuntament podrà aprovar totes les disposicions que siguin 
necessàries per a la gestió del servei d’abastament, que seran 
complementàries d’aquest Reglament. 

3. Aquest Reglament té vigència indefinida, sempre que no resulti 
alterat totalment o parcial per una norma posterior de rang igual o 
superior. 

 

Article 6. Definicions 

Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:  

a) Servei de subministrament: el conjunt de zones de protecció, obres i 
instal·lacions que permeten la captació d’aigua destinada a la producció 
d’aigua potable; la seva transformació en aigua potable; la seva 
distribució fins a l’entroncament dels consumidors i usuaris, amb la 
dotació i la qualitat que s’estableixin. 

b) Abonat: persona física, jurídica, comunitat d'usuaris o de béns que 
ha subscrit un contracte de subministrament domiciliari d’aigua amb el 
gestor del servei i rep, en el seu domicili o en un altre lloc fixat de mutu 
acord, el subministrament. A aquests efectes, la qualitat d’abonat és 
independent de la de propietari, arrendatari o ocupant per qualsevol 
altre títol, de la finca, la instal·lació o l’immoble de què es tracti. 

c) Xarxa de distribució: és el conjunt de dipòsits i conduccions, les 
estacions de bombament, canonades amb els seus elements de 
maniobra, control i accessoris, instal·lades en finques de propietat 
municipal, carrers, places, camins i altres vies públiques, i també 
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aquelles altres instal·lacions de propietat privada i adscrites al servei 
públic de subministrament d’aigües. 

d) Clau o dispositiu de presa: es troba col·locada sobre la canonada de 
la xarxa de distribució i obre el pas d’aigua al ramal d’escomesa. La 
seva utilització correspon exclusivament al gestor del servei o aquella 
persona que aquest gestor autoritzi. 

e) Clau de registre: s’ubica sobre el ramal d’escomesa en la via pública 
junt a l’edifici. La seva utilització correspon exclusivament al gestor del 
servei o persona autoritzada. És el punt de lliurament d’aigua al 
consumidor o abonat i per tant és el punt on acaba la responsabilitat 
del gestor del servei i on comença la instal·lació responsabilitat de 
l’abonat. 

f) Clau de pas interna: és aquella situada en la unió del ramal 
d’escomesa amb el tub d’alimentació, junt al llindar de la porta de 
l’interior de l’immoble, i s’allotjarà en una cambra amb desguàs a 
l’exterior o clavegueram construïda pel propietari o abonat. 

g) Ramal d’escomesa externa: és la canonada que enllaça la xarxa de 
distribució amb la clau de registre. La seva instal·lació va a compte del 
gestor del servei i a càrrec del propietari o promotor de l’immoble i les 
seves característiques es fixen d’acord amb la pressió de l’aigua, cabal 
subscrit, consum previsible, situació del local i serveis que comprengui, 
d’acord amb la normativa reguladora de les instal·lacions interiors de 
subministrament d’aigua. 

h) Ramal d’escomesa interna: és la canonada que enllaça la clau de 
registre amb la clau de pas interna. La seva instal·lació va a compte i 
càrrec del propietari o promotor de l’immoble. 

 
CAPÍTOL II.  DRETS I OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI I 
DELS ABONATS 
 

Article 7. Drets del gestor del servei 

El gestor del servei gaudeix, a banda d’aquells que se li assignin en 
aquest Reglament i en la resta de normativa vigent, dels drets següents: 

a) A prestar el servei de subministrament d’aigua, en l’àmbit objecte 
d’aplicació d’aquest Reglament. 

b) A facturar i percebre els imports pel servei prestat, així com les 
fiances, els tributs i les indemnitzacions que gravin, recaiguin o afectin 
el servei objecte d’ordenació en aquest Reglament, així com aquelles 
contraprestacions que s’hagin d’exigir per compte d’altres 
administracions. 



 8 

c) A inspeccionar i revisar, amb la finalitat d’evitar pertorbacions a les 
xarxes i segons les limitacions que s’estableixin en aquest Reglament, 
les instal·lacions interiors en servei o ús dels abonats. 

d) A accedir als comptadors per efectuar les lectures dels consums i, 
així mateix, a comprovar  el seu correcte funcionament. 

e) A utilitzar els mecanismes que corresponguin per percebre les 
prestacions econòmiques que se li deguin, sense perjudici de la 
suspensió del corresponent servei en els casos que sigui procedent i en 
les condicions que s’indiquin en aquest Reglament. 

f) A disposar d’una tarifa i d’uns preus suficients per mantenir 
l’equilibri econòmic del servei, tot assegurant-ne un desenvolupament 
raonable. 

g) A revisar els projectes de subministrament inclosos en els 
instruments de planejament o d’execució urbanística. 

h) A informar, amb caràcter previ a l’aprovació per l’òrgan competent, 
sobre la idoneïtat tècnica de les xarxes del servei previstes, quant la 
seva redacció no sigui encarregada al gestor del servei. 

i) A emetre informe sobre la suficiència de recursos hídrics en el procés 
d’avaluació ambiental dels plans o programes urbanístics. 

j) A proposar a l’Administració competent l’establiment de condicions i 
prioritats en l'ús de l'aigua potable en supòsits de restriccions 
motivades per sequeres, catàstrofes o accidents greus en les 
instal·lacions d’abastament en alta, captació, depuració o distribució de 
l'aigua.   

k) A establir limitacions en els subministraments d'aigua i, fins i tot, 
atorgar-los en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable. 

 

Article 8. Obligacions del gestor del servei 

El gestor del servei està subjecte al compliment de les següents 
obligacions: 

a) Prestar el servei i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, en els termes i 
en les condicions tècniques i econòmiques que fixa aquest Reglament i 
resta de disposicions vigents. 

b) Planificar, projectar, executar, conservar i explotar, amb els recursos 
disponibles, les obres i instal·lacions necessàries per captar, regular, 
conduir, tractar, emmagatzemar, i distribuir aigua potable fins els punt 
de lliurament als abonats. 

c) Tenir cura de la conservació i l'explotació de les obres i instal·lacions 
destinades al subministrament d'aigua que altres Administracions 
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Públiques o promotors cedeixin a l'Ajuntament, sempre que  prèviament 
hagin estat acceptades i recepcionades pel gestor del servei.  

d) Mantenir una pressió estàtica permanent no inferior a 1,5 kg/cm2, 
mesurada en el punt de lliurament a l’abonat, excepte quan per causes 
justificades el gestor del servei comuniqui que no pot garantir aquesta 
pressió. En aquests casos l’abonat ha d'assumir les instal·lacions 
d'elevació necessàries. 

e) Adoptar les mesures necessàries per assegurar que l'aigua 
subministrada compleixi, fins al punt de lliurament, les condicions de 
qualitat necessàries per al consum humà, d’acord amb el que estableix 
la normativa vigent. 

f) Establir i mantenir actualitzat el Pla d’Autocontrol i Gestió, en 
compliment de la normativa sobre criteris sanitaris de qualitat de 
l’aigua de consum humà, així com establir un Protocol de procediment 
per a la gestió d’incompliments, anomalies i incidències en relació amb 
l’esmentat Pla. 

g) Mantenir la disponibilitat i la regularitat en els serveis en els termes 
establerts per aquest Reglament segons les condicions tècniques i 
econòmiques recollides a la normativa reguladora del servei. No seran 
imputables al gestor del servei les suspensions o interrupcions en els 
supòsits contemplats per aquest Reglament, llevat previsió expressa en 
contra. 

h) Tenir en bon estat de funcionament les instal·lacions que permetin 
l’evacuació d’aigües pluvials i residuals dels abonats. 

i) Facturar els serveis prestats d’acord amb el règim tarifari vigent a 
cada moment.  

j) Respondre qualsevol reclamació, petició o consulta que els abonats 
decideixin formular. 

k) Col·laborar amb els abonats en la solució de les situacions que els 
serveis puguin plantejar. 

l) Mantenir un servei permanent de recepció d'avisos en què els 
interessats puguin adreçar-se per comunicar avaries o rebre informació 
en casos d'emergència. 

m) Determinar, segons les necessitats declarades o previstes i la 
destinació acreditada, els tipus de subministrament  i les condicions de 
prestació. 

 

Article 9. Drets de l’abonat 

L’abonat del servei gaudirà dels següents drets: 
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a) Disposar de l’aigua en les condicions higienicosanitàries que, d’acord 
amb les instal·lacions de l’habitatge, indústria o altres i en funció del 
contracte, siguin les adequades i de conformitat amb la normativa legal 
aplicable. 

b) Disposar, en condicions normals, d’un subministrament permanent, 
sens perjudici de les interrupcions o suspensions reglamentàriament 
autoritzades. 

c) Requerir al gestor del servei els aclariments, informacions i 
assessorament necessaris per adequar la seva contractació a les seves 
necessitats reals. 

d) A que se li facturin els consums segons les tarifes vigents i a rebre la 
facturació del consum efectuat, amb una periodicitat no superior a tres 
mesos, llevat que hi hagi un pacte específic amb el gestor del servei 
municipal. 

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

f) Formular les consultes i les reclamacions administratives que cregui 
convenients d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament 
o la normativa que correspongui. 

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

 

Article 10. Obligacions de l’abonat 

L’abonat està subjecte a les següents obligacions: 

a) Satisfer puntualment l’import de les factures del servei d’aigua 
d’acord amb el que preveu aquest Reglament, les ordenances i els 
acords municipals sobre el seu establiment i exigència. 

b) Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o avaria 
imputables a l’abonat. 

c) Usar l’aigua subministrada en la forma i per als usos establerts a la 
pòlissa. 

d) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació 
per a subministrament d’aigua a altres locals, finques o habitatges 
diferents als consignats a la pòlissa. 

e) Permetre l’entrada al local del subministrament en les hores hàbils o 
de normal relació amb l’exterior, al personal del servei que exhibint 
l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions. 

f) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes 
competents de l’Administració, i no manipular sense l’autorització i 
supervisió expressa del servei les instal·lacions situades a la via pública. 
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g) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o 
pòlissa. 

h) Comunicar al gestor del servei 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. 

i) Preveure les instal·lacions d’elevació, grups de pressió i dipòsits 
d’acord amb el que estableix aquest Reglament. 

j) No provocar retorns de l’aigua cap a la xarxa pública amb perill 
d’alterar les seves condicions. 

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

l) Realitzar la conservació i reparar les avaries que es puguin produir a 
les instal·lacions sota la seva responsabilitat. 

m) Les altres que es puguin derivar d’aquest Reglament o de la 
legislació vigent. 

 

Article 11. Prohibicions específiques 

Resta prohibit a l’abonat: 

a) Establir o autoritzar derivacions en la seva instal·lació per 
subministrar aigua a altres locals o habitatges no consignats al 
contracte. 

b) Revendre l’aigua, fins i tot als propietaris, llogaters o altres ocupants. 

c) Remunerar per qualsevol concepte els empleats del gestor del servei. 

d) Realitzar cap mena d’actuació en les xarxes de transport o distribució 
d’aigua potable, inclosa la que condueix aigües pluvials, que representi 
una connexió, afectació, alteració o obstaculització, sigui quina sigui la 
finalitat d’aquestes actuacions, llevat que disposi de l’autorització 
expressa del gestor del servei. 

e) Manipular les instal·lacions, així com trencar o alterar el precinte dels 
equips de mesura. 

f) Consumir aigua que no sigui controlada per l’equip de mesura o 
introduir qualsevol alteració a les instal·lacions que impedeixi o dificulti 
el control del consum. 

g) Destinar el subministrament d’aigua per a finalitats diferents de les 
contractades. 

h) La negativa o negligència en la reparació d’avaries en les seves 
instal·lacions generals  que puguin causar danys al servei, a les xarxes, 
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a la via pública o a tercers, un cop transcorregut el termini establert per 
arreglar-les. 

 

 

TÍTOL SEGON: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
 

CAPÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL SERVEI  
Article 12. Règim de l’ús del servei de subministrament d’aigua potable 

Per gaudir del servei de subministrament d’aigua potable que efectua el 
gestor del servei, els sol·licitants i els béns o activitats objecte de 
subministrament hauran de complir les condicions i els requisits 
establerts en el present Reglament i resta de normativa aplicable. 

 

Article 13. Garantia de regularitat en la prestació del servei 

1. L’objectiu prioritari del servei de subministrament d’aigua és satisfer 
les necessitats bàsiques de la població urbana. La resta de 
subministraments d’aigua destinats a satisfer els altres usos, se 
satisfaran sempre que l’objectiu prioritari del subministrament estigui 
garantit. 

2. El subministrament d’aigua als abonats és permanent, llevat pacte 
en contra en el contracte, i no es pot interrompre o suspendre si no és 
per algunes de les causes regulades en els articles 14 i 46 del present 
Reglament. 

3. Quan es donin circumstàncies excepcionals que comportin una 
reducció significativa en les reserves disponibles d’aigua o en la seva 
qualitat, el gestor del servei, amb l’acord previ de l’Administració 
competent, podrà imposar restriccions i altres mesures en el 
subministrament d’aigua. En aquest cas, el gestor del servei queda 
obligat a informar, pels mitjans de comunicació locals de major difusió 
de les restriccions, així com de la resta de mesures adoptades. 

 

Article 14. Interrupcions temporals 

1.El gestor del servei pot interrompre temporalment el subministrament 
pels següents motius: 

a) Quan sigui imprescindible per realitzar les operacions de 
manteniment, reparacions d’avaries o fuites  o millora de les 
instal·lacions.  
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b) Quan l’administració, per raons d’interès o d’ordre públic, 
seguretat o salut públiques i d’acord amb les instruccions i 
procediments establerts, així  ho disposi. 

c) Quan es detecti una derivació, connexió no autoritzada o 
qualsevol altre afectació als sistemes de  subministrament. En 
aquests casos la suspensió serà immediata sense perjudici 
d’iniciar les accions civils i penals per defraudació i danys que 
siguin procedents 

d) Quan es produeixi una situació que pugui representar una 
situació de risc per a la salut de les persones i la seva seguretat i 
dels béns, ja siguin provocades per avaries, manipulacions en els 
sistemes o per altres circumstàncies que generin la situació de 
risc. 

2. Llevat dels casos d’urgència, el gestor del servei ha de comunicar les 
interrupcions temporals  i ha d’informar de la seva incidència territorial 
i temporal, almenys amb 24 hores d’antelació, donant-hi publicitat pels 
mitjans que es trobin al seu abast. En aquests casos, també s’ha 
d’informar de la durada prevista, sempre que sigui possible. 

3. La interrupció  a càrrec del gestor del servei i no derivades de força 
major, ni imputables a la conducta de l’abonat, per un període 
continuat superior a 24 hores, atorga el dret de l’abonat a reclamar el 
reintegrament de la quota fixa la part proporcional del nombre de dies 
d’interrupció, sempre que una disposició de rang superior al present 
Reglament no estableixi el contrari. 

4. El gestor del servei assumeix la reparació de les avaries o fuites que 
es produeixin en els elements integrants dels sistemes de 
subministrament, excepte quan hagin estat a conseqüència de la 
conducta voluntària o involuntària de tercers. En aquests casos, el 
gestor del servei exigirà al responsable de l'avaria o la fuita la restitució 
tant dels danys ocasionats, com dels imports deixats de facturar. 

 

Article 15. Garantia de pressió 

1. El gestor del servei està obligat a mantenir una pressió estàtica 
segons el que estipula l’apartat e) de l’article 8 del present Reglament. 

2. En aquells casos en què el gestor del servei apliqui un bombament o 
sobrepressió a determinats abonats, per complir amb la garantia de 
pressió establerta a l’anterior apartat d’aquest article, el gestor podrà 
aplicar en la tarifa una repercussió per sobrecost del servei de 
subministrament. 

3. L’abonat pot demanar al gestor del servei informació sobre els valors 
nominals de pressió màxima i mínima de la seva connexió. En cas que 
el gestor del servei hagi d’introduir, per raons del servei, canvis 
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substancials sobre les condicions establertes, ho ha de notificar a 
aquells usuaris afectats. 

 

Article 16. Condicions sanitàries 

1. El gestor del servei ha de garantir que l’aigua subministrada sigui 
apta per al consum humà en el punt de lliurament  al consumidor i que 
es respectin els criteris sanitaris fixats pel Reial Decret 140/2003, de 7 
de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà i resta de normativa vigent. 

