
pràctiques o interinatge d'acord amb el contingut de la base 8ª. El
nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de les places
convocades.

Els aspirants proposats hauran de presentar al departament de
recursos humans de la corporació, en el termini màxim de vint dies,
els documents acreditatius de les condicions exigides a la base
segona.

10.7 Els aspirants que hagin superat el curs selectiu i el període
de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per a ser nomenats funcio-
naris de carrera.

11ª INCIDÈNCIES
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin

i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament
correcte del procés selectiu.

12ª.- RECURSOS
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde,

si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de
l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés
selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament,
recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o
bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei
esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal,
si aquests últims decideixen directament o indirectament en el fons de
l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés
selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i inte-
ressos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes
a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 15 de desembre de 2009.

2009/17442-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte

Aprovat provisionalment pel Ple d'aquesta corporació municipal,
a la sessió celebrada el dia 28 del present mes de desembre, el
pressupost general per a l'exercici de 2010, comprensiu del de l'en-
titat i els seus organismes autònoms i societats El Vendrell
Comunicació S.L.M., El Vendrell Esport i Lleure, S.L.M., Dusam i El
Vendrell Serveis Integrals S.L.M., juntament amb tots els seus annexes
i plantilles de personal, funcionari i laboral; queda exposat al públic
a la Intervenció de Fons municipal, durant un termini de quinze dies,
perquè pugui ésser examinat i formular les reclamacions o objec-
cions pertinents, significant que de no produir-se'n assolirà efectes
definitius tal com ho preveuen els articles 169 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 39/88, regu-
ladora de les hisendes locals i 20 del Reial-Decret 500/90 de 20
d'abril.

El Vendrell, 29 de desembre de 2009. --- L'ALCALDE, Benet Jané
Palau.

2009/17461-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en la seva
sessió del dia 29 de desembre de 2009, el projecte de rehabilitació
i ampliació de la Casa-Museu Àngel Guimerà, redactat per l'arqui-
tecte Ricard Gili Vidal, d'Estudi AD, per un import d'1.429.365,44
euros, IVA inclòs, del qual la primera fase comporta una despesa de
970.000 euros, IVA inclòs, s'exposa al públic per un termini de 15
dies per tal que pugi ser examinat i formular-se les al·legacions que
es considerin adients, amb l'advertiment que si transcorregut aquest
termini no s'ha presentat cap reclamació s'entendrà definitivament
aprovat sense ulterior acord exprés.

El Vendrell, 29 de desembre de 2009. --- L'alcalde-president,
Benet Jané Palau.

2009/17264 – AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

Anunci

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'expo-
sició al públic, queda automaticament elevat a definitiu l'acord
plenari inicial aprovatori del Reglament de servei d'aigua potable i
clavegueram i annex al Reglament de servei de clavegueram del
municipi de Vilalba dels Arcs regulador del servei públic d'abas-
tament d'aigua potable al municipi de Vilalba dels Arcs, el text integre
del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment
del previst en l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny,pel
qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats
locals. 

DISPOSICIONS GENERALS

Definició de l'objecte i àmbit d'aplicació del reglament.
Es defineix com a objecte del Reglament l'ordenació del servei

d'abastament domiciliari d'aigua potable i servei de clavegueram
dins l'àmbit territorial del Terme Municipal de Vilalba dels Arcs.

REGLAMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I 
CLAVEGUERAM I ANNEX AL REGLAMENT DE SERVEI DE 
CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- OBJECTE
L'objecte del present reglament és la regulació del Servei d'abas-

tament d'aigua potable i de clavegueram al terme municipal de
Vilalba dels Arcs.

ARTICLE 2.- FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI
El Servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram és de titu-

laritat municipal, sense perjudici de la forma de gestió que s'aprovi
per l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Vilalba dels Arcs podrà prestar el Servei
d'abastament d'aigua potable i clavegueram mitjançant qualsevol
de les formes previstes en dret, podrà estructurar el Servei i donarà
publicitat de la seva organització, sigui quina sigui la forma de
prestació escollida, directa o indirecta, d'acord amb el que esta-
bleix el Text de Refós de Règim Local. Donarà credencials a les
persones a ell adscrites, per a coneixement i garantia de tots els
usuaris.
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ARTICLE 3.- ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI
Els elements materials del Servei d'abastament d'aigua potable i

clavegueram són els següents:
Les captacions, elevacions, canonades d'impulsió i d'adducció,

dipòsits d'emmagatzematge, xarxa de distribució, ramals d'es-
comesa, clau de presa, clau de registre, clau de pas, pel que fa al
subministrament d'aigua i escomeses, conduccions, pous de registre,
pluvials i embornals del servei de clavegueram.

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

b) Xarxa de distribució. És aquella necessària pel subministrament
d'aigua a tota la població del municipi en les condicions esta-
blertes reglamentàriament.

c) Ramal d'escomesa. És la canonada que enllaça la instal·lació
general de l'immoble amb la xarxa de distribució. Travessa el
mur de tancament de l'edifici per un orifici practicat pel
propietari o abonat, de tal manera que el tub quedi solt i li
permeti la lliure dilatació, si bé, haurà de ser rejuntat de
manera que l'orifici resti impermeabilitzat. La seva instal·lació
la farà el prestador del servei i anirà a càrrec del propietari i
les seves característiques es fixaran d'acord amb la pressió de
l'aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del local i
serveis que comprengui, d'acord amb les normes bàsiques per
a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, aprovades
per Ordre de 9 de Desembre de 1975 o les que s'aprovin
amb posterioritat.

d) Clau de presa, es troba col·locada sobre la canonada de la
xarxa de distribució i obre el pas d'aigua del ramal de l'es-
comesa. La seva utilització correspondrà exclusivament al pres-
tador del servei o persona autoritzada.

e) Clau de registre. S'ubica sobre el ramal d'escomesa en la via
publica junt a l'edifici. La seva utilització correspondrà exclusi-
vament al prestador del servei o persona autoritzada.

f) Clau de pas. És aquella situada a la unió del ramal d'es-
comesa amb el tub d'alimentació, al llindar de la porta del
interior del immoble, i s'allotjarà en una càmera amb desguàs
a l'exterior o a clavegueram construïda pel propietari o
abonat.

g) Comptadors. Els comptadors seran els equips pel registre del
consum dels abonats i hauran de ser homologats per la
Conselleria d'Indústria. Seran subministrats i col·locats pel pres-
tador del Servei i aniran a càrrec de l'abonat.

Per tal de recollir i conduir l'aigua residual fins a la xarxa de sane-
jament, i posteriorment a les instal·lacions de tractament d'aigua
residual, i sempre segons les condicions que fixa aquest Reglament i
d'altres disposicions que resultin d'aplicació.

L'abocament de l'aigua residual d'una finca es realitzarà
mitjançant l'escomesa de sanejament. 

a) Escomesa de sanejament. Estarà composada de l'arqueta
general i canonada de connexió de l'arqueta general amb la
xarxa de sanejament. Haurà de disposar d'un pou de registre,
visible, en el punt de connexió amb el col·lector general.
Tanmateix, s'haurà dotar a l'edifici d'una arqueta general de
recollida de totes les aigües residuals, amb el corresponent
sifó, tapa de registre i ventilació àrea, de la que surt la cana-
lització que connecta amb l'esmenta't col·lector general. Cada
finca tindrà la seva arqueta de recollida d'aigua residual inde-
pendent.

b) Conservació de l'arqueta sifònica. No serà responsabilitat del
Servei les inundacions que es poguessin produir al interior de
la finca per la deficient conservació o por altres causes
naturals, totalment alienes al Servei.

c) Arqueta general. Situada al interior de la finca i la tapa de
registre a nivell de la planta baixa. La unió de la canonada de
l'escomesa i la xarxa de clavegueram es realitzarà en el punt
determinat pel Servei.

d) Separador de greixos. En aquelles finques en les que la
qualitat dels vessaments així ho aconselli s'haurà instal·lar amb
anterioritat a la arqueta general un separador de greixos.

e) Pluvials. L'escomesa serà única per l'aigua residual, i només en
els casos especials a determinar pel Servei s'acceptaran la
connexió de pluvials. 

f) Escomeses per l'aigua industrial. Hauran disposar a més a
més, d'un registre situat en la via pública el més proper
possible del límit de la propietat, de manera que permeti la
presa de mostres pel control de vessaments.