2. Altrament no és responsabilitat del gestor del servei garantir la 
qualitat de l’aigua després de qualsevol equipament col·locat per 
l’abonat que modifiqui les característiques sanitàries de l’aigua 
subministrada (escalfadors, descalcificadors, tractament d’osmosi 
inversa...). A més, en aquells supòsits en què es generi algun tipus de 
residu en aquest procés, el seu abocament al sistema públic de 
sanejament no podrà superar els paràmetres i les limitacions 
establertes en la normativa sobre els serveis públics de sanejament.  

 

CAPÍTOL II. CONNEXIONS DE SUBMINISTRAMENT. 
Secció primera: La connexió del servei  

Article 17. La connexió de servei 

1. La connexió al servei de subministrament es realitza mitjançant el 
ramal d’escomesa externa,  definits a l’article 6 del present Reglament 

2. Estan obligats a disposar de connexió cada un dels immobles que 
jurídicament o físicament constitueixin una unitat independent 
d'edificació amb accés directe o indirecte, per mitjà dels elements 
comuns, a la via pública. A efectes d'aplicació d’aquest Reglament, es 
considera unitat independent d'edificació el conjunt d'habitatges i/o 
locals amb un o més portals comuns d'entrada o una o més escales i els 
edificis comercials i industrials la construcció de la qual ha estat 
executada sota una mateixa llicència urbanística d’obres. 

3. No obstant, quan existeixi, a judici del gestor del servei, una causa 
justificada, el titular de l'ús d'un local comercial d'un edifici pot 
contractar connexions independents a càrrec seu. 

4.Quan una finca o finques en règim de comunitat tingui un espai amb 
serveis comuns, el gestor del servei pot obligar a contractar una 
connexió independent per aquests serveis. 

5. En tot cas, queda prohibit que els immobles no comptabilitzats en 
una unitat independent d’edificació gaudeixin de la connexió establerta 
per aquesta edificació, encara que pertanyin al mateix propietari. 
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Article 18. Modificacions de les condicions de la connexió 

1. Les modificacions en les condicions d’utilització d’una connexió 
originades a conseqüència del trasllat de l’escomesa o instal·lació 
interior, variació important de cabal, canvi d'ús o rehabilitació 
d’immobles, tenen la consideració de noves connexions i, en 
conseqüència, són d’aplicació les disposicions d’aquest capítol, incloses 
les relatives als drets de connexió.  

2.En els casos en què una finca ampliï les seves unitats urbanes, 
respecte a les donades d'alta inicialment, ha d’abonar la diferència 
corresponent per drets de servei, i, a judici del gestor del servei, drets de 
connexió. 

 

Secció segona: Procediment d’atorgament de les connexions   

Article 19. Sol·licituds de connexió 

1. En la sol·licitud de connexió, el sol·licitant ha d’incloure, com a 
mínim, la següent documentació:  

a) Acreditació i còpia del Número d’Identificació Fiscal de la persona 
física o jurídica sol·licitant i, en el seu cas, del representant. 

b) Identificació o l'emplaçament de l’immoble. 

c) Dades tècniques relatives a cabals de subministrament . 

d) Còpia de la llicència d'obres, així com qualsevol altra 
documentació necessària a judici del gestor del servei. 

 

Article 20. Competències del gestor del servei 

1. L’autorització de les connexions de serveis i la seva construcció són 
competència exclusiva del gestor del servei, que ha de realitzar els 
treballs necessaris per a la instal·lació de les connexions corresponents.  

2. Excepcionalment, quan la complexitat de les connexions a efectuar 
així ho aconsellin, i sempre que el promotor o el constructor ho 
sol·licitin, es pot autoritzar al promotor o constructor a realitzar 
directament la connexió del servei.  

 

Article 21. Tramitació de les sol·licituds de connexió 

1. Si el gestor del servei detecta alguna deficiència en la documentació 
aportada, caldrà requerir al sol·licitant perquè en el termini de quinze 
dies hàbils esmeni les mancances o presenti una reclamació contra el 
requeriment. Transcorregut el termini indicat sense que el sol·licitant 
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exerciti aquest dret es considerarà que desisteix de la sol·licitud, 
arxivant la seva petició. 

2. El gestor del servei resol, a la vista de les dades que aporti el 
sol·licitant relatives a les característiques de l'immoble, destinació i 
estat de les xarxes interiors, sobre la procedència de l’autorització, les 
característiques, condicions i forma d’execució, així com, si és el cas, 
sobre les causes de la denegació. 

3. En tot cas l’autorització queda condicionada a la possibilitat 
d’executar els treballs necessaris per un correcte ús de les connexions, 
així com a l’obtenció del corresponent permís d’abocament per part 
d’aquells usuaris o usuàries que d’acord amb el Decret 130/2003, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del servei públics de 
sanejament de Catalunya, n’estiguin obligats.  

4. Si apareixen impediments que no permetin aquestes obres, la 
connexió del  servei s’ha de revocar i s’han de retornar els imports 
abonats pel sol·licitant. Si l’obra s’ha executat però per part del 
sol·licitant no s’ha obtingut el reglamentari permís d’abocament, 
l’import abonat no serà retornat i la connexió no entrarà en servei fins 
que s’acrediti la seva obtenció. 

 

Article 22. Causes de denegació de la connexió de servei 

El gestor del servei pot denegar la sol·licitud de connexió de serveis per 
qualsevol de les causes o circumstàncies següents: 

a) Per incomplir en matèria de connexions les disposicions establertes 
en aquest Reglament. 

b) Quan alguna part de les instal·lacions generals hagi de discórrer per 
propietat de tercers, sense que s'hagi formalitzat la constitució del dret 
de superfície a favor del gestor del servei. 

  

Article 23. Drets econòmics 

1. Els drets de connexió constitueixen l’import que ha de satisfer el 
sol·licitant per gaudir de la connexió física entre els sistemes de 
subministrament i la instal·lació privada del sol·licitant.  

2  A banda dels drets de connexió, el sol·licitant ha d'abonar igualment 
els drets de servei, a fi i efecte que la unitat urbana pugui disposar del 
servei. 

3. Un cop presentada la sol·licitud, i si no hi ha, a judici del gestor del 
servei, cap causa de denegació de la connexió, es procedirà a lliurar una 
valoració econòmica dels drets a satisfer, que caldrà fer efectiva en el 
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termini màxim de dos mesos, a comptar des de la seva data de 
lliurament. 

4. Vençut el termini atorgat pel pagament sense que s'hagi verificat el 
pagament, s'entén que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

5. L’import dels drets de servei i de connexió vénen determinats per la 
tipologia d’ús de l’immoble al què s’afecten, així com a les 
característiques de la unitat independent d’edificació a què es donarà 
servei, classificant-se d’acord amb alguna de les modalitats d’ús 
previstes a l’article 36 del present Reglament. 

 

Article 24. Execució de les obres necessàries per a la connexió del servei 

1. Un cop abonats per part del peticionari els imports acreditats, el 
gestor del servei tramita l’obtenció de les autoritzacions i permisos que 
siguin necessaris davant les entitats i organismes competents. 

2. Un cop obtingui les autoritzacions o permisos necessaris el gestor del 
servei ha d’executar les connexions en el termini màxim de quinze dies 
hàbils. 

3. Les obres necessàries per a la connexió del servei les executa 
directament el gestor del servei o mitjançant el contractista encarregat 
per aquest gestor. 

4. Un cop acabades les obres de construcció dels ramals d’escomesa el 
gestor del servei ho ha de comunicar al sol·licitant de les connexions, 
iniciant-se amb aquesta comunicació el termini de garantia d’un any. 

3. Vençut el termini de garantia seran responsabilitat de l’abonat la 
realització de totes les actuacions necessàries per assegurar el 
manteniment i funcionament dels ramals d’escomesa externa. No 
obstant, si durant el termini de garantia es produeixin danys en els 
ramals d’escomesa, la seva reparació anirà a càrrec de l’abonat 
responsable d’aquests danys.  

 

Secció tercera: La connexió als serveis de subministrament 

 

Article 25. Execució de la connexió de subministrament. 

1. La connexió del servei de subministrament, mitjançant el ramal 
d’escomesa, s’efectua, sempre que sigui possible, per sota de la porta 
principal de l’edifici o el lloc d’accés més proper a la via pública. No 
obstant això, la ubicació definitiva la determina el gestor del servei en 
base a les característiques del sistema de subministrament de la zona. 
El dimensionat es fixa en funció de les característiques de les 
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instal·lacions interiors, havent de complir la normativa bàsica en la 
matèria. 

 

Article 26. Condicions per gaudir de la connexió 

1. En l'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un solar o 
immoble reuneix les condicions per poder connectar-se a la xarxa de 
distribució i gaudir del servei de subministrament d’aigua quan 
compleixi les condicions següents: 

a) Que confronti amb un vial que disposi de xarxa de distribució 
d'aigua. 

b) Que el nou subministrament no representi una caiguda de pressió 
apreciable en el proveïment sobre el punt de connexió. 

c) Que l’immoble que abasta disposi d’instal·lacions interiors adequades 
a les prescripcions d’aquest Reglament i resta de normativa vigent, així 
com un sistema d’evacuació d’aigües residuals i pluvials tècnicament 
resolt. 

2. Quan en una via pública estigui projectada una xarxa de distribució 
sota les dues voreres, la seva existència a la vorera oposada a la 
corresponent al solar o immoble no suposa en cap cas el compliment de 
les condicions exposades.  

 

Article 27. Connexions  provisionals per a obres 

1. S’autoritza la connexió provisional per destinar l’aigua a l’execució 
d’obres de construcció o d’urbanització, sempre que  el contractista o el 
promotor sol·licitin  autorització per una connexió provisional per a 
obres, aportant la documentació requerida a l’article 31 del present 
Reglament. 

2.Quan no sigui possible la instal·lació d’una connexió provisional, la 
connexió es realitzarà mitjançant una giratòria o columna, propietat del 
gestor del servei, la contractació de la qual es regula a la lletra b, 
apartat 1 de l’article 41 del present Reglament. 

3. La utilització de l’aigua amb finalitat distinta a la prevista en aquest 
article habilita el gestor del servei a extingir el contracte, sense perjudici 
de la liquidació per defraudació i l’adopció de les mesures legals que 
consideri escaients. 
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Secció quarta: Implantació i ampliació de la xarxa  

Article 28. Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament 
d’aigua. 

1. En les noves actuacions urbanístiques i als efectes d’allò que preveu 
la legislació en matèria d’urbanisme, la nova xarxa d’abastament 
d’aigua, o l’ampliació o modificació de l’existent ha de ser costejada i, en 
el seu cas, executada pels propietaris o pels promotors urbanístics del 
sòl o de l’edificació. Un cop executades i rebudes les obres 
d’urbanització per l’Ajuntament, les noves instal·lacions seran adscrites 
gratuïtament al servei municipal d’abastament d’aigua. 

2. Així mateix, i de conformitat amb la legislació urbanística de 
Catalunya, els propietaris o promotors de les noves actuacions 
urbanístiques també han de costejar l’execució de les infraestructures 
de connexió amb el sistema de subministrament i distribució, així com 
les obres d’ampliació o reforçament que siguin necessàries com a 
conseqüència de la magnitud de l’actuació urbanística. 

3. La nova xarxa d’abastament pot ser executada: 

a) Pels mateixos propietaris o promotors. 

b) Per conveni entre els propietaris i promotors i el gestor del servei. 

c) Pel gestor del servei, prèvia autorització de l’Ajuntament, quan els 
promotors o propietaris no assumeixin l’execució de la nova xarxa. 

4. Si les obres són executades pel promotor urbanístic, el gestor del 
servei li ha d’exigir, en el desenvolupament de les obres i en la seva 
recepció i posada en servei, les proves que estimi necessàries per 
garantir la idoneïtat de l’execució. Així mateix, el gestor del servei té 
dret a percebre els imports aprovats a l’efecte per l’Ajuntament, en 
concepte de compensació per la realització d’obres d’ampliació, 
modificacions o reformes i altres obres necessàries per a mantenir la 
capacitat del subministrament, i així mateix, pels treballs de supervisió 
tècnica de les obres i proves per comprovar la idoneïtat de l’execució. 

5. Quan les obres de la nova xarxa de subministrament les executi el 
gestor del servei, els termes del projecte, de l’execució i del seu 
finançament a càrrec del propietari o promotor, s’establiran en el 
conveni entre ambdues parts. 

6. En els supòsits d’actuacions urbanístiques que comportin la creació, 
modificació o ampliació de la xarxa de subministrament d’aigua i que 
no vagin a càrrec del promotor urbanístic, del promotor de l’edificació o 
dels propietaris, el gestor del servei, previ encàrrec de l’Ajuntament, 
podrà assumir l’execució de les obres, per la qual percebrà de 
l’Ajuntament els imports corresponents segons pressupost aprovat. 
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7. Resten fora del que preveu aquest article la implantació i l’execució 
de les escomeses individuals per a cada finca. 

 
 
TÍTOL TERCER: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
 
CAPÍTOL I. PÒLISSA O CONTRACTE DE SERVEI 
 

Secció primera: Naturalesa, objecte i característiques 

 

Article 29. Relació entre el gestor del servei i abonat 

1. La relació entre el gestor del servei i l’abonat queda regulada 
mitjançant el contingut de la pòlissa o contracte de servei i 
subsidiàriament per allò que estableix el  present Reglament i resta de 
normativa que sigui d’aplicació. 

2. No es pot dur a terme cap servei sense que les parts hagin formalitzat 
per escrit la corresponent pòlissa o contracte de servei i en la qual 
s’inclouen els termes i les condicions particulars pactades pels serveis. 

3. Cada servei i ús ha de tenir una pòlissa o contracte que només es pot 
subscriure amb el titular del dret d’ús de la finca, habitatge, local o 
indústria, o amb la persona que legalment el pugui representar. 

4. La pòlissa o contracte s’ha d’establir per a cada tipus de servei, 
essent obligatori formalitzar contractes independents per aquells serveis 
que exigeixin l’aplicació de tarifes o condicions diferents o quan així 
s’estableixi expressament en aquest Reglament. 

5. El gestor del servei està obligat a formalitzar la pòlissa de servei a tot 
peticionari que ho demani i compleixi els requisits establerts en aquest 
Reglament. 

6. Cada pòlissa de servei queda adscrita a les finalitats per les quals es 
va concedir i queda prohibit dedicar-la a altres finalitats o modificar-ne 
l’abast, per la qual cosa sempre serà necessària una nova sol·licitud. 

7. La legitimació per actuar davant el gestor del servei s’acredita 
mitjançant  la titularitat de la pòlissa o contracte. No s’atendrà cap 
reclamació sobre el servei que no sigui formulada per l’abonat  o  
persona que el representi legalment. 
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Article 30. Pòlissa única per subministrament. 

Com a norma general, es tramiten de forma conjunta les sol·licituds del 
servei de subministrament d’un mateix usuari i objecte a subministrar i 
es formalitzen en una pòlissa o contracte únic. 

 

Article 31. Sol·licituds de serveis 

1.Les sol·licituds de la pòlissa o contracte de serveis s’han de realitzar 
per cada finca, habitatge, local, establiment o indústria, que 
constitueixin una unitat independent el dret d’ús de la qual estigui 
legítimament atribuït al sol·licitant o a la persona que representa. 

2. Les comunitats de propietaris estan legitimats per sol·licitar els 
serveis que legalment les representin i disposin de poder suficient,  i en 
els contractes provisionals el titular de la llicència municipal o el 
contractista de les obres, autoritzat pel titular. 

3. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació 
següent: 

a) Acreditació i còpia del Número d’Identificació Fiscal de la persona 
física o, jurídica sol·licitant i, en el seu cas, del representant. 

b) Acreditació documental de la condició de propietari de l’immoble o 
titular d’un dret d’ús sobre aquest. 

c) El butlletí d’instal·lació subscrit per l’instal·lador autoritzat. 

 

4. En funció del tipus d’ús a contractar el sol·licitant haurà de 
presentar la següent informació addicional:  

ÚS DOMÈSTIC: cèdula d’habitabilitat o, en el cas d’habitatges protegits, 
qualificació definitiva, i llicència de primera ocupació, d’acord amb la 
normativa vigent.. 