ARTICLE 4.- OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador del Servei d'abastament d'aigua potable i clave-

gueram està subjecte al compliment de les següents obligacions:
a) Prestar servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho

sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres
disposicions aplicables.

b) Mantenir les condicions sanitàries i les instal·lacions d'acord
amb la normativa vigent aplicable i mantenir la disponibilitat i
regularitat del subministrament, excepte en casos de força
major. En aquest cas el prestador del servei queda obligat a
restituir les condicions inicials del servei en la major brevetat.

c) Col·laborar amb l'abonat en la solució que el subministrament
pugui plantejar.

d) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periò-
diques dels comptadors o altres sistemes de mesurament, i la
tarifa legalment autoritzada per l'organisme competent.

e) Disposar d'un Servei de manteniment les 24 h del dia, tots els
dies de l'any.

f) Abonar les quantitats de liquidació del servei d'aigua per
errada, frau o avaria imputables al prestador de servei. 

g) Avaries. L'empresa concessionària, cada cop que es produeix
una avaria que obliga a tancar l'aigua en algun sector del
municipi, sempre avisa a l'Ajuntament per tal que faci un pregó
i s'assabentin els abonats i registra la incidència mitjançant un
Full d'avaria.

h) Millores. En el cas que es produeixi un superàvit en el servei,
aquest es destinarà a millores del Servei municipal d'aigua i
clavegueram i per contra, en el cas que produeixi un dèficit,
l'empresa concessionària i l'Ajuntament hauran de trobar la
formula més adient per tal de rescabalar-lo.

Tanmateix, l'empresa es compromet a entregar a l'Ajuntament un
informe anual de les actuacions realitzades tant pel que fa a avaries,
modificacions del padró d'abonats ( altes i baixes ) així com de
millores realitzades a la xarxa.

ARTICLE 5.- DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador del servei té els següents drets :
a) Cobrament dels serveis prestats com la quota de servei o el

mínim de consum i la quota de clavegueram, així com l'aigua
consumida per l'abonat, als preus de la tarifa oficialment
aprovada.

b) Suspensió de subministrament a un abonat. S´avisarà,
mitjançant carta personalitzada a l'abonat el deute pendent,
en el cas de manca de 2 rebuts correctament emesos, per tal
de que en un termini de 7 dies des que rebi la carta, pugui
efectuar el pagament a les oficines o per domiciliació
bancària. Si no es fa efectiu el pagament dintre d'aquest
període s'iniciarà el Procediment de suspensió del subminis-
trament, informant a l'ajuntament de relació de talls a efectuar
i procedint a la suspensió del subministrament, sempre d'acord
amb el mateix Ajuntament.

c) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels
abonats podent imposar l'obligació d'instal·lar equips
correctors en cas de que aquella produís pertorbacions a la
xarxa.

d) Disposar d'una tarifa del servei suficient per garantir l'equilibri
econòmic - financer, i per tal d'assolir-ho podrà revisar la tarifa
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o en el seu defecte la corresponent compensació econòmica.
Donat que és una gestió indirecta del Servei, l'empresa conces-
sionària és qui proposarà una tarifa a l'Ajuntament i serà
aquest qui l'acceptarà o en cas contrari proposarà una alter-
nativa sempre i quan s'aconsegueixi l'equilibri econòmic i
financer de la concessió ( tal com especifica l´article 35è del
plec de Clàusules d´explotació aprobades el dia
22/11/2007 ). Un cop aprovada la tarifa per l'Ajuntament,
s'haurà de presentar i haurà de ser aprovada per la Comissió
de Preus de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 6.- DRETS DE L'ABONAT
L'abonat al servei gaudirà dels següents drets :
a) Disposar d'aigua en les condicions sanitàries i de pressió que

d'acord amb les instal·lacions de l'habitatge, indústria o altres
que siguin les adequades i de conformitat amb la normativa
legal aplicable.

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

c) A que se li facturin els consums amb les tarifes vigents de forma
clara.

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

e) Formular les relacions administratives que cregui convenients
d'acord amb el procediment establert en aquest Reglament. 

f) A reclamar les quantitats de liquidació del servei d'aigua per
errada, frau o avaria imputables al prestador del servei per
qualsevol via administrativa

ARTICLE 7.- OBLIGACIONS DE L'ABONAT
L'abonat estarà subjecte a les següents obligacions :
a) Satisfer puntualment l'import del servei d'aigua i de clave-

gueram segons el que preveu aquest Reglament.
b) Abonar les quantitats de liquidació per errada, frau o avaria

imputables a l'abonat.
c) Usar l'aigua subministrada en la forma i pels 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 o habi-
tatges al consignat a la pòlissa.

e) Permetre l'entrada al local del subministrament en les hores
hàbils o de treball, al personal del servei que exhibint l'acredi-
tació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.

f) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes
competents de l'administració.

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

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

i) Preveure les instal·lacions d'elevació, grups de pressió i
dipòsits d'acord amb l'establert en aquest Reglament.

j) realitzar els abocaments d'aigua residual dins dels límits i
condicions establerts per la legislació vigent i por les normes
que aprovi el Servei.

CAPÍTOL II

CONTRACTACIÓ D'ABONAMENTS

ARTICLE 8.- SUBSCRIPCIÓ DE LA PÒLISSA
No es realitzarà cap subministrament sense que l'usuari hagi

subscrit amb el prestador de servei la corresponent pòlissa d'abo-
nament o contracte de subministrament. Un cop concedit el subminis-
trament aquest no es serà efectiu fins que l'abonat no hagi fet efectius
els treballs de connexió, fiança i drets establerts a l'ordenança fiscal.

El prestador del servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o
contractes en els següents casos:

a) Quan la persona o entitat que ho sol·liciti el subministrament es
negui a signar el contracte d'acord amb les determinacions
d'aquest Reglament.

b) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi les pres-
cripcions legals i tècniques que ha de satisfer les instal·lacions
receptores.

c) Quan es comprovi que el peticionari de servei ha deixat de
satisfer l'import de l'aigua consumida o bé del clavegueram,
en virtut d'un altre contracte subscrit amb el prestador del servei
i en tant no aboni el seu deute. Contràriament el prestador del
servei no podrà negar-se a subscriure la pòlissa amb un nou
propietari o arrendatari del local encara que l'anterior sigui
deutor al prestador amb facturació o amb rebuts pendents de
pagament, els quals podran ser reclamats a l'anterior per la via
corresponent. 

d) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment
exigida. 

e) Quan un abonat es doni de baixa haurà d'abonar per
endavant l'import corresponent als treballs de baixa del submi-
nistrament, segons els preus prèviament aprovats per
l'Ajuntament.

f) Una baixa es podrà reprendre a nom del mateix abonat,
sempre i quan siguin abonats els drets de connexió i l'import
corresponent als treballs de la nova alta.

g) La baixa no podrà mai reprendre's a nom del mateix abonat,
a no ser que aboni els mínims de consum o quotes del servei
establertes, durant el temps que hagi estat de baixa. 

ARTICLE 9.- PÒLISSA ÚNICA PER A CADA SUBMINISTRAMENT
La pòlissa o contracte de subministrament s'establirà per cada

servei i ùs, essent obligatori estendre pòlisses separades per aquells
subministraments que exigeixin l'aplicació de tarifes o condicions dife-
rents.

ARTICLE 10.- CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ 
Per formalitzar amb el servei la pòlissa de subministrament, serà

necessari presentar prèviament, a les oficines del prestador del servei,
la sol·licitud de la mateixa d'acord amb les condicions establertes a
continuació.

La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà el prestador
del servei. Aquest podrà facilitar també el tràmit pel sistema que pugui
resultar més convenient per ambdues parts.

En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó
social, el domicili, el nom del futur abonat, domicili de subminis-
trament, caràcter del mateix, ús al que s'ha destinar l'aigua i el tipus
d'abocament al clavegueram, cabal necessari o les bases per fixar-
ho d'acord amb la normativa vigent, i domicili per a notificació.

Comunicada pel servei l'acceptació de la sol·licitud i per poder
procedir a la formulació de la pòlissa, el sol·licitant haurà d'aportar
la documentació legalment exigible, formada com a mínim per:

- Acreditació de la propietat de l'edifici a connectar, o autorit-
zació del propietari. 

- Butlletí d'instal·lació, subscrit per el instal·lador autoritzat i visat
pels serveis d'indústria de la Generalitat de Catalunya.

- En cas d'habitatge, cèdula d'habitabilitat i llicència de primera
ocupació, si s'escau.

- Document Nacional de Identitat o document acreditatiu de la
seva identitat.

- Si és local comercial o indústria, la llicencia d'obertura.
- Model 901 del cadastre amb el segell de l'Ajuntament de
Vilalba dels Arcs, o bé de Base.