COMERÇOS I INDÚSTRIES: Codi CCAE i d’acord amb el nivell 
d’aplicació de la normativa sobre intervenció integral de l’Administració 
ambiental la documentació mínima requerida serà la llicència d’ús; el 
resguard d’haver presentat la comunicació d’inici d’activitats o el permís 
d’activitat i el control d’inici d’activitat.  

CONTRACTES PROVISIONALS PER OBRES: llicència municipal d’obres 
en vigència. Estan exemptes d’aquesta exigència l’execució d’obres 
d’urbanització previstes en plans urbanístics o projectes d’urbanització 

CONTRACTES PER PISCINES I JARDINS: En el cas de les piscines, 
llicència municipal d’obres. 
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CONTRACTES MUNICIPALS: L’autorització signada per l’Àrea de 
contractació de l’Ajuntament . 

5. El gestor del servei pot exigir tota aquella documentació que, d’acord 
amb l’establert a la normativa vigent o per la correcta aplicació d’aquest 
Reglament pugui resultar també necessària. 

6. Les persones físiques o jurídiques que tinguin deutes pendents 
d’abonament procedents de contractes anteriors, no poden formalitzar 
nous contractes fins que no satisfacin íntegrament les seves 
obligacions, amb els recàrrecs i les despeses meritades. 

7. Les sol·licituds es poden efectuar de forma presencial a les oficines 
del sol·licitant o pels mitjans posats a disposició del sol·licitant. 

 

Article 32. Inspecció tècnica del  servei 

1. Com a tràmit previ per a poder subscriure la pòlissa o contracte de 
serveis s’ha de realitzar una inspecció tècnica de la instal·lació 
d’abastament que hagi de rebre el servei, a fi que el gestor del servei 
pugui comprovar que es compleixen les condicions establertes en 
aquest Reglament i altra normativa vigent. 

2. Si el resultat de la inspecció tècnica és favorable, aquesta inspecció  
té una vigència de dos mesos, durant els quals el sol·licitant pot 
procedir a la contractació del servei. Passats aquests dos mesos de 
vigència de la inspecció tècnica, s’entén caducada i per poder contractar 
s’ha de sol·licitar una nova inspecció. 

 

Article 33. Obligacions econòmiques  

Per formalitzar la pòlissa o contracte, la persona o entitat interessada, 
ha d’abonar els drets de connexió i de servei que corresponguin, si no 
han estat abonats prèviament, així com les tarifes d’alta que es trobin 
vinculades a l’alta del servei. Aquests imports es liquiden en la primera 
factura del servei, per aquells abonats que han domiciliat els seus 
pagaments. En cas contrari el pagament s’haurà d’efectuar d’acord amb 
caràcter previ al gaudiment del servei.  

 

Article 34. Fiança 

1. El gestor del servei exigirà en el moment de formalitzar la 
contractació del servei o el canvi de titularitat del contracte una fiança 
en garantia de pagament dels rebuts del servei, la qual ha d’ésser 
dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. La fiança té per 
objecte garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució 
del seu contracte, sense que pugui exigir l’abonat, durant la seva 
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vigència, que se li apliqui en aquesta fiança el reintegrament dels seus 
deutes. 

2. L’import de la fiança es liquida en la primera factura del servei per 
aquells abonats que han domiciliat els seus pagaments. En cas contrari 
el pagament s’haurà d’efectuar d’acord amb caràcter previ al gaudiment 
del servei. 

3. En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del 
contracte, s’ha de procedir a la devolució de la fiança al seu titular o al 
seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, i l’import de 
la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant. 

 

Article 35. Formalització dels contractes de serveis 

1. Si la inspecció tècnica resulta favorable i s’han satisfet  les 
obligacions econòmiques es pot formalitzar, per duplicat, el  contracte 
de serveis, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, les següents 
dades:  

a) Nom de l’abonat, domicili o raó social, i Número d’identificació fiscal. 
En el seu cas nom del representant, domicili i el Número d’identificació 
fiscal. 

b) Domicili de subministrament. 

c) Ús a què ha de destinar-se l’aigua i el mil·limetratge del comptador. 

d) Dades de pagament i domicili a efectes de correspondència. 

 

Article 36. Modalitats d’ús 

La prestació del servei de subministrament que s’indica en la pòlissa o 
contracte de serveis ha de preveure únicament i exclusivament alguna 
de les modalitats d’ús que s’indiquen a continuació, que han d’anar 
interrelacionades amb l’ús que es faci de l’aigua per part de l’immoble 
que hagi de contractar el servei: 

a) USOS DOMÈSTICS: són aquells en què l’aigua s’utilitza 
exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la 
preparació d’aliments o la higiene personal. 

S’aplica aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges 
o annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat 
industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els 
locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol 
vehicle. 

b) USOS COMERCIALS i altres usos: són aquells en què l’aigua s’utilitza 
en un establiment professional, comercial o de serveis per atendre les 
necessitats pròpies de l’activitat i dels que l’ocupen. 
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S’aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments que no 
requereixin un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent 
a un comptador de 25 mm, en els quals es desenvolupi una activitat 
comercial, professional o de serveis, sigui o no lucrativa, i en centres 
d'ensenyament privats, esportius, clubs socials i recreatius, cotxeres, 
així com en tots aquells usos relacionats amb l’hoteleria, restauració, 
allotjament i lleure, en general, en tots aquells no destinats a un dels 
altres usos indicats en aquest Reglament.  

c) USOS INDUSTRIALS: són aquells locals i establiments en què l'aigua 
constitueix un element directe o indirecte d'un procés de producció, o 
l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la 
Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009, aprovada pel 
Decret 137/2008, de 8 de juliol, o l’equivalent que la substitueixi. 
També tindran aquesta consideració els que requereixen pel 
desenvolupament de la seva activitat un cabal superior a 3,5 m3/h de 
valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, els que generin 
abocaments superiors als 6.000 m3/any, i totes les activitats no 
contemplades anteriorment i que puguin ser considerades 
potencialment contaminants per l’Ajuntament. 

d) USOS MUNICIPALS: Són els que correspon abonar directament a 
Ajuntament, agrupant-se en dues tipologies:  

-USOS MUNICIPALS ORDINARIS: Són aquells en què l'aigua s'utilitza 
en dependències municipals com centres d'ensenyament públic, casa 
consistorial, oficines municipals i altres locals de propietat i 
administració municipal.  

-USOS MUNICIPALS ESPECIALS: Són aquells en què l'ús de l'aigua té 
un caràcter singular, com és el cas del reg de parcs i jardins, fonts 
públiques i ornamentals, obres municipals executades directament per 
l’Ajuntament.  

e) USOS ESPECIALS: Es consideren usos especials aquells no inclosos 
a les modalitats anteriors, com els subministraments contra incendis 
per un preu fix o per aforaments, i aquells de caràcter provisional o 
esporàdic, així com altres usos recreatius (piscines, jardins, etc.).  

 

Article 37. Causes de denegació de la pòlissa o contracte 

1. El gestor del servei pot denegar la prestació del servei i, per tant, la 
formalització definitiva de la pòlissa o contracte per qualsevol de les 
causes següents: 

a) Per l’incompliment de les disposicions establertes en aquest 
Reglament. 

b) Quan el sol·licitant o el seu representant no aportin  la documentació 
o la resta de  dades exigides. 
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c) Quan la persona o entitat sol·licitant o el seu representant es negui a 
signar el contracte  o no accepti íntegrament el contingut de la pòlissa o 
contracte.  

d) En cas que les instal·lacions del peticionari no compleixin les 
prescripcions legals, reglamentàries i tècniques que han de complir les 
instal·lacions receptores. 

e) Quan el sol·licitant tingui deutes pendents d’abonament. En aquest 
supòsit, no pot contractar amb el gestor del servei fins que no satisfaci 
les seves obligacions amb els recàrrecs i les despeses meritades. Els 
membres d’una unitat familiar que gaudeixin de la mateixa pòlissa no 
poden utilitzar la rotació dels seus components en la titularitat del 
servei mentre no es liquidi l’import generat per la pòlissa original. 

f) Quan en l’objecte pel qual se sol·licita el servei existeixi una pòlissa en 
vigor. 

g) Quan no es disposi de connexió de subministrament d’aigua. 

h) Per qualsevol altra causa degudament fonamentada que, a judici del 
gestor del serveis, impossibiliti la seva prestació.  

2. Contra aquestes denegacions el peticionari podrà interposar les 
reclamacions regulades al Títol Sisè del present Reglament. 

 

Article 38. Finques agrícoles   

Amb caràcter general, el gestor del servei no prestarà el servei 
d’abastament d’aigua a les finques que poguessin tenir un ús agrícola o 
similar, llevat que aquesta destinació sigui accessòria de l’ús de la finca. 

 

Article 39. Jardins i piscines 

Quan en un immoble existeixi una zona verda o assimilable, que ocupi 
una superfície superior a 50 m2; o una piscina de superfície de làmina 
d’aigua superior a 15 m2, no podrà ser abastida amb l’aigua 
contractada per l’immoble. En aquests casos el subministrament 
destinat a aquestes instal·lacions ha de ser objecte de contractació 
individualitzada aplicant-se en matèria de facturació la tarifa establerta 
a l’Ordenança reguladora de les tarifes definida a l’article 85 del present 
Reglament. 

 

Article 40. Subministrament contra incendis 

1. La connexió al sistema públic d'un subministrament contra incendis 
requereix la formalització prèvia del contracte corresponent que se 
sotmetrà a la  mateixa tramitació que els de subministrament ordinari i 
està, per tant, subjecte a les mateixes prescripcions reglamentàries. 
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2. Efectuada la instal·lació, les boques contra incendis són precintades 
pel personal del gestor del servei i s'entén que han estat utilitzades 
sempre que en desaparegui el precinte. Si s'esdevingués un sinistre, 
l'abonat ho ha de comunicar al gestor del servei  a fi de reposar els 
precintes corresponents. 

3. La instal·lació de les xarxes interiors d'incendis han de ser 
independents de les altres que pugui tenir l’immoble, i no pot 
connectar-s'hi cap derivació per a altres usos. En cas d’utilització 
inadequada, serà aplicable la facturació del consum, d’acord amb la 
tarifa més alta, al marge d’aplicar-se les sancions corresponents. 

4. En les factures periòdiques es gravarà pel concepte de disponibilitat 
del servei i segons les tarifes vigents a cada moment.  

5. Quan una normativa exigeixi un cabal o una pressió determinats, 
serà responsabilitat de l’abonat establir i conservar els dispositius 
d'emmagatzematge i sobrepressió necessaris, anant a càrrec de l’abonat 
els consums que siguin necessaris perquè aquests dispositius estiguin 
operatius. 

 

Article 41. Contractes  de servei provisionals 

1. Es poden formalitzar contractes provisionals en els següents 
supòsits: 

a) Quan s’hagi autoritzat una connexió provisional per obres. 

b) Quan el subministrament de l’immoble només es pugui realitzar 
mitjançant una giratòria.  

c) Quan no es pugui formalitzar una contractació definitiva per no 
disposar el sol·licitant de la totalitat de la documentació legalment 
exigible. 

2. Aquests contractes es concedeixen a títol de precari. Això no obstant, 
durant el temps que estiguin en vigència, queden subjectes a les 
mateixes condicions generals establertes per a la resta de contractes, a 
més de les que es puguin establir amb caràcter particular. 

3. L’abonat haurà de satisfer el consum d'aigua, així com la resta 
d’imports vinculats en la forma i quantia establerta per les disposicions 
vigents.  

4. L’aigua subministrada mitjançant un contracte provisional d’obres no 
pot utilitzar-se per abastir habitatges, locals o establiments industrials, 
havent-se de deixar sense efecte un cop finalitzada oficialment l’obra, la 
qual cosa s’entendrà produïda en el moment en què se sol·liciti la 
llicència de primera utilització o ocupació o, en tot cas, en el moment en 
què caduqui la corresponent llicència urbanística. Si es tracta 
d’instal·lacions subjectes a llicència o autorització ambiental el 
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subministrament provisional ha de cessar un cop es formalitzi el control 
inicial, i si està subjecte a comunicació, en el moment que es formalitzi. 
En les actuacions urbanístiques es procedirà a cessar el 
subministrament provisional en el moment que es procedeixi a la 
recepció provisional de les obres a favor de l’Ajuntament. 

5. El subministrament podrà ser interromput immediatament quan el 
gestor del servei comprovi que s’ha extingit el motiu que va justificar la 
seva contractació. No obstant, mentre l’abonat no sol·liciti la baixa 
continua en vigor el contracte provisional, sent aquest abonat el 
responsable dels consums efectuats. 

 

Secció Segona. Durada i cessió del contracte 

 

Article 42. Durada del contracte 

La pòlissa o contracte de servei té la vigència que s’hagi fixat en la 
pòlissa i s’entén tàcitament prorrogada de forma automàtica i indefinida 
per iguals períodes, llevat que l’abonat notifiqui per escrit, a través dels 
canals de comunicació establerts pel gestor del servei, la seva intenció 
de donar-la per acabada.  

 

Article 43. Modificació de la pòlissa o contracte 

1. Durant la vigència del contracte s’entén modificat sempre que així ho 
disposi una norma de caràcter general aprovada amb posterioritat a la 
vigència del contracte, sense necessitat de procedir a una nova 
formalització de contracte. En especial aquesta previsió afecta a les 
tarifes i als usos previstos  en el contracte de serveis. 

2. La sol·licitud de modificació requereix que l’abonat es trobi al corrent 
de les seves obligacions econòmiques. 

3. Qualsevol canvi en les dades de l’abonat  ha de ser comunicat al 
gestor del servei, per escrit o per qualsevol altre mitjà del que quedi 
constància. Si l’abonat opta per realitzar la comunicació en forma no 
escrita, el gestor del servei ha de trametre, en el termini de cinc dies 
hàbils, un avís a l’abonat per tal que en tingui constància.  

4. Ambdues parts estan obligades a comunicar per escrit qualsevol 
canvi en la resta de condicions particulars del contracte. 

 

Article 44. Canvi de titularitat per cessió de la pòlissa o contracte 

1.El canvi de titularitat s’ha de realitzar a petició del nou ocupant del bé 
objecte del contracte, havent d’acreditar la seva condició de propietari, 
arrendatari o titular del dret d’ús del bé objecte del contracte. 



 28 

2. El canvi de titular només es pot efectuar si el contracte no s’ha 
extingit i si la instal·lació existent és suficient per satisfer les necessitats 
del nou usuari, sense perjudici que, quan es faci el canvi de titularitat, 
es procedeixi a l’actualització de les característiques del servei.  

3. El gestor del servei ha de comunicar, tant a l’antic abonat com al 
nou, la  realització del canvi de titularitat en el termini màxim de dos 
mesos a partir de la data de formalització, sempre que aquesta 
sol·licitud de canvi s’hagi efectuat per via no presencial.  

 

Article 45. Subrogació en la posició de les parts del contracte 

1. En produir-se la defunció del titular del contracte, el cònjuge o la 
seva parella de fet, descendents, ascendents i germans o germanes que 
haguessin conviscut habitualment a l’habitatge, al menys amb dos anys 
d’antelació a la data de la defunció, es podran subrogar en els drets i 
obligacions del contracte. No són necessaris els dos anys de convivència 
en cas que hagin estat sotmesos a la pàtria potestat del titular difunt, o 
bé que es tracti del cònjuge o parella de fet. 

L’hereu o legatari es pot subrogar si succeeix al causant en la propietat 
o l’ús de l’habitatge o local. 

En casos de separacions matrimonials o divorcis, quan l’ús de 
l’habitatge se cedeixi al cònjuge no titular, el cònjuge es  podrà subrogar 
en la posició de  l’abonat. 

Les entitats jurídiques només es poden subrogar en els casos de fusió 
per absorció, aportació d’empresa i transformació social. 

2. El termini per subrogar és de sis mesos a partir de la data del fet 
causant, i es formalitza per qualsevol medi admès en dret, quedant 
subsistent la mateixa fiança. 

3. La subrogació només serà possible si el subrogat estava al corrent de 
pagament de les seves factures. 

4. En el cas que es produeixi alguna modificació en la personalitat del 
gestor del servei, ja sigui per canvi en la forma de gestió o per altra 
causa que origini una modificació d’aquesta personalitat, la subrogació 
de la posició del gestor del servei es produirà de forma automàtica a 
partir de l’acord de l’Ajuntament, sense necessitat de formalitzar noves 
pòlisses o contractes 
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 TITOL QUART: SUSPENSIÓ DEL SERVEI I EXTINCIÓ DEL 

CONTRACTE   

 
Secció primera: Suspensió del servei 

 

Article 46. Causes de suspensió 

A banda dels supòsits d’interrupció temporal del servei previstos a 
l’article 14 del present Reglament, el gestor del servei pot iniciar el 
procediment conduent a la suspensió del servei als abonats, sense 
perjudici de l’exercici d’altres accions legals quan es produeixi un 
incompliment per l’abonat de qualsevol de les obligacions establertes en 
aquest Reglament, o per infracció de les prohibicions establertes en ell, i 
prèvia tramitació del procediment establert a l’article següent. 

 

Article 47. Procediment de suspensió 

1. El gestor del servei  pot suspendre el servei als abonats d’acord amb 
el següent procediment: 

a) El gestor del servei ha de comunicar a l’abonat  els motius i fets que 
justifiquen la suspensió del servei, així com el termini, que no pot ser 
inferior a deu dies hàbils, perquè l’abonat procedeixi a esmenar els 
motius i fets que l’originen o presenti les seves al·legacions. 
Simultàniament es traslladarà proposta de suspensió a l’òrgan 
municipal competent per dictar, si s’escau,  la resolució de suspensió de 
subministrament. 

b) Transcorregut el termini anterior sense que s’hagin esmenat les 
causes que van justificar la notificació de suspensió o sense que s’hagin 
presentat al·legacions, el gestor del servei queda autoritzat per procedir 
a la suspensió del servei. La suspensió del subministrament d’aigua 
només es podrà executar quan el gestor del servei disposi de la 
resolució de l’Ajuntament. 

c) Si l’abonat formula alguna reclamació a la comunicació realitzada 
d’acord amb els apartats anteriors, només es podrà executar la 
resolució de suspensió de subministrament si l’abonat no avala o no 
diposita la quantitat reclamada, sempre que el fet que motivi la 
suspensió sigui una reclamació de quantitat. Altrament no es podrà 
realitzar la suspensió fins a la resolució de la reclamació. 

2. La suspensió del servei no es pot realitzar en dia festiu o en el que no 
hi hagi servei administratiu i tècnic d’atenció al públic, presencial o no, 
a efectes de la tramitació del restabliment del servei. 
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3. Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del 
servei i del restabliment van a càrrec de l’abonat. No es reposarà el 
servei mentre no s'abonin al gestor del servei els deutes pendents, les 
despeses connexes, i els dèbits ocasionats per la suspensió i 
restabliment del servei. 

 

Article 48. Restabliment del servei 

1. Els serveis s’han de restablir una vegada l’abonat hagi esmenat les 
causes que originaren la suspensió.  

2. Les despeses originades per la suspensió i en el seu cas per la 
interrupció, si aquesta és imputable a l’abonat,  així com les despeses 
de restabliment, s’han d’abonar prèviament al restabliment del servei. 

3. El restabliment del servei s’ha de realitzar, com a màxim, dins dels 
dos dies hàbils següents al moment en què s’hagin esmenat les causes 
que originaren la suspensió. 

 

Secció segona. Extinció del contracte 

 
Article 49. Extinció del contracte 

La pòlissa o contracte de servei s’extingeix per les causes següents: 

1. Pel venciment del termini de dos mesos des de la suspensió del servei 
sense que l’abonat hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals 
es va procedir a l’esmentada suspensió. En aquest cas el gestor  dels 
serveis estarà facultat per resoldre el contracte a l’empara del que 
disposa l’article 1124 del Codi Civil, sense perjudici de l’exigència del 
deute i al rescabalament dels danys i perjudicis pertinents, així com de 
la incautació de la fiança i la seva aplicació a cobrir el deute. 

2. Per la manipulació dels precintes o mecanismes utilitzats per fer 
efectiva la suspensió, de tal forma que permeti el subministrament de 
l’abonat durant la suspensió o, en el seu cas, la interrupció del 
subministrament. 

3. A instància de l’abonat o persona autoritzada legalment. 

4. Pel compliment del termini o de la causa que va justificar la 
formalització d’un contracte provisional. 

5. Quan l’abonat perdi la titularitat o el dret d’ús, segons els casos, 
sobre l’objecte de subministrament, sense perjudici del dret de 
subrogació regulat en el present  Reglament.  

6.  Per defunció de l’abonat, sense la utilització del dret de subrogació 
dins del termini de 6 mesos a partir de la defunció. 
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7.  Per resolució dels organismes competents a petició del gestor del 
servei. 

 

Article 50.  Restabliment del servei després de l’extinció del contracte 

El restabliment del servei després que el contracte s’hagi extingit per 
qualsevol de les causes assenyalades a l’article anterior, només es pot 
efectuar mitjançant la formalització d’un nou contracte i el pagament 
dels imports associats a la contractació. 

 

 

TÍTOL CINQUÈ: SISTEMES DE MESURA, CONSUM I FACTURACIÓ    

 
CAPÍTOL I. SISTEMES DE MESURA 
 
Article 51. Exigència de comptadors 

1.La mesura dels consums que han de servir de base per a la facturació 
del servei es realitza mitjançant comptador, facilitat pel gestor del servei 
i d’un model  oficialment homologat. 

2. Com a regla general, cada immoble amb connexió al sistema de 
subministrament ha de disposar d’un comptador per mesurar el 
consum. Aquesta disposició es pot complir amb un comptador únic o 
amb una bateria de comptadors.  

3. El comptador únic s’instal·la quan a l’immoble o a la finca només hi 
hagi un habitatge o local i en subministraments provisionals. 

4 La bateria de comptadors s’instal·la quan a l’immoble hi ha més d’un 
habitatge o local a subministrar, de tal manera que s’instal·la un 
comptador divisionari per a cadascun dels habitatges o locals i els 
necessaris per a serveis comuns. En qualsevol cas, el gestor del servei 
pot disposar, en la instal·lació interior, abans dels divisionaris, un 
comptador de control amb la finalitat de mesurar els consums globals, 
que servirà de base per a la detecció d’una possible anomalia en la 
instal·lació interior. D’existir un consum en aquest comptador més 
elevat que el resultant de la suma dels comptadors divisionaris, es 
factura la diferència. 

5. En tots aquells casos que l’abonat instal·li equipaments que 
modifiquin les característiques de l’aigua subministrada pel gestor del 
servei (descalcificadors, plaques solars tèrmiques...) aquests 
equipaments només poden ser col·locats després del comptador. 
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A fi i efecte de poder fer una distribució tarifària equitativa i que tingui 
en compte els diferents conceptes a aplicar (quotes, trams, cànons...), el 
consum de cada unitat ha de provenir del corresponent comptador 
individual. No obstant, el consum dels equipaments esmentats en el 
paràgraf anterior es llegiran a partir de comptadors instal·lats a partir 
d’un únic comptador que tindrà la consideració de serveis comuns, 
facturant-se com un comptador individual. 

6. En els subministraments amb dipòsits o grups d'elevació d'aigua, 
s'ha de contractar un comptador general per al control de consums, 
instal·lat abans del dipòsit. Aquest tipus de dipòsit ha d’anar proveït 
d’un avisador acústic i òptic de sortida d’aigua pel sobreeixidor en un 
lloc de fàcil localització i ús comú. L’abonat o abonats del contracte del 
comptador general serà el responsable del manteniment i del correcte 
estat sanitari d’aquell. 

7. Per tal de facturar el consum efectuat mitjançant les giratòries el 
gestor del servei realitzarà una lectura trimestral del consum. Si no és 
possible obtenir la lectura del comptador i l’abonat tampoc la facilita 
dintre el termini concedit a l’efecte, es procedirà a efectuar una 
estimació de consum d’acord amb les regles d’estimació contingudes en 
el present Reglament.  

 

Article 52. Selecció i propietat.  

1. La selecció del tipus de comptador, diàmetre i emplaçament, el 
determina el gestor del servei, d’acord amb la normativa tècnica vigent 
en el moment de la contractació, en atenció a la informació facilitada 
pel sol·licitat i als consums previstos.  

2. Si el règim de consum d'un abonat no s’ajusta a la tipologia del 
comptador, el gestor del servei ha de comunicar aquesta circumstància 
a l’abonat perquè, a càrrec seu, modifiqui la instal·lació per admetre el 
tipus de comptador que se li comuniqui.  Si en el termini indicat en la 
comunicació no fa efectives les modificacions es considerarà que 
l’abonat ha incomplert les condicions establertes en el present  
Reglament, amb els efectes previstos a l’article 46 d’aquest Reglament. 

3. El gestor del servei conserva la propietat del comptador, sens 
perjudici dels imports que en concepte de lloguer i conservació en pugui 
percebre de l’abonat, d’acord amb les tarifes vigents.  

 

Article 53. Instal·lació dels comptadors 

1. El comptador serà instal·lat pel gestor del servei liquidant els costos 
d’instal·lació a l’abonat i únicament podrà ser manipulat pels seus 
empleats o les persones responsables del seu manteniment, per la qual 
cosa estarà  precintat. 
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2. Els comptadors s'han d’instal·lar segons especificacions i plànols 
tipus, a la línia de façana o en un punt de fàcil accés i d'ús comú el més 
pròxim possible a l'accés des de la via pública, dotat amb desguàs amb 
capacitat suficient per preveure fuites a la instal·lació, i ha de disposar 
d’il·luminació i ventilació.   

3. A la sortida del comptador s’hi col·locarà una clau de pas que 
l’abonat tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. 
Les intervencions que hagi de fer el gestor del servei com a 
conseqüència del mal funcionament d’aquesta clau, es carregaran a 
l’abonat.  

4. La instal·lació interior a partir de la clau de pas del comptador queda 
sempre sota la conservació i responsabilitat de l’abonat, el qual s’obliga 
a facilitar als empleats del gestor del servei l’accés al comptador i a la 
instal·lació interior. 

5. Les instal·lacions amb dos o més abonats s’han de fer únicament 
mitjançant comptadors divisionaris en bateria, d’acord amb les 
condicions següents: 

a) La bateria ha d’estar construïda segons les especificacions tècniques 
vigents que facilitarà el gestor del servei. 

b) S’ha de deixar instal·lat el suport per a cadascun dels comptadors 
divisionaris i les vàlvules d’entrada i sortida especials per a bateries. 

c) S’ha d’indicar de forma inesborrable el pis i porta a què correspongui 
cada comptador. 

d) A la bateria dels comptadors s’ha de col·locar un quadre en què quedi 
senyalitzat de forma inesborrable a on corresponen les diferents 
sortides. És responsabilitat de l’abonat la comprovació de la seva 
veracitat. 

6. En el cas que s’instal·lin comptadors de control han d’estar instal·lats 
abans dels divisionaris amb la finalitat de controlar els consums 
globals, amb efecte directe sobre la facturació, i han de servir com a 
base per a la detecció d’una possible anomalia en la instal·lació interior. 

7. S’ha de col·locar una vàlvula de retenció i una clau de pas sobre el 
tub general d’alimentació, al costat de la bateria o després del 
comptador general, així com després de les derivacions individuals. 

 

Article  54. Allotjament dels comptadors 

1. El comptador o bateria de comptadors s’han d’allotjar en pericons, 
armaris o cambres que han de ser construïts o instal·lats pel propietari, 
promotor o abonat. L’armari o cambra de comptadors ha de tenir les 
característiques vigents indicades pel gestor del servei i ha d’estar situat 
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en llocs de fàcil accés i ús comú. El seu manteniment va a càrrec dels 
abonats. 

2. Quan un sol ramal d’escomesa hagi de subministrar aigua a més 
d’un abonat, el promotor o propietari de l’immoble ha de procedir, en 
compliment de l’article següent d’aquest Reglament, a preparar les 
instal·lacions per donar-hi cabuda a tots els subministraments 
potencials de l’immoble. 

3. Quan procedeixi substituir el comptador per un altre de major 
diàmetre i sigui indispensable ampliar les dimensions de l’armari o 
cambra que el conté, el propietari de l’immoble o els usuaris han 
d’efectuar al seu càrrec les modificacions adients. 

 

Article 55. Custòdia del comptador 

1. L’abonat és responsable de la custòdia del comptador. Aquesta 
obligació és extensible tant a la inviolabilitat dels precintes del 
comptador com a les seves etiquetes d’identificació. 

2. En cas de sostracció del comptador, van a càrrec de l’abonat les 
despeses que han originat la inspecció i la instal·lació d’un nou 
comptador, així com el valor residual del comptador sostret. Aquest 
import es pot exigir en la següent facturació. 

3. Els comptadors no es poden canviar d’emplaçament, ni ser 
manipulats, llevat dels supòsits contemplats en aquest Reglament. 
Quan es trenqui el precinte ja sigui fortuïtament o per qualsevol altre 
motiu, l’abonat que en tingui coneixement ho ha de comunicar 
immediatament al gestor del servei. 

 

Article 56. Canvi d’emplaçament 

1. El canvi d’emplaçament del comptador, dins del recinte o propietat 
en la que es presta el servei de subministrament, sempre serà a càrrec 
de la part a instància de la qual s’hagi fet.  

2. No obstant, serà sempre a càrrec de l’abonat qualsevol canvi en 
l’emplaçament del comptador ocasionat per qualsevol dels següents 
motius: 

a) Per obres efectuades per l’abonat amb posterioritat a la instal·lació 
del comptador i que en dificultin la lectura, revisió o la substitució. 

b) Quan la instal·lació del comptador no respongui a les exigències 
d’aquest Reglament. 
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Article 57. Retirada del comptador 

El gestor del servei podrà retirar els comptadors per qualsevol de les 
següents causes: 

a) Definitivament, quan es produeixi l’extinció del contracte. 

b) Per substitució definitiva per avaria de l’equip de mesura. 

c) Per substitució per un altre, motivada per renovació periòdica, canvi 
tecnològic, adequació als consums reals o a un nou contracte, etc. Així 
mateix, per la substitució temporal per a verificacions oficials. 

d) Provisionalment, per falta de pagament de les factures emeses. 

e) Per altres causes que puguin ésser autoritzades pel gestor del servei, 
el qual ha de determinar si la retirada és provisional o definitiva o si 
l’aparell de mesura ha d’ésser substituït per un altre. 

 

Article 58. Conservació, reparació i substitució 

1. El gestor del servei és l’encarregat de realitzar tots els treballs de 
conservació, reparació i reposició dels comptadors, substituint aquells 
que estiguin avariats. 

2. La reparació o substitució del comptador en cas de manipulació, 
maltractament o per alguna altra causa imputable a l’abonat, es liquida 
al seu càrrec. 

3. Els comptadors que a l’entrada en vigor del present Reglament siguin 
propietat dels  abonats han de ser substituïts per comptadors propietat 
del gestor del servei, un cop finalitzada la seva vida útil. 
Alternativament el gestor del servei podrà promoure la substitució 
d’aquests comptadors per altres de la seva propietat abans de la 
finalització de la seva vida útil, indemnitzant a l’abonat amb el seu valor 
residual o bé posant-lo a la seva disposició pel termini de dos mesos, 
passats els quals el gestor del servei podrà disposar sobre la seva 
destrucció. 

En cas contrari aquest queda a disposició de l’abonat durant el termini 
de dos mesos. 

4. La substitució o el canvi de diàmetre d'un comptador, d'acord amb 
les dades del fabricant, han de ser determinats i realitzats pel gestor del 
servei. 

 

Article 59. Verificació dels comptadors 

1. El gestor del servei té la facultat de realitzar totes les verificacions 
que consideri necessàries.   
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2. L’abonat té l’obligació de facilitar als representants i operaris del 
gestor del servei l’accés al comptador sempre que es presenti la 
corresponent autorització per part del gestor del servei. 

 

Article 60. Verificacions particulars de comptadors 

1. La comprovació particular consisteix en la realització de proves 
adreçades a verificar el correcte funcionament del comptador. 