- Si és un subministrament per obres; la llicència municipal d'obres
en vigència.

Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per les quals
es va contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modi-
ficar el seu abast, pel qual en qualsevol cas serà necessària una nova
sol·licitud.
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ARTICLE 11.- DURADA DE LA PÒLISSA
Els contractes es consideren estipulats pel termini fixat a la

pòlissa i s'entenen tàcitament prorrogats pel mateix període a menys
que una de les parts amb un mes d'antelació i avisi de forma
expressa i per escrit a l'altra part el desig de donar-lo per finalitzat.
Això no obstant, si dins del primer any a comptar des del inici del
subministrament, l'abonat, per qualsevol causa, donés per finalitzat
el contracte, correrà al seu càrrec les despeses causades per
aquesta resolució.

ARTICLE 12 .- CESSIÓ DEL CONTRACTE
Com a regla general, es considera que l'abonament al subminis-

trament d'aigua i clavegueram és personal i no podrà cedir els seus
drets a tercers ni es podrà exonerar de les seves responsabilitats en
relació al servei. No obstant, l'abonat que estigui al corrent del
pagament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que
vagi a ocupar el mateix local amb les mateixes condicions existents.
En aquest cas, l'abonat ho posarà en coneixement del prestador del
servei mitjançant comunicació escrita, que inclogui la conformitat
expressa del nou abonat, per correu certificat amb acusament de
rebut o lliurada personalment en el domicili del prestador del servei,
al qual haurà d'acusar-li rebut de la comunicació. 

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

El prestador del servei, a la rebuda de la comunicació, haurà
d'estendre una nova pòlissa a nom del nou abonat, que aquest haurà
de subscriure en les oficines del prestador. L'abonat tindrà dret a
recobrar la seva fiança en el cas de la seva existència i el nou haurà
d'abonat allò que li correspongui segons les condicions vigents en el
moment del traspàs. En cas de que la pòlissa contingui clàusules espe-
cials, serà necessària la conformitat del prestador del servei, a més
de la del nou abonat el servei podrà, si s'escau, substituir el comp-
tador per un de nou, que anirà a càrrec seu. 

Recíprocament, el prestador del servei no podrà transferir els drets
derivats a la pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l'obligació de
respectar les seves estipulacions i compti amb l'anuència expressa de
l'organisme competent de l'administració, comunicant-ho per escrit al
nou abonat. 

ARTICLE 13.- SUBROGACIÓ
En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d'abonament, el

cònjuge, descendents, ascendents i germans que haguessin conviscut
habitualment, al menys amb dos anys d'antelació a la data de la
defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa.
No seran necessaris els dos anys de convivència pels sotmesos a la
pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge. L'hereu o legatari podrà
subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de l'habitatge
o local. Les persones jurídiques només es subrogaran el els casos de
fusió per absorció. En el termini per subrogar-se serà, en tots els
casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i es
formularà mitjançant nota estesa el la pòlissa existent signada pel nou
abonat i pel prestador del servei, quedant subsistent la mateixa
fiança. 

ARTICLE 14.-RECISSIÓ DE LA PÒLISSA 
El incompliment de les parts de qualsevol de les obligacions recí-

proques contingudes en el contracte de subministrament o pòlissa,
donarà lloc a la rescissió del contracte, conforme a allò establert en
el capítol VII d'aquest reglament.

ARTICLE 15.- CONDICIÓ RESOLUTÒRIA DE LES PÒLISSES 
El prestador del servei contractarà sempre amb els seus abonats

a reserva que siguin concedits els permisos per a poder efectuar les
instal·lacions que requereixin els subministraments que pren al seu
càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per l'ús
de l'habitatge o local a subministrar. 

CAPÍTOL III

CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

ARTICLE 16.- PLURALITAT DE PÒLISSES EN UN IMMOBLE
S'estendrà una pòlissa d'abonament per cada habitatge, local o

dependència independents, encara que pertanyin al mateix
propietari o arrendatari o siguin contigües, tret que es tracti de submi-
nistrament per comptador o aforaments generals, en què es forma-
litzarà una sol pòlissa a nom del propietari.

En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta,
dispositius per a rec de jardins, ...., caldrà subscriure una pòlissa
general d'abonament, independent de les restants del immoble, a
nom de la propietat o comunitat de propietaris.