2. La comprovació es pot promoure per qualsevol de les parts del 
contracte: 

a) A instància del gestor del servei: quan al seu parer concorrin 
circumstàncies que ho aconsellin pot procedir a efectuar la 
verificació, prèvia autorització de l’abonat per accedir a l’immoble, 
quan aquesta es realitzi en elements privatius i sempre que se li 
hagi comunicat aquesta actuació. En aquest supòsit les despeses 
de verificació són a càrrec del gestor del servei. 

b) A instància de l’abonat: l’abonat pot sol·licitar al gestor del 
servei  la realització de la verificació. En aquests supòsit l’abonat 
ha d’efectuar un dipòsit previ en garantia de les despeses de 
verificació segons l’import establert a la corresponent Ordenança 
reguladora de les tarifes definida a l’article 85 del present 
Reglament 

3. La comprovació particular es realitza, sempre que sigui possible, 
utilitzant un comptador verificat oficialment, de secció i característiques 
similars al de l’aparell que es pretén comprovar i instal·lat en sèrie 
respecte el comprovat, de manera que serveixi com a testimoni del 
volum d’aigua realment subministrat. Les proves s’han de realitzar 
prenent com a referència l’interval d’errors admesos per la legislació 
vigent. 

4. Resultats de la comprovació: 

a) Quan el funcionament sigui correcte les despeses de verificació 
aniran a càrrec de la part que l’ha promogut. 

b) Quan el funcionament és incorrecte, s’ha de retornar la quantitat 
dipositada i les despeses de verificació aniran a càrrec del gestor 
del servei i s’ha de procedir, en l’ordre econòmic, igual que en les 
verificacions oficials. 

c) Quan es produeixi una disconformitat amb el resultat de la 
comprovació particular entre l’abonat i el gestor del servei, 
qualsevol de les parts pot sol·licitar la verificació oficial del 
comptador amb total assumpció de les conseqüències que es 
derivin. 
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Article 61. Verificació oficial 

1. En aplicació de la normativa sobre metrologia, els abonats, el gestor 
del servei o algun òrgan competent de l’Administració, poden sol·licitar 
a l’organisme competent en matèria d’indústria, a través d’un laboratori 
oficial autoritzat, la realització d’una verificació oficial sobre el 
comptador. Aquesta sol·licitud és obligatòria per les parts. El gestor del 
servei està obligat al precintat, retirada i posada a disposició de 
l’organisme competent del comptador. 

2. Si la sol·licitud la formula l’abonat,  ha d’efectuar un dipòsit previ en 
garantia de les despeses de verificació segons l’import establert a 
l’Ordenança reguladora de les tarifes definida a l’article 85 del present 
Reglament 

3. Eficàcia de la resolució de la verificació oficial. 

a) Quan el funcionament sigui correcte les despeses de verificació 
aniran a càrrec de la part que l’ha promogut. 

b) Quan el funcionament és incorrecte, s’ha de retornar la quantitat 
dipositada i les despeses de verificació aniran a càrrec del gestor 
del servei llevat que l’error beneficiï a l’abonat. La regularització 
en l’ordre econòmic, es realitzarà segons a l’establert al següent 
apartat d’aquest article. 

3. Quan el comptador no compleixi les condicions reglamentàries ha 
d’ésser substituït per un de característiques similars o, si és el cas, 
reparat i verificat novament abans de la seva reinstal·lació. Si a 
conseqüència de la verificació oficial es determina un error de mesura 
no comprès dins els marges vigents, es procedirà a notificar el consum 
facturat d’acord amb els percentatges d’error detectats. En aquest cas el 
període màxim de regularització, sempre que no es pugui determinar 
per qualsevol altre mitjà, serà de sis mesos.  

4. Tant els càrrecs com els abonaments es poden efectuar en la  
facturació del servei. 

 

Article 62. Detecció de mals funcionaments 

1. El gestor del servei ha d’establir i realitzar els plans necessaris per a 
la detecció sistemàtica del mal funcionament dels comptadors. 

2. Les vies de detecció d’anomalies són, entre d’altres, els plans de 
mostreig, la comprovació i renovació de comptadors basats en estudis 
d’envelliment, l’anàlisi de la sèrie històrica de consums i les 
reclamacions dels mateixos abonats, així com la instal·lació de 
comptadors de control. 

3. Quan es detecti l’aturada o mal funcionament del comptador, com a 
conseqüència de les comprovacions particulars o verificacions oficials i 
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qualsevol altre sistema de detecció previstos en aquest Reglament, la 
determinació del consum del període actual i regularització de períodes 
anteriors s’efectua d’acord amb les regles d’estimació de consum 
contingudes a l’article 81 del present  Reglament. 

 

Article 63. Regularització dels consums per aturada o mal 
funcionament 

Quan es detecti l’aturada o mal funcionament del comptador, com a 
conseqüència de les comprovacions particulars o verificacions oficials o 
qualsevol altre sistema de detecció previstos en aquest Reglament, la 
determinació del consum del període actual i regularització de períodes 
anteriors s’efectua d’acord amb les regles d’estimació de consum 
contingudes a l’article 67 del present  Reglament. 

 

Article 64. Comptadors divisionaris del consum 

L’abonat pot instal·lar comptadors divisionaris en la seva pròpia 
instal·lació interior. No obstant, el gestor del servei no acceptarà cap 
vinculació amb aquests comptadors, ni acceptarà referències de cap 
tipus basades en les seves lectures, com a base per a reclamacions que 
s'interposin sobre les lectures dels comptadors instal·lats pel gestor del 
servei. 

 

CAPÍTOL II. LECTURA I DETERMINACIÓ DEL CONSUM 
 

Article 66. Lectura del comptador 

1. La lectura de les dades enregistrades per cada comptador s’ha de 
realitzar per personal acreditat pel gestor del servei, en hores de relació 
normal amb l'exterior, a excepció de les instal·lacions adaptades a la 
telelectura. Entre les diferents dates de lectura es mantindrà, en la 
mesura que sigui possible, una regularitat o cadència  que permeti 
mantenir la uniformitat entre els períodes de consum. 

2. Quan per absència de l’abonat no fos possible la lectura, el personal 
encarregat  ha de deixar constància de la seva visita i dipositar a la 
bústia de correus de l’immoble subministrat una targeta de lectura en 
la qual, l’abonat pot anotar la lectura del seu comptador i comunicar-la 
al gestor del servei en el termini màxim que, en cada cas s’indiqui en 
aquesta targeta, als efectes de facturació del consum real. La 
comunicació de la lectura també es podrà efectuar pels mitjans posats a 
l’abast pel gestor del servei.  

3. Les lectures comunicades al gestor del servei amb posterioritat a la 
facturació del període de consum a què fa referència el consum 
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enregistrat per l’abonat es consideraran nul·les, efectuant-se la 
facturació a partir del consum estimat d’acord amb l’article següent. 

4. L’abonat amb un contracte provisional, provist d’una giratòria, ha de 
facilitar la lectura del seu consum que realitza el gestor del servei i en el 
cas que no sigui possible aquesta lectura, s’ha de posar en contacte 
amb el gestor del servei cada tres mesos amb l’objecte de facilitar la 
lectura de consums. 

 

Article 67. Determinació del consum 

1. El consum es determina, com a regla general, per la diferència entre 
la lectura actual i la immediata anterior. 

2. Si el gestor del servei no disposa en el moment de la facturació de la 
lectura actual, el consum a facturar es determinarà per estimació. 
L'estimació de consums es realitza a partir de la determinació de la 
mitjana de consum diària, d’acord amb el mètode que sigui d’aplicació 
entre els que seguidament s’indiquen:  

a) En el cas que el gestor del servei disposi de consums reals durant el 
darrer any, la mitjana diària de consum s’obtindrà a partir del quocient 
entre el consum anual i el nombre de dies de l’any.  

b) En el cas que no es disposi de tota la informació de consum anual es 
procedirà a la determinació de la mitjana de consum diària per 
l’agregació a la mitjana de consum coneguda, el mínim de consum 
mensual  s’estableix en 6 metres cúbics al mes (0,1972 metres cúbics al 
dia) per la resta de període fins a completar l’any. En aquest consum 
anual se li aplicarà el nombre dies de l’any, per obtenir la mitjana de 
consum diària. 

c) En el cas que no es conegui cap consum, la mitjana de consum diària 
s’obté aplicant com a consum del període a facturar el mínim de 6 
metres cúbics al mes; 0,1972 metres cúbics al dia. 

3.  La mitjana de consum diària així obtinguda s’aplicarà al període de 
consum pel quals és precís estimar el consum. 

4. Els consums estimats, que tenen valor de “a compte” es poden 
regularitzar, sense limitació temporal, en el moment en què es pugui 
obtenir la lectura real, aplicant les següents regles: 

a) En el cas que el consum estimat hagi estat superior al real, es 
procedirà a liquidar el consum real, minorant el consum facturat a 
compte, retornant, en el seu cas, els imports que corresponguin. 

b) En el cas que el consum estimat hagi estat inferior al real, es 
procedirà a liquidar la diferència fins al consum real.  
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Article  68. Regularització de consums erronis 

1. Quan es detecti l’aturada o el mal funcionament del comptador, la 
facturació del període actual i la regularització dels períodes anteriors 
s’han d’efectuar d’acord amb les regles de l’article anterior.  

2. La regularització s’ha de fer pel temps que hagi durat l’aturada o el 
mal funcionament, sense que aquesta regularització pugui afectar més 
de sis mesos. 

 3. En aquells casos en què per error o anomalia de funcionament de 
l’aparell mesurador o comptador s’hagin facturat quantitats inferiors a 
les degudes, s’ha d’esglaonar el pagament de la diferència en un termini 
que, llevat d’acord contrari, serà d’igual durada que el període al qual 
s’estenguin les facturacions errònies o anormals amb un límit màxim de 
sis mesos. 
4. Quan un comptador enregistri consums molt superiors als normals 
per fuites amagades o d’una natura que l’abonat no les hagi pogut 
evitar, i sempre que no siguin a conseqüència d'infracció, manipulació o 
desídia de l’abonat, el gestor del servei, a sol·licitud de l’abonat i amb la 
comprovació prèvia del personal inspector, podrà facturar el consum 
d’aigua perduda, calculada segons la mitjana de consum de l’any 
anterior, al segon tram de la quota variable.  

 
CAPÍTOL III. FACTURACIÓ 
 

Article 69. Objecte i periodicitat de la facturació 

1. El gestor del servei factura l’import dels serveis contractats i els 
efectivament disposats per períodes delimitats entre dues dates, d’acord 
amb la modalitat tarifària aplicable a cada contracte. 

2. Així mateix, seran objecte de facturació aquells conceptes no 
compresos en les tarifes per consum, sempre que corresponguin a 
actuacions que correspongui dur a terme el gestor del servei d’acord 
amb aquest Reglament i amb aplicació dels imports aprovats per 
aquests conceptes. 

3. El servei de subministrament es factura per períodes vençuts i amb 
una periodicitat no superior a tres mesos, llevat de pacte específic entre 
l’abonat  i el gestor del servei, o de determinats usos que poden 
facturar-se en períodes diferents. En els supòsits d’alta per nova 
contractació i baixa per extinció del contracte el període de consum es 
prorrateja d’acord amb les dates efectives de prestació del servei.  

4. Si se suspèn el servei corresponent a una pòlissa o contracte, el 
gestor del servei no emetrà cap factura a partir de la data de suspensió, 
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excepte quan l’abonat, com a conseqüència de la manipulació dels 
precintes, disposi d’aigua.  

 

Article 70. Factures del servei de subministrament. 

1. Les factures contindran, a banda dels elements exigits per la 
normativa reguladora de les obligacions de facturació per la seva 
validesa, informació sobre l’adreça de subministrament; les lectures 
anterior i actual del comptador, i el seu consum, així com, si és el cas, 
la indicació conforme el consum és estimat i per tant a compte; el tipus 
d’ús assignat en el contracte; el detall de l’estructura tarifària aplicada 
a la quantificació de l’import facturat pels serveis; els tributs d’altres 
administracions que graven el consum i la forma i els terminis de 
pagament. 

2. Quan en la prestació del servei a un sector de la població o a un 
nombre concret d’abonats, concorren motius d'explotació o ús 
d'instal·lacions diferenciats dels normals, com poden ser modificacions 
de pressió o cabals, sobreelevacions d'aigües residuals, xarxes 
especials, etc., i es produeix un cost addicional al general, el gestor del 
servei podrà  aplicar als abonats afectats recàrrecs o preus que 
compensin el major cost derivat del tractament diferenciat, bé amb 
caràcter permanent o transitori, segons el tipus d'actuació a realitzar.  

3. El gestor del servei ha de sol·licitar a l'Ajuntament que efectuï la 
tramitació del procediment que correspongui tant per aquelles tarifes 
subjectes al règim de preus autoritzats com per aquelles en què només 
sigui necessària l’aprovació municipal. Així mateix, s’ha de realitzar 
l’exposició pública corresponent per al coneixement general dels 
abonats.  

4. En els períodes de facturació amb preus diferents, la facturació s’ha 
d’efectuar a prorrata entre els diferents períodes.  

5. Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes de la 
facturació, el gestor del servei n’ha d’informar als seus abonats. 

6. Els immobles o Comunitats de propietaris en règim de divisió 
horitzontal que a l’entrada en vigor del present Reglament  disposin 
d’un contracte de serveis general destinat al subministrament  dels 
habitatges o locals que en formen part  i no tinguin contractades 
pòlisses de servei individual, mentre no passin a la contractació 
individual, els serà d’aplicació les següents regles:  

a) En la facturació de la quota de servei s’aplicaran tantes quotes 
de servei com  nombre d’unitats disposi l’immoble. 

b) En la facturació del consum s’aplicaran els trams en funció del 
nombre d’unitats de l’immoble. 
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c) El nombre d’habitatges i locals de cada comunitat o 
urbanització serà l’establert en el contracte de serveis, 
exceptuant que arran d’una inspecció es detecti un nombre 
superior o inferior. En aquests casos, s’ha de procedir a la 
regularització del nombre de quotes. 

Aquestes regles també seran d’aplicació per les altres tipologies d’ús 
quan es detecti que un únic comptador dóna servei a diverses unitats. 

 

Article 71 Tarifes del servei de subministrament i d’altres serveis 
vinculats 

Les tarifes de subministrament domiciliari d’aigua  en els aspectes 
relatius a estructura, establiment i modificació, obligats al pagament i 
quanties i la dels altres serveis vinculats al servei de subministrament 
d’aigua, però no derivats del consum,  es troben regulades per 
l’Ordenança Reguladora de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua de BELLPUIG. 

 

Article 72. Termini i forma de pagament 

1. L’abonat pot triar entre el pagament mitjançant domiciliació bancària 
o el pagament en efectiu en els llocs indicats en la factura. 

2. Si l’abonat tria la domiciliació bancària com a forma de pagament, el 
gestor del servei trametrà la factura al domicili indicat per l’abonat, que 
no tindrà eficàcia alliberadora del pagament fins al venciment del 
termini de devolució del càrrec domiciliat. En cas de devolució del 
càrrec per causes imputables a l’abonat, aniran a compte seu la 
totalitat de les despeses que es produeixin amb motiu d’aquesta 
devolució. 

3. Si l’abonat no té el rebut domiciliat, el gestor del servei està obligat a 
trametre la factura al domicili indicat per l’abonat, amb indicació dels 
llocs i els terminis per fer-la efectiva. El pagament s’haurà d’efectuar en 
el termini de vint dies naturals comptats des la data d’emissió de la 
factura, que no tindrà eficàcia alliberadora si no va acompanyada de la 
validació per l’oficina en què s’hagi efectuat el pagament. 

4. Transcorregut el termini de pagament l’import de la factura es veurà 
incrementat amb l’import establert en concepte de despeses 
d’impagament, establert a l’Ordenança reguladora de les tarifes del 
servei definida a l’article 71 del present Reglament i es notificarà al 
deutor que, si en el termini de deu dies hàbils no realitza el pagament, 
se li procedirà a la suspensió del subministrament. Simultàniament es 
traslladarà proposta de suspensió a l’òrgan competent de l’Ajuntament, 
o de l’ens associatiu al que estigui adherit aquest, per dictar la resolució 
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de suspensió de subministrament. Les notificacions es realitzaran en el 
domicili indicat per l’abonat. 

5. La notificació de l’avís de suspensió  de subministrament contindrà, 
com a mínim, informació sobre els següents aspectes: 

- Nom i adreça de l’abonat. 

- Adreça del subministrament. 

- Data en la que  es produirà la suspensió del subministrament i la 
raó que l’origina. 

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

6. Quan sigui impossible efectuar la notificació per causes no 
imputables al gestor del servei es procedirà a la publicació mitjançant 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, incrementant-se 
l’import endeutat amb l’import establert per aquest tràmit en 
l’Ordenança Reguladora de les Tarifes del servei definida a l’article 81 
del present Reglament. 