Si es sol·licita una sola pòlissa d'abonament general per tot el
immoble, sense existència de pòlisses individuals per habitatge, local
o dependència, s'aplicaran sobre aquesta pòlissa general tantes
quotes de servei o mínims com habitatges, locals o dependències
que, susceptibles d'abonament, se serveixin mitjançant el subminis-
trament general.

Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, que
inclourà aquells abonats existents en el moment de l'entrada en vigor
d'aquests Reglament. 

ARTICLE 17.- QUOTA DE SERVEIS O MÍNIMS
El prestador del servei fixarà, conjuntament amb l'abonat, la

quota del servei o el mínim a aplicar, que estarà en funció de les
instal·lacions del immoble, local, habitatge o dependència a submi-
nistrar, i en tot cas, es subjectarà a les disposicions legalment vigents,
entre normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de 9 de
desembre de 1975. 

La fixació de la quota o mínim en funció de les necessitats reals
de l'usuari s'afectarà des del moment en què s'aprovi, per part dels
Organismes competents, un sistema tarifari que permeti correlacionar
la quota o mínim de servei, amb el consum real per l'abonat. 

En aquests segon cas, en el supòsit que un tipus de contracte
sobrepassés inicialment la quantitat d'aigua contractada, el prestador
del servei notificarà a l'abonat perquè regularitzi la seva situació.
Aquest podrà al·legar circumstàncies temporals, però en tot cas,
encara que per aquesta vegada el prestador del servei no modifiqui
el tipus de contracte, haurà de satisfer la quantitat resultant de la
diferència entre el que ha contractat i el que realment ha utilitzat. 

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

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

ARTICLE 18.- FIANÇA 
El prestador del servei podrà exigir en el moment de la contrac-

tació de servei una fiança en garantia del pagament dels rebuts del
subministrament, la qual haurà d'ésser dipositada per l'abonat en el
moment de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser
superior a la xifra resultant d'aplicar la tarifa vigent, als metres cúbics
corresponents al consum de cinquanta hores de funcionament a la
màxima capacitat nominal del comptador ha d'instal·lar.

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 vigència, que se li apliqui a aquesta el rein-
tegrament dels seus descoberts.

En el cas de no exigir responsabilitats pendents a la resolució del
contracte, la societat procedirà a la devolució de la fiança al seu
titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, el
import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la
diferència resultant. 

ARTICLE 19 .- CLASSES DE SUBMINISTRAMENT
El subministrament domèstic consisteix en l'aplicació de l'aigua

per atendre les necessitats normals d'un habitatge.
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El subministrament comercial és l'aplicació de l'aigua a les neces-
sitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos,
botigues, clíniques, hotels i indústries, en aquest darrer cas quan no
intervingui l'aigua de manera predominant en l'obtenció, transfor-
mació o manufactura d'un producte i només tingui un objecte sanitari.

El subministrament industrial es produeix quan l'aigua intervé com
a element del procés de fabricació per incorporació al producte final
o que sigui determinant en el resultat, a banda del subministrament
estrictament sanitari. 

El subministrament agrícola és el destinat al reg per a l'obtenció
de productes agrícoles, compreses les explotacions industrials de flori-
cultura, no estan, el Servei, obligat a prestar aquests tipus de submi-
nistrament.

ARTICLE 20.- PRIORITAT DEL SUBMINISTRAMENT 
L'objectiu del subministrament d'aigua és satisfer les necessitats

domiciliàries dels habitatges de la població urbana. Els subministra-
ments d'aigua per a usos industrials i agrícoles, es donaran exclusi-
vament en el cas que les necessitats de l'abastament ho permetin. 

Quan el servei ho exigeixi, prèvia conformitat de l'Ajuntament, el
prestador podrà en qualsevol moment disminuir, i fins i tot suspendre,
el servei per a usos agrícoles, de rec o industrials, sense que per això
contregui cap obligació d'indemnització, donat que aquests submi-
nistrament resten en tot moment subordinats a les exigències del
consum domèstic. 

El prestador del servei quedarà exonerat de responsabilitat civil
per manca de subministrament quan aquesta afecti a processos indus-
trials, clíniques i altre naturalesa anàloga on aquesta sigui bàsic per
la seva funció, que per les seves especials característiques s'hauran
de proveir de mitjans de reserva.