7. Si l’abonat interposa una reclamació contra l’avís de suspensió, 
només es podrà executar la resolució de suspensió de subministrament 
si aquest abonat no avala o no diposita la quantitat endeutada. 
Altrament no es podrà efectuar la suspensió fins a la resolució de la 
reclamació. 

8. En defecte d’aval es procedirà a la suspensió del servei, al tall del 
subministrament i, eventualment, a l’extinció del contracte, sense 
perjudici de les accions legals procedents per fer efectiu el deute no 
satisfet. 

9. En el cas dels contractes provisionals amb giratòries, si no s’abona 
l’import de factura dins dels terminis d’aquest article, es podrà procedir 
contra la fiança dipositada per aquest abonat, requerint-lo a retornar la 
giratòria. De no retornar la giratòria dintre del termini que s’assenyali 
en el requeriment, el gestor del servei es reserva l’exercici de les accions 
penals per defraudació que es poguessin iniciar contra l’abonat 

 

Article 73. Devolució d’imports per facturacions errònies 

1. L’abonat pot sol·licitar la devolució dels imports abonats a 
conseqüència de l’emissió de factures errònies. La sol·licitud ha 
d'expressar de forma clara i concisa els conceptes, la devolució dels 
quals es requereix, i els fonaments de la sol·licitud, així com  qualsevol 
altre document que acrediti la petició. 

2. El gestor del servei ha d’emetre factura rectificativa i practicar la 
devolució dels imports a l’abonat, preferentment en la mateixa forma 
com es va fer el pagament.  
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3. Si el gestor del servei detecta un error en la tipologia dels usos, o 
qualsevol altra incidència que determini un facturació indeguda, ja 
sigui per quota fixa o variable o per ambdues, el gestor del servei 
procedirà a regularitzar la situació. 

4. Les actuacions derivades d’aquest article no podran atendre 
regularitzacions que vagin més enllà de sis mesos a la data en què se 
sol·licitin. 

 

Article 74. Altres conceptes cobratoris 

El gestor del servei ha d’incloure per al seu cobrament en la factura els 
tributs  i els preus públics per compte de les entitats públiques quan 
així ho estableixin les normes que els regulin. 

 
 

 
TÍTOL SISÈ: CONSULTES I RECLAMACIONS DELS ABONATS DEL 

SERVEI 

Article 75. Consultes i informació a subministrar als abonats 

1. L’abonat o el seu representant pot formular davant el gestor del 
servei qualsevol consulta o petició d’informació relativa a la relació 
contractual, així com demanar informació sobre la tarifa a contractar o 
sobre els imports a abonar amb caràcter previ a la contractació del 
servei.  El gestor del servei ha de donar resposta a totes aquestes 
consultes o peticions d’informació en el termini màxim d’un mes, 
utilitzant preferentment el mateix mitjà que l’utilitzat per l’abonat en 
formular la seva consulta o petició d’informació.  

 

Article 76. Reclamacions i recursos 

1. Els abonats o els seus representants poden formular reclamacions 
relacionades amb la prestació del servei  davant el gestor del servei en el 
termini de 15 dies hàbils a partir de la data en què es produeixi o es 
notifiqui el fet causant de la reclamació. No s’atendrà cap reclamació 
sobre la relació contractual  que no sigui formulada per l’abonat o per la 
persona que el representi legalment. 

2. El gestor del servei ha de resoldre les reclamacions en el termini 
màxim d’un mes a partir de l’endemà de la data en què es presenta la 
reclamació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat cap 
resolució expressa, les reclamacions es consideraran desestimades. 



 45 

3. Contra la desestimació expressa o presumpta de la reclamació, 
l’abonat pot interposar recurs davant la gerència del gestor del servei 
que s’ha de resoldre en el termini d’un altre mes. Transcorregut aquest 
termini sense notificació de la resolució del recurs,  s’entendrà 
desestimat. 

4. Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs interposat 
davant la gerència del gestor dels serveis, l’abonat pot acudir a la via 
que sigui competent en funció de l’origen de la controvèrsia segons les 
següents regles:  

a) L’ordre jurisdiccional contenciós coneixerà els recursos 
interposats contra els actes realitzats pel gestor del servei en 
exercici de potestats administratives derivades de la gestió dels 
serveis públics, com ara l’aplicació del règim tarifari, les 
actuacions d’inspecció, els procediments sancionadors, i les 
controvèrsies derivades de la interpretació del present Reglament, 
llevat d’aquells apartats expressament reservats a la jurisdicció 
civil. 

b) L’ordre jurisdiccional civil coneixerà les controvèrsies derivades 
del compliment dels drets i les obligacions establertes en el 
contracte i en el present reglament. 

 

 

TÍTOL SETÈ: INSPECCIÓ I RÈGIM DE CONTROL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 77. Actuació inspectora 

1. El gestor del servei verificarà el compliment de les disposicions 
d’aquest Reglament i de la resta de normativa que sigui aplicable pel 
que fa a la utilització del servei de subministrament, així com aquelles 
condicions i requisits  que pugui determinar l’Ajuntament. 

2. En compliment de l’atribució anterior, el gestor del servei mitjançant 
el personal inspector i col·laborador revisa les instal·lacions interiors 
existents, sempre que presumeixi, mitjançant els seus elements de 
control, l’existència d’alguna circumstància que pugui significar risc 
sanitari, malbaratament de l’aigua, deteriorament de la seva qualitat o 
disfuncions en la prestació del servei. 

3. L’actuació inspectora s’inicia: 

a) D’ofici, com a conseqüència de la iniciativa del personal inspector, 
quan apreciï o sospiti un possible incompliment de les obligacions 
exigibles a l’abonat. 
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b) En virtut de denúncia. 

 

Article 78. Àmbit d’actuació de la inspecció 

L'actuació inspectora esmentada a l’article anterior abasta les persones 
físiques i jurídiques, públiques o privades, obligades o responsables del 
compliment de les normes recollides en aquest Reglament. 

 

Article 79. Facultats del personal inspector o col·laborador 

1. El personal inspector o col·laborador té atribuïdes les facultats 
següents: 

a) Accedir a les instal·lacions interiors i a les que generen aigües 
residuals. 

b) Accedir a la resta d’instal·lacions que, directament o indirectament, 
tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o 
recirculació d’aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d’altres, 
o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les 
instal·lacions relatives al subministrament, consum d’aigua i control de 
qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri 
oportunes. 

c) Prendre mostres d’aigües residuals, així com d’aigües de procés 
relacionades amb l’abocament o per a la comprovació de les dades 
declarades per l’interessat davant l’Administració. 

d) Mesurar els cabals abocats. 

e) Obtenir fotografies o altres tipus d’imatges gràfiques, sense perjudici 
del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la 
propietat industrial. 

f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al 
compliment de les seves funcions. 

2. El personal inspector o col·laborador ha de precintar, si és possible, 
els elements inherents a la infracció per tal de suspendre els serveis. 
Sempre que no sigui possible localitzar un millor punt de suspensió, 
que es podrà realitzar en el ramal d’escomesa, punt d’entroncament 
amb els serveis, en la clau de pas. 

3. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s’hi obtinguin s’ha 
de documentar en un informe per a la pràctica de les actuacions que 
se’n derivin o per a la seva incorporació, si s’escau, a qualsevol 
expedient en tràmit. 
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Article 80. Obligacions del personal inspector o col·laborador 

El personal autoritzat per a la realització de tasques inspectores té els 
següents deures i obligacions: 

a) Identificar-se com a personal inspector o col·laborador i acreditar 
aquesta circumstància mitjançant una targeta acreditativa lliurada pel 
gestor del servei. 

b) Informar als interessats dels requisits que, de conformitat amb 
aquest Reglament i la resta de normativa aplicable, han de complir i 
posar en el seu coneixement l’objecte de les actuacions. 

c) Guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva 
funció. 

d) Observar, en l'acompliment de les seves funcions, la deguda cortesia i 
respecte i consideració als interessats. 

e) Facilitar, dintre les seves possibilitats, als inspeccionats la informació 
que necessitin per tal de complir amb la normativa vigent aplicable. 

f) Informar els interessats dels seus drets i deures en relació amb els 
fets objecte d’inspecció. 

g) Obtenir tota la informació necessària respecte als fets objecte 
d’inspecció i del seu responsable. 

 

Article 81. Drets de les persones o entitats inspeccionades 

1. Les persones físiques i jurídiques objecte de la inspecció tenen els 
drets següents: 

a) A exigir l’acreditació del  personal que realitza la inspecció. 

b) Ser advertits dels incompliments que s'hagin pogut detectar en el 
moment de realitzar la inspecció i obtenir la informació necessària per 
tal de complir amb la normativa vigent. 

c) A interposar les reclamacions, regulades a l’article 90 anterior si 
considera que s’han vulnerat els seus drets o s’han infringit les normes 
del procediment descrites en aquest Reglament.  

 

Article 82. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades 

1. Les persones físiques i jurídiques titulars de les instal·lacions 
inspeccionades, resten obligades a col·laborar amb el personal inspector 
o col·laborador en el desenvolupament de les seves tasques i, en 
concret, han de: 

a) Permetre l’accés del personal inspector i col·laborador en aquelles 
parts de les seves instal·lacions que considerin necessàries per al 
compliment de la seva missió. 
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b) Prestar l'assistència necessària al personal del gestor del servei que 
dugui a terme l'actuació inspectora i facilitar-li el desenvolupament de 
les seves tasques, quan sigui necessari. 

c) Subministrar tota classe d'informació sobre les instal·lacions, 
productes o serveis que li sigui requerida pel personal inspector o 
col·laborador per a l’exercici i compliment de les seves funcions. 

d) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que 
resulti necessària per a l'exercici de la seva funció, així com la presa de 
mostres i la utilització dels instruments i aparells que siguin necessaris 
per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions 
necessàries. 

e) Permetre al personal inspector i col·laborador la utilització dels 
instruments i aparells que faci servir per a l’autocontrol, en especial 
aquells que utilitza per a l’aforament de cabals i presa de mostres, per a 
realitzar les anàlisis i comprovacions. 

2. En el supòsit que s’impedeixi o es dificulti de tal manera la inspecció 
que la facin perillosa per a la integritat o la salut del personal inspector, 
el gestor del servei pot iniciar el procediment per a suspendre el 
subministrament, comunicant aquesta situació a l’Ajuntament. 

 

Article 83. Pràctica de les actuacions inspectores 

1. Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència del titular 
de la pòlissa o contracte o en el seu defecte amb el titular de les 
instal·lacions o del  seu representant. 

2. En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació 
inspectora s’ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les 
instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec 
directiu o un treball qualificat. 

3. La negativa o impossibilitat del titular de les instal·lacions o de la 
seva representació d’estar present durant la pràctica de l’actuació 
inspectora no és un obstacle per a la seva realització, si bé s’ha de fer 
constar aquesta circumstància en l’acta. 

Transcorreguts quinze minuts des l’acreditació del personal inspector, 
els impediments que posin els inspeccionats seran detallats en la 
corresponent acta a efectes de la valoració de la infracció. 

 

Article 84. Comprovacions durant la inspecció 

En les visites d’inspecció, es poden efectuar les comprovacions 
següents: 

a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament. 
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b) Presa de mostres d’altres fons de subministrament. També es poden 
prendre mostres de les aigües pluvials. 

c) Realització in situ de totes les anàlisis que es considerin oportunes. 

d) Mesura dels cabals subministrats, consumits o abocats. 

e) Cabals de subministrament mitjançant captacions pròpies. 

f) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels 
efluents definits al permís d’abocament. 

g) Compliments de les altres obligacions contemplades en aquest 
Reglament. 

 

Article 85. Documentació de l'actuació inspectora i valor probatori 

1. Els resultats de les actuacions inspectores s’han de formalitzar en 
l'acta corresponent estesa pel personal inspector o col·laborador 
actuant, de la qual se n’ha de lliurar una còpia, signada per l’inspector, 
al titular o representant de la instal·lació inspeccionada. 

2. L'acta ha de tenir el contingut mínim següent: 

a) Identificació de la persona física o jurídica objecte de la inspecció, així 
com del seu domicili. 

b) Identificació de les persones que efectuen la inspecció i de les que 
assisteixen per la part de l’objecte o activitat inspeccionada quan la 
seva presència fos necessària. 

c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada. 

d) Descripció de totes les actuacions practicades i de les circumstàncies 
en què s’ha dut a terme la inspecció. 

e) Descripció dels fets i dels motius que originen l’actuació inspectora. 

f) Data i hora en què s’ha dut a terme l’actuació inspectora. 

g) Incidències que, en el seu cas, s'hagin produït durant l'actuació 
d'inspecció. 

h) Resum de les manifestacions de la part inspeccionada i, en el seu 
cas, sempre que ho demani. 

i) Signatura dels assistents o, identificació d'aquells que s'hagin negat a 
signar l'acta. 

j) En els cas d’inspecció d’abocament, indicació quan hi hagi una presa 
de mostres, del precintat de la mostra, de si l’interessat accepta o no la 
mostra contradictòria, que se l’informa de les analítiques que es duran 
a terme i del procediment de l’anàlisi diriment. 

k) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions 
addicionals que s’estimin oportunes. 
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l) Altres dades obtingudes en la inspecció. 

3. En el cas que la part inspeccionada es negui a signar l'acta, el 
personal inspector hi ha de fer constar aquesta circumstància, 
autoritzar l’acta amb la seva signatura i lliurar-ne una còpia al titular 
objecte d’inspecció o, si no hi és, a la persona compareixent. Si aquests 
es neguen a rebre l’acta, s’hi ha de fer constar aquest fet. 

4. En cas que la part inspeccionada estigui disconforme amb els 
dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, pot 
presentar les oportunes al·legacions davant el gestor del servei, a fi que, 
previ informe del servei tècnics corresponents, dicti la resolució que 
procedeixi. 

 
 
TÍTOL VUITÈ: RÈGIM SANCIONADOR 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 

Article 86. Objecte i abast del règim sancionador 

Aquest capítol té per objecte la regulació del règim sancionador de les 
infraccions comeses pels abonats o usuaris del servei municipal 
d’abastament, i per totes aquelles persones, les accions o omissions de 
les quals afectin o incideixin en el servei o en les seves instal·lacions 
sempre que aquests conductes puguin encabir-se en les infraccions que 
preveu aquest Reglament. Tanmateix, el present règim sancionador 
només regirà si manca normativa especial o sectorial aplicable, o si 
aquesta última és insuficient. 

 

Article 87. Responsables 

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament 
els usuaris que es beneficiïn, participin o no, en la comissió del fet 
infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques, tant 
si les cometen ells directament, com els seus familiars, com persones 
dependents o tercers encarregats per ells. 

2.Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès 
directament el fet infractor, i també aquells qui han impartit les 
instruccions o ordres necessàries per a cometre’l. 

3.La intervenció en el fet infractor en forma diferent a la d’autor incideix 
en la graduació de la infracció. 

4. Per tal d’identificar els responsables de les infraccions, el gestor del 
servei realitzarà les actuacions de verificació i comprovació que siguin 
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necessàries. El propietari de l’immoble serà requerit per tal que 
identifiqui als ocupants dels immobles que resultin afectats per les 
infraccions. En el cas de no aportar informació podria ser sancionat per 
una infracció greu. 

 

Article 88. Potestat sancionadora 

1. 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, al responsable del 
servei jurídic del gestor dels serveis. 

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. 

 

Article 89. Concurrència de sancions 

1. Quan de la comissió d’una de les infraccions administratives 
previstes en aquest Reglament es derivi necessàriament la comissió 
d’una altra o d’altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de 
totes les que siguin susceptibles d’aplicació. 

2. En cap cas no poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament 
en l’àmbit penal o administratiu en aquells supòsits en què s’apreciï 
identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. 
Existirà identitat de fonament quan siguin els mateixos els interessos 
públics protegits pels règims sancionadors concurrents. 

3. Si durant la tramitació del procediment sancionador s’aprecia la 
possible qualificació dels fets com a constitutius d’un delicte o falta 
d’estafa, apropiació indeguda o defraudació en el subministrament, 
segons la regulació continguda al Codi Penal, s’haurà de procedir, 
d’acord amb la legislació vigent, a passar el tant de culpa al Ministeri 
Fiscal, havent de suspendre el procediment administratiu un cop 
l’autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui. 

 

Article 90. Reparació 

La imposició de sancions és independent de l'obligació exigible en 
qualsevol moment al responsable de la infracció de la reposició de la 
situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels 
danys i perjudicis causats a les instal·lacions del servei, obres annexes, 
o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat. 
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La reposició i reparació l’executa el gestor del servei a càrrec del 
responsable de la infracció. 

 

Article 91. Altres responsabilitats 

Les sancions previstes en aquest Reglament s’imposen amb 
independència de la responsabilitat civil o penal que pugui ser exercida 
davant els Tribunals competents. 

 
 
CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS   
 
Secció Primera. Infraccions  

 

Article 92. Infraccions sancionables 

1. Qualsevol acció que infringeixi les disposicions d’aquest Reglament 
dóna lloc a la imposició de la corresponent sanció, sens perjudici de 
l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions dels danys i 
perjudicis que siguin procedents. 

2. No poden ésser objecte de sanció altres infraccions que les 
especificades per aquest Reglament, sens perjudici d’aquelles altres que 
resultin de la legislació sectorial, en especial les recollides al Capítol IV 
del Decret 130/2003, de 13 de maig, que queden sotmeses al seu règim 
específic.   

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

 

Article 93. Infraccions molt greus 

Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 

a) Alterar o manipular els dispositius dels sistemes de subministrament 
afectes als serveis amb la finalitat d’ocasionar un perjudici al gestor del 
servei o bé un benefici per l’abonat. 

b) Utilitzar incontroladament o fraudulentament l’aigua. 

c) Connectar finques diferents de les contractades. 

d) Utilitzar l’aigua sense aparell de mesura. 

e) Coaccionar els empleats del gestor del servei. 

f) Obstaculitzar les operacions de suspensió de subministrament. 
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g) Els comportaments negligents o maliciosos que provoquin qualsevol 
tipus de contaminació a la xarxa de subministrament. 

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

 

Article 94. Infraccions greus 

Tenen la consideració d’infraccions greus les següents accions o 
omissions; 

a) Dificultar la lectura dels comptadors. 

b) Modificar o ampliar els usos indicats a la pòlissa de 
subministrament. 

c) Maniobrar la clau de pas sense coneixement del gestor del servei. 

d) Impedir l’entrada del personal del servei, en hores de normal relació 
amb l’exterior, al lloc on es troben les instal·lacions, connexions o 
comptadors de l’abonat. 

e) Manipular les instal·lacions amb l’objecte d’alterar la mesura 
registrada pels comptadors. 

f) No atendre els requeriments adreçats a l’abonat perquè reparin els 
defectes observats en la seva instal·lació, dins el termini indicat als 
requeriments. 

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

 

Article 95. Infraccions lleus. 

Són infraccions lleus les vulneracions de les disposicions d’aquest 
Reglament que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt 
greus. 

 

Article 96. Frau per part de l’abonat o de tercer  

1. Es considera que l’abonat o un tercer incorre en frau quan realitzi 
alguna de les accions que es descriuen a continuació amb un afany de 
lucre  i amb un perjudici econòmic per als serveis: 

a) Utilitzar aigua del servei negant-se a subscriure el contracte de 
subministrament corresponent. 

b) Executar connexions sense haver acreditat el compliment dels 
requisits previstos en aquest Reglament. 

c) Retirar els comptadors de consum sense autorització prèvia del gestor 
del servei, o trencar els precintes o qualsevol element que integri els 
aparells de mesura del subministrament.  
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d) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un 
ús fraudulent de l’aigua per l’abonat o per tercers. 

e) Revendre l’aigua procedent d’un subministrament amb contracte o 
subministrar aigua als que no tinguin contractat el servei. 

2. El responsable del frau haurà de fer front tant a les despeses 
suportades pel gestor del servei per la reparació dels danys ocasionats, 
així com els imports deixats de facturar aplicant les tarifes vigents a 
l’Ordenança Reguladora de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram i d’altres serveis vinculats de Bellpuig. 

3. Quan la conducta determinant del frau pugui ser constitutiva d’un 
il·lícit penal, es donarà compte a la jurisdicció penal. 

4. Per la quantificació dels imports deixats de facturar es procedirà de 
la següent forma: 

a) Per la determinació de la durada del frau i sempre que no sigui 
possible determinar amb exactitud el termini, es determinarà 
d’acord amb la mitjana entre el màxim i el mínim de dies 
possibles del frau, en la que el màxim és el termini entre dues 
lectures de comptadors i el mínim és un dia.   

b) En la determinació del volum del frau es procedirà a aplicar 
sobre el termini de durada del frau un consum mitjà diari de 
cinc hores, al caudal màxim que permeti la connexió 
fraudulenta, en funció del nombre d’unitats urbanes 
subministrades. 

c) En la determinació de la quota s’aplica al volum del frau el 
primer bloc de la quota variable. 

5. Les factures liquidades d’acord amb allò establert en els apartats 
anteriors d’aquest article hauran de ser abonades d’acord amb les 
regles generals de facturació compreses en aquest Reglament, sense 
perjudici que el responsable faci d’ús del dret a oposar-s’hi d’acord amb 
el procediment regulat en el Títol Cinquè del present Reglament. 

 
 

Secció Segona. Sancions  

 

Article 97. Sancions 

1. Les infraccions de caràcter lleu motiven l’advertència 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 un import equivalent de 
100 fins a 500 metres cúbics d’aigua valorada a la tarifa general, primer 
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bloc, sense que cap import de la sanció pugui superar els màxims 
establerts, amb multa de fins a 1.500 euros. 

3. Les infraccions molt greus són sancionades amb un import 
equivalent de 501 fins a 1000 metres cúbics d’aigua valorada a la tarifa 
general, primer bloc, sense que en cap cas l’import de la sanció pugui 
superar els 3.000 euros. 

 

Article 98. Graduació de les sancions 

A l’hora de determinar la sanció es 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 amb motiu de 
la infracció. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent  la gravetat del dany 
derivat de la infracció, a l’alteració social causada i al grau d’afectació 
que la infracció hagi tingut en la salut i en 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. 

 

Article 99. Mesures cautelars 

1. Amb independència de les sancions que corresponguin, en els 
supòsits d’infraccions greus i molt greus, el gestor del servei pot 
interrompre el servei amb caràcter cautelar fins que es realitzi la 
reparació per part de l’infractor. 

2. En cap cas s’ha de restituir el servei si, com a conseqüència de la 
infracció comesa s’originen despeses i no han estat liquidades per 
l’infractor. 

 

Article 100. Reparació 

La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en 
qualsevol moment a l'infractor de reposar la situació alterada al seu 
estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis 
causats a les instal·lacions, obres annexes, o qualsevol altre bé vinculat 
a la prestació del servei que hagi resultat afectat. La reposició i 
reparació han d'executar-se a càrrec de l’infractor i dins el termini que 
se li assenyali 
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Article 101. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures 

No tindran caràcter sancionador les interrupcions i suspensions del 
servei, ni els acords de resolució unilateral de contractes adoptats 
d’acord amb el que disposa el present Reglament. La imposició de 
sancions serà compatible amb l’adopció simultània de qualsevol 
d’aquestes mesures. 

 

Article 102. Accions legals 

1. El gestor del servei, a banda de  les mesures cautelars, la suspensió 
del subministrament i la rescissió del contracte, pot iniciar totes les 
accions civils i penals 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 que la suspensió del subministrament resulti 
improcedent, l’abonat pot exigir la deguda indemnització sense perjudici 
de poder iniciar les accions civils i penals que consideri oportunes en 
salvaguarda dels seus interessos. 

 

 
CAPÍTOL III. PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Article 103. Procediment sancionador ordinari 

1. La imposició de les sancions a què es refereixen els articles anteriors 
requereix la incoació prèvia d’un expedient sancionador. En  la 
tramitació del procediment sancionador s’aplicarà en primer lloc la 
normativa municipal en matèria de procediment sancionador i la 
regulació continguda en el present Reglament.  

2. Supletòriament, és d'aplicació el procediment sancionador previst per 
a les actuacions d'aquesta naturalesa regulat pel Decret 278/1993, de 9 
de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli la 
legislació de l'Estat. 

 

Article 104. Procediment sancionador abreujat 

1. En el supòsit que l'òrgan competent per iniciar el procediment 
consideri que hi ha elements de judici suficients per qualificar les 
infraccions com a lleus o quan els correspongui una sanció pecuniària 
inferior a 601,01 euros, es pot seguir, per instruir l'expedient 
sancionador, el procediment abreujat regulat a l’Ordenança municipal 
reguladora del procediment sancionador de BELLPUIG, si es tracta 
d'una infracció flagrant i els fets han estat recollits a l'acta corresponent 
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o bé a la denúncia de l'autoritat competent. Tot això s’entén sens 
perjudici que la legislació sectorial estableixi un procediment 
sancionador específic. 

2. Supletòriament, és d'aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, 
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència 
de la Generalitat. 

 

Article 105. Disposicions generals sobre mesures provisionals 

1. De conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en qualsevol moment del 
procediment, l'òrgan competent per iniciar l'expedient pot adoptar, 
mitjançant acord motivat que s'ha de notificar als interessats, les 
mesures de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució 
final que pugui recaure. Durant la tramitació del procediment s'han 
d'aixecar aquestes mesures si han desaparegut les causes que van 
motivar-ne l'adopció. 

2. Les mesures provisionals s’han d’ajustar  a la intensitat i a la 
proporcionalitat i han de ser adequades als objectius que es pretengui 
garantir en cada supòsit. 

3. Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, en 
cas de vulneració de les disposicions del present Reglament, les 
mesures de caràcter provisional poden consistir en alguna o algunes de 
les següents: 

a) Requerir al presumpte infractor per tal que en el termini que a l’efecte 
li sigui atorgat introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les 
rectificacions necessàries per a ajustar-les a les disposicions d’aquest 
Reglament, i en el seu cas, procedeixi a la reposició de les obres i 
instal·lacions efectuades en el seu estat anterior i a la reparació dels 
danys que s’hagin ocasionat. 

b) Requerir al presumpte infractor perquè, dins el termini que a l’efecte 
se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que 
garanteixin el compliment de les prescripcions d’aquest Reglament. 

c) Introduir mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal 
d’evitar l’incompliment de les prescripcions d’aquest Reglament. 

d) Clausurar o precintar les instal·lacions en el cas que no sigui 
possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les 
oportunes mesures correctores. 

e) Suspendre els treballs d’execució de les obres de connexió 
indegudament realitzades, i/o que contravinguin les disposicions del 
present Reglament. 
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f) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució de les obres 
o instal·lacions de pretractament que contradiguin les disposicions 
d’aquest Reglament o siguin indegudament realitzats. 

g) Suspendre temporalment, de manera total o parcial, el 
subministrament. 

h) Ordenar 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 demolició d’allò que hagi estat indegudament 
construït o instal·lat. 

i) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha 
obtingut permís o que no s’ajusten a les seves condicions o a  les 
disposicions del present Reglament. 

4. Les mesures esmentades en el paràgraf anterior d'aquest article 
poden ser adoptades, amb caràcter de provisionals i a reserva de la 
resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del 
procediment sancionador o en qualsevol moment de la seva instrucció, i 
mantenir-se de manera contínua, excepte previsió legal diferent. 

 

Article 106. Apreciació de delicte o falta 

1. En qualsevol moment de la tramitació del procediment sancionador 
en què s’apreciï la possible qualificació dels fets perseguits com a 
constitutius de delicte o falta s’ha d’informar d’aquest fet a la jurisdicció 
competent per a que, si s’escau, exigeixi la responsabilitat a què donés 
lloc. El procediment administratiu s’ha de suspendre una vegada 
l’autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui. 

2. Si la resolució judicial no estima l’existència de delicte o falta, o de 
responsabilitat de la persona subjecta al procediment sancionador, 
l’Ajuntament ha de continuar la tramitació del procediment 
sancionador, llevat que aquella resolució no declari la inexistència del 
fet o la no responsabilitat de l’inculpat, bé que en aquest segon cas es 
pot continuar l’expedient sancionador respecte a d’altres persones no 
afectades per la declaració judicial. 

3. La substanciació del procés penal no impedeix el manteniment de les 
mesures provisionals, ni tampoc l’adopció d’aquelles altres que resultin 
imprescindibles per a l’establiment de la situació física alterada o que 
tendeixen a impedir nous riscs per a les persones o danys en els béns o 
el medi protegits. 

 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
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Resten derogades totes aquelles disposicions, reglaments o ordenances 
de rang igual o inferior que s’oposin a les disposicions d’aquest 
Reglament. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils 
a partir de la seva publicació al BOP de Lleida de data  XXX  i tindrà 
vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o parcial per 
una norma de rang igual o superior. 

 

 

 

 

 

 

Diligència:  El present Reglament es va aprovar inicialment en sessió 
plenària de XXX i definitivament el dia XXX.



 60 

INDEX 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS .......................................................................................... 2 

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS .................................................... 4 

CAPÍTOL I.  OBJECTE I NATURALESA DEL SERVEI ............................ 4 

Article 1. Objecte ................................................................................................. 4 

Article 2. Naturalesa del servei i accés universal al mateix ................. 4 

Article 3. Forma de gestió del servei i titularitat del servei. ................. 4 

Article 4. Garantia de potabilitat i de continuïtat del servei ................ 5 

Article 5. Règim jurídic ..................................................................................... 6 

Article 6. Definicions ......................................................................................... 6 

CAPÍTOL II.  DRETS I OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI I 
DELS ABONATS ..................................................................................................... 7 

Article 7. Drets del gestor del servei ............................................................. 7 

Article 8. Obligacions del gestor del servei ................................................. 8 

Article 9. Drets de l’abonat .............................................................................. 9 

Article 10. Obligacions de l’abonat ............................................................. 10 

Article 11. Prohibicions específiques .......................................................... 11 

TÍTOL SEGON: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT ...... 12 

CAPÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL SERVEI ........................................ 12 

Article 12. Règim de l’ús del servei de subministrament d’aigua 
potable .................................................................................................................. 12 

Article 13. Garantia de regularitat en la prestació del servei ............ 12 

Article 14. Interrupcions temporals............................................................ 12 

Article 15. Garantia de pressió .................................................................... 13 

Article 16. Condicions sanitàries ................................................................. 14 

CAPÍTOL II. CONNEXIONS DE SUBMINISTRAMENT. ......................... 14 

Secció primera: La connexió del servei ........................................................ 14 

Article 17. La connexió de servei ................................................................. 14 

Article 18. Modificacions de les condicions de la connexió ................ 15 

Secció segona: Procediment d’atorgament de les connexions .............. 15 

Article 19. Sol·licituds de connexió ............................................................. 15 



 61 

Article 20. Competències del gestor del servei ........................................ 15 

Article 21. Tramitació de les sol·licituds de connexió ........................... 15 

Article 22. Causes de denegació de la connexió de servei .................. 16 

Article 23. Drets econòmics .......................................................................... 16 

Article 24. Execució de les obres necessàries per a la connexió del 
servei ..................................................................................................................... 17 

Secció tercera: La connexió als serveis de subministrament ................ 17 

Article 25. Execució de la connexió de subministrament. .................. 17 

Article 26. Condicions per gaudir de la connexió .................................. 18 

Article 27. Connexions  provisionals per a obres ................................... 18 

Secció quarta: Implantació i ampliació de la xarxa ................................. 19 

Article 28. Execució i finançament de la nova xarxa de 
subministrament d’aigua. .............................................................................. 19 

TÍTOL TERCER: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ............................................ 20 

CAPÍTOL I. PÒLISSA O CONTRACTE DE SERVEI ................................ 20 

Secció primera: Naturalesa, objecte i característiques ........................... 20 

Article 29. Relació entre el gestor del servei i abonat ........................... 20 

Article 30. Pòlissa única per subministrament. ..................................... 21 

Article 31. Sol·licituds de serveis ................................................................. 21 

Article 32. Inspecció tècnica del  servei .................................................... 22 

Article 33. Obligacions econòmiques ......................................................... 22 

Article 34. Fiança .............................................................................................. 22 

Article 35. Formalització dels contractes de serveis ............................. 23 

Article 36. Modalitats d’ús ............................................................................. 23 

Article 37. Causes de denegació de la pòlissa o contracte .................. 24 

Article 38. Finques agrícoles ......................................................................... 25 

Article 39. Jardins i piscines ........................................................................ 25 

Article 40. Subministrament contra incendis ......................................... 25 

Article 41. Contractes  de servei provisionals ......................................... 26 

Secció Segona. Durada i cessió del contracte ........................................... 27 

Article 42. Durada del contracte ................................................................. 27 

Article 43. Modificació de la pòlissa o contracte .................................... 27 

Article 44. Canvi de titularitat per cessió de la pòlissa o contracte 27 



 62 

Article 45. Subrogació en la posició de les parts del contracte ......... 28 

TITOL QUART: SUSPENSIÓ DEL SERVEI I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
 ........................................................................................................................................ 29 

Secció primera: Suspensió del servei ........................................................... 29 

Article 46. Causes de suspensió .................................................................. 29 

Article 47. Procediment de suspensió ........................................................ 29 

Article 48. Restabliment del servei ............................................................. 30 

Secció segona. Extinció del contracte .......................................................... 30 

Article 49. Extinció del contracte ................................................................ 30 

Article 50.  Restabliment del servei després de l’extinció del 
contracte .............................................................................................................. 31 

TÍTOL CINQUÈ: SISTEMES DE MESURA, CONSUM I FACTURACIÓ .... 31 

CAPÍTOL I. SISTEMES DE MESURA ....................................................... 31 

Article 51. Exigència de comptadors .......................................................... 31 

Article 52. Selecció i propietat. ..................................................................... 32 

Article 53. Instal·lació dels comptadors .................................................... 32 

Article  54. Allotjament dels comptadors .................................................. 33 

Article 55. Custòdia del comptador ............................................................ 34 

Article 56. Canvi d’emplaçament ................................................................. 34 

Article 57. Retirada del comptador ............................................................. 35 

Article 58. Conservació, reparació i substitució ..................................... 35 

Article 59. Verificació dels comptadors ..................................................... 35 

Article 60. Verificacions particulars de comptadors ............................. 36 

Article 61. Verificació oficial .......................................................................... 37 

Article 62. Detecció de mals funcionaments ........................................... 37 

Article 63. Regularització dels consums per aturada o mal 
funcionament ..................................................................................................... 38 

Article 64. Comptadors divisionaris del consum ................................... 38 

CAPÍTOL II. LECTURA I DETERMINACIÓ DEL CONSUM .............. 38 

Article 66. Lectura del comptador ............................................................... 38 

Article 67. Determinació del consum ......................................................... 39 

Article  68. Regularització de consums erronis ...................................... 40 

CAPÍTOL III. FACTURACIÓ ......................................................................... 40 



 63 

Article 69. Objecte i periodicitat de la facturació ................................... 40 

Article 70. Factures del servei de subministrament. ............................ 41 

Article 71 Tarifes del servei de subministrament i d’altres serveis 
vinculats .............................................................................................................. 42 

Article 72. Termini i forma de pagament .................................................. 42 

Article 73. Devolució d’imports per facturacions errònies .................. 43 

Article 74. Altres conceptes cobratoris ...................................................... 44 

TÍTOL SISÈ: CONSULTES I RECLAMACIONS DELS ABONATS DEL 
SERVEI ......................................................................................................................... 44 

Article 75. Consultes i informació a subministrar als abonats ......... 44 

Article 76. Reclamacions i recursos ........................................................... 44 

TÍTOL SETÈ: INSPECCIÓ I RÈGIM DE CONTROL ........................................ 45 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ................................................. 45 

Article 77. Actuació inspectora .................................................................... 45 

Article 78. Àmbit d’actuació de la inspecció ............................................ 46 

Article 79. Facultats del personal inspector o col·laborador .............. 46 

Article 80. Obligacions del personal inspector o col·laborador ......... 47 

Article 81. Drets de les persones o entitats inspeccionades .............. 47 

Article 82. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades .. 47 

Article 83. Pràctica de les actuacions inspectores ................................. 48 

Article 84. Comprovacions durant la inspecció ...................................... 48 

Article 85. Documentació de l'actuació inspectora i valor probatori 49 

TÍTOL VUITÈ: RÈGIM SANCIONADOR .............................................................. 50 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. ............................................... 50 

Article 86. Objecte i abast del règim sancionador ................................. 50 

Article 87. Responsables ................................................................................ 50 

Article 88. Potestat sancionadora ............................................................... 51 

Article 89. Concurrència de sancions ........................................................ 51 

Article 90. Reparació ....................................................................................... 51 

Article 91. Altres responsabilitats ............................................................... 52 

CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS .............................................. 52 

Secció Primera. Infraccions ............................................................................. 52 

Article 92. Infraccions sancionables .......................................................... 52 



 64 

Article 93. Infraccions molt greus ............................................................... 52 

Article 94. Infraccions greus ......................................................................... 53 

Article 95. Infraccions lleus. ......................................................................... 53 

Article 96. Frau per part de l’abonat o de tercer .................................... 53 

Secció Segona. Sancions ................................................................................. 54 

Article 97. Sancions ......................................................................................... 54 

Article 98. Graduació de les sancions ....................................................... 55 

Article 99. Mesures cautelars ....................................................................... 55 

Article 100. Reparació ..................................................................................... 55 

Article 101. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures ..... 56 

Article 102. Accions legals ............................................................................. 56 

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT SANCIONADOR .................................... 56 

Article 103. Procediment sancionador ordinari ...................................... 56 

Article 104. Procediment sancionador abreujat ..................................... 56 

Article 105. Disposicions generals sobre mesures provisionals ....... 57 

Article 106. Apreciació de delicte o falta ................................................... 58 

DISPOSICIÓ FINAL .................................................................................................. 59 

 


	PORTADA TIPUS CONGIAC 2017 Bellpuig
	Página 1

	Memòria tènica bellpuigVER 2017_04_23 Ver def
	1 MEMÒRIA
	1.1 Antecedents
	1.2 Demografia i entorn
	1.2.1 DADES GENERALS
	1.2.2 CLIMA I VEGETACIÓ
	1.2.3 ACTIVITATS
	1.2.4 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

	1.3 Fonaments jurídics.
	1.4 La competència municipal en matèria d’abastament d’aigua a la població
	1.5 Les formes de gestió dels serveis públics de competència municipal.
	1.5.1 Les fomes de gestió indirecta dels serveis públics
	1.5.2 Les formes de gestió directa dels serveis públics.
	Article 190
	Article 191
	Article 192
	Article 193
	Article 194
	Article 195
	Article 196
	Article 197
	Article 198
	Article 199
	Article 200
	Article 201
	Article 202
	Article 203
	Article 204
	Article 205
	Article 206
	Article 207
	Article 210
	210.3 El programa d’actuació s’ha de trametre al president de la corporació abans de l’1 de juny de cada any. El programa l’aprova simultàniament amb el pressupost general el ple de l’ens local, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes loca...
	Article 211
	Article 212
	Article 214
	Article 215
	Article 216
	Article 217
	Article 218
	Article 219
	Article 220
	Article 221
	Article 222
	Article 223
	Article 224
	Article 225

	1.6 La gestió associada o en conjunt.
	1.7 Els consorcis com una de les formes de gestió associada
	1.7.1 El CONGIAC com a forma de gestió associada del servei d’abastament d’aigua potable.

	1.8 Les formes de gestió a utilitzar pels consorcis.
	1.9 La gestió directa dels serveis públics i els contractes “in house”.
	1.9.1 GIACSA com a mitjà propi del CONGIAC i de l’Ajuntament de Bellpuig

	1.10 Regles de procediment
	Finalment, en la mesura que ens trobem d’una acord complex de canvi de forma de gestió, de forma indirecta a directa associativa, gràcies a l’adhesió al CONGIAC, que prestarà el servei d’abastament d’aigua mitjançant el seu ens instrumental GIACSA, co...
	Article 160
	160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se’n deriven, e...


	2 PROJECTE D’ESTABLIMENT
	2.1 Característiques del servei.
	2.1.1 FORMA ACTUAL DE GESTIÓ DEL SERVEI
	2.1.2 VOLUM D’AIGUA SUBMINISTRAT
	2.1.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA. ZONES D’ABASTAMENT
	2.1.4 DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA XARXA D’ABASTAMENT
	2.1.4.1  CAPTACIONS. PLANTA DE TRACTAMENT
	2.1.4.2 SISTEMA DE RESERVA
	2.1.4.3 SISTEMES DE BOMBAMENT
	2.1.4.4 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

	2.1.5 ACTUACIONS PREVISTES INICIALMENT.
	2.1.6 DIAGNOSI DEL SISTEMA D’ABASTAMENT
	2.1.7 PROPOSTA D’ACTUACIONS DESPRÉS DIAGNOSIS.
	2.1.7.1 ANÀLISIS ECONÒMIC DE LES ACTUACIONS.


	2.2 Forma i modalitat de gestió.
	2.3 Justificació de la conveniència i oportunitat de la proposta
	2.4 Estudi de mercat relatiu a l’oferta i demanda.
	2.5 Les  econòmiques i socials del canvi de forma de gestió.
	2.5.1 Raons econòmiques:

	2.6 Aspectes socials
	2.7 ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER AMB GESTIÓ DIRECTA ATRAVÉS DEL CONGIAC.
	2.7.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PREVISTA.
	2.7.1.1 BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI PROPOSAT.


	2.8 Tarifes a percebre dels usuaris. Procediment d’aprovació d’aquestes.
	2.9 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPOSADA.

	3 REGIM ESTATUTARI DELS SEVEI
	3.1 Minuta del conveni d’adhesió al Consorci.
	3.2 Minuta de l’encàrrec de gestió entre el Congiac i GIACSA.
	3.3 MINUTA DE L’ACORD DE PLE DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CANVI DE FORMA DE GESTIÓ.


	Estatuts2015
	ESTATUTS definitius de GIACSA
	PROPOSTA REGLAMENT Bellpuig VER 2017_04_23 ver def
	EXPOSICIÓ DE MOTIUS
	TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
	CAPÍTOL I.  OBJECTE I NATURALESA DEL SERVEI
	Article 1. Objecte
	Article 2. Naturalesa del servei i accés universal al mateix
	Article 3. Forma de gestió del servei i titularitat del servei.
	Article 4. Garantia de potabilitat i de continuïtat del servei
	Article 5. Règim jurídic
	Article 6. Definicions

	CAPÍTOL II.  DRETS I OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI I DELS ABONATS
	Article 7. Drets del gestor del servei
	Article 8. Obligacions del gestor del servei
	Article 9. Drets de l’abonat
	Article 10. Obligacions de l’abonat
	Article 11. Prohibicions específiques


	TÍTOL SEGON: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
	CAPÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL SERVEI
	Article 12. Règim de l’ús del servei de subministrament d’aigua potable
	Article 13. Garantia de regularitat en la prestació del servei
	Article 14. Interrupcions temporals
	Article 15. Garantia de pressió
	Article 16. Condicions sanitàries
	CAPÍTOL II. CONNEXIONS DE SUBMINISTRAMENT.
	Secció primera: La connexió del servei
	Article 17. La connexió de servei
	Article 18. Modificacions de les condicions de la connexió
	Secció segona: Procediment d’atorgament de les connexions
	Article 19. Sol licituds de connexió
	Article 20. Competències del gestor del servei
	Article 21. Tramitació de les sol licituds de connexió
	Article 22. Causes de denegació de la connexió de servei
	Article 23. Drets econòmics
	Article 24. Execució de les obres necessàries per a la connexió del servei
	Secció tercera: La connexió als serveis de subministrament
	Article 25. Execució de la connexió de subministrament.
	Article 26. Condicions per gaudir de la connexió
	Article 27. Connexions  provisionals per a obres
	Secció quarta: Implantació i ampliació de la xarxa
	Article 28. Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament d’aigua.


	TÍTOL TERCER: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
	CAPÍTOL I. PÒLISSA O CONTRACTE DE SERVEI
	Secció primera: Naturalesa, objecte i característiques
	Article 29. Relació entre el gestor del servei i abonat
	Article 30. Pòlissa única per subministrament.
	Article 31. Sol licituds de serveis
	Article 32. Inspecció tècnica del  servei
	Article 33. Obligacions econòmiques
	Article 34. Fiança
	Article 35. Formalització dels contractes de serveis
	Article 36. Modalitats d’ús
	Article 37. Causes de denegació de la pòlissa o contracte
	Article 38. Finques agrícoles
	Article 39. Jardins i piscines
	Article 40. Subministrament contra incendis
	Article 41. Contractes  de servei provisionals
	Secció Segona. Durada i cessió del contracte
	Article 42. Durada del contracte
	Article 43. Modificació de la pòlissa o contracte
	Article 44. Canvi de titularitat per cessió de la pòlissa o contracte
	Article 45. Subrogació en la posició de les parts del contracte


	TITOL QUART: SUSPENSIÓ DEL SERVEI I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
	Secció primera: Suspensió del servei
	Article 46. Causes de suspensió
	Article 47. Procediment de suspensió
	Article 48. Restabliment del servei
	Secció segona. Extinció del contracte
	Article 49. Extinció del contracte
	Article 50.  Restabliment del servei després de l’extinció del contracte

	TÍTOL CINQUÈ: SISTEMES DE MESURA, CONSUM I FACTURACIÓ
	CAPÍTOL I. SISTEMES DE MESURA
	Article 51. Exigència de comptadors
	Article 52. Selecció i propietat.
	Article 53. Instal lació dels comptadors
	Article  54. Allotjament dels comptadors
	Article 55. Custòdia del comptador
	Article 56. Canvi d’emplaçament
	Article 57. Retirada del comptador
	Article 58. Conservació, reparació i substitució
	Article 59. Verificació dels comptadors
	Article 60. Verificacions particulars de comptadors
	Article 61. Verificació oficial
	Article 62. Detecció de mals funcionaments
	Article 63. Regularització dels consums per aturada o mal funcionament
	Article 64. Comptadors divisionaris del consum
	CAPÍTOL II. LECTURA I DETERMINACIÓ DEL CONSUM
	Article 66. Lectura del comptador
	Article 67. Determinació del consum
	Article  68. Regularització de consums erronis
	CAPÍTOL III. FACTURACIÓ
	Article 69. Objecte i periodicitat de la facturació
	Article 70. Factures del servei de subministrament.
	Article 71 Tarifes del servei de subministrament i d’altres serveis vinculats
	Article 72. Termini i forma de pagament
	Article 73. Devolució d’imports per facturacions errònies
	Article 74. Altres conceptes cobratoris

	TÍTOL SISÈ: CONSULTES I RECLAMACIONS DELS ABONATS DEL SERVEI
	Article 75. Consultes i informació a subministrar als abonats
	Article 76. Reclamacions i recursos

	TÍTOL SETÈ: INSPECCIÓ I RÈGIM DE CONTROL
	CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
	Article 77. Actuació inspectora
	Article 78. Àmbit d’actuació de la inspecció
	Article 79. Facultats del personal inspector o col laborador
	Article 80. Obligacions del personal inspector o col laborador
	Article 81. Drets de les persones o entitats inspeccionades
	Article 82. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
	Article 83. Pràctica de les actuacions inspectores
	Article 84. Comprovacions durant la inspecció
	Article 85. Documentació de l'actuació inspectora i valor probatori

	TÍTOL VUITÈ: RÈGIM SANCIONADOR
	CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
	Article 86. Objecte i abast del règim sancionador
	Article 87. Responsables
	Article 88. Potestat sancionadora
	Article 89. Concurrència de sancions
	Article 90. Reparació
	Article 91. Altres responsabilitats
	CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS
	Secció Primera. Infraccions
	Article 92. Infraccions sancionables
	Article 93. Infraccions molt greus
	Article 94. Infraccions greus
	Article 95. Infraccions lleus.
	Article 96. Frau per part de l’abonat o de tercer
	Secció Segona. Sancions
	Article 97. Sancions
	Article 98. Graduació de les sancions
	Article 99. Mesures cautelars
	Article 100. Reparació
	Article 101. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures
	Article 102. Accions legals
	CAPÍTOL III. PROCEDIMENT SANCIONADOR
	Article 103. Procediment sancionador ordinari
	Article 104. Procediment sancionador abreujat
	Article 105. Disposicions generals sobre mesures provisionals
	Article 106. Apreciació de delicte o falta

	DISPOSICIÓ FINAL