ARTICLE 21.- INSTAL·LACIONS DE L'ABONAT 
Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de

reunir les condicions de seguretat reglamentàries, podent el prestador
del servei negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o
reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A aquests
efectes, el prestador del servei podrà dur a terme, en les esmentades
instal·lacions, les comprovacions necessàries abans de connectar
l'aigua i el clavegueram.

Quan les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei pot
comunicar als abonats la manca de seguretat d'aquelles, quedant
l'abonat obligat a corregir la instal·lació. Si l'abonat no compleix allò
disposat, el prestador del servei queda facultat per suspendre el
subministrament.

El prestador del servei no percebrà cap quantitat per les revisió
d'instal·lacions, quan es produeixi per la seva pròpia iniciativa. 

ARTICLE 22.- REGULARITAT DEL SUBMINISTRAMENT
El subministrament d'aigua a l'abonat serà permanent, tret d'existir

pacte contrari a la pòlissa, no podent interrompre'l si no és per força
major. En tot cas es tindrà en compte el que s'estableix al paràgraf
tercer de l'article 21 d'aquest reglament.

ARTICLE 23.- IMPORT DEL SUBMINISTRAMENT 
Els imports del subministrament s'ajustaran a les tarifes vigents en

cada moment, i es referiran al servei prestat, no es podrà cobrar a la
bestreta, tret de la fiança. Com a excepció, en el cas de subminis-
trament eventuals de curta durada, s'admetrà la liquidació prèvia dels
consums estimats basant-se en el cabal sol·licitat per nombre d'hores
d'utilització, però en aquest cas no es cobrarà fiança. 

El subministrament d'aforament en el cas de la seva existència, i
el cànon dels subministraments per a incendis es satisfaran per anti-
cipat.

CAPÍTOL IV

INSTAL·LACIONS EXTERIORS

ARTICLE 24.- EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXTERIORS
Les instal·lacions del ramal d'escomesa, amb les seves claus de

maniobra i els seus aparells de mesura, així com la de clavegueram,

serà efectuada pel prestador de servei, amb tots els costos a càrrec
del propietari de l'immoble, quedant de la seva propietat el ramal
instal·lat amb les seves claus. Si una abonat sol·licites un ramal d'es-
comesa especial per al seu ús serà instal·lat pel prestador a compte
i cost de l'abonat, prèvia autorització del propietari de l'immoble,
quedant també propietat de la finca per accessió.

ARTICLE 25.- ESCOMESES ESPECIALS 
Es podran instal·lar escomeses per a alimentar exclusivament :
a) Les boques de protecció contra incendis, en les finques on els

propietaris ho sol·licitin, podent l'abonat utilitzar les boques
d'incendis en benefici a tercers. La instal·lació podrà ser a
petició del titular o de l'Ajuntament.

b) Piscines i altres instal·lacions de caràcter sumptuós.

ARTICLE 26.-ESCOMESA DIVISIONÀRIA
Si un propietari o arrendatari de tot o part d'un immoble que es

proveeixi d'aigua mitjançant un comptador o aforament general,
desitgés un subministrament per comptador divisionari, prèvia confor-
mitat de la propietat de la finca, podrà instal·lar-se un nou ramal d'es-
comesa contractant a nom de la propietat de la finca, que haurà
d'ésser capaç de subministrar, mitjançant la bateria de comptadors,
a la totalitat d'estatges, locals i dependències de la finca, encara que
de moment no instal·li més que el comptador sol·licitat.

ARTICLE 27.- ESCOMESA INDEPENDENT 
L'arrendatari o copropietari, ocupant de la planta baixa de l'im-

moble, podrà contractar al seu càrrec un ramal d'escomesa inde-
pendent pel seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari, a
través d'un mateix mur de façana, no podrà tenir entrada més de tres
ramals, inclòs el contractat pel propietari. 

ARTICLE 28.- PROTECCIÓ DE L'ESCOMESA
Després de la clau de registre, el propietari disposarà d'una

protecció de ramal suficient de manera que, en cas de fuita, l'aigua
tingui sortida a l'exterior, sense que, per tant, pugui perjudicar al
immoble ni danyar gèneres o aparells situats al interior sense cap
tipus de responsabilitat per part del prestador.

En cas d'avaries, les reparacions de les escomeses seran sempre
efectuades pel prestador, sense perjudici de la seva repercussió al
causant d'aquestes avaries.

Les instal·lacions i derivacions que surtin de l'aixeta de pas, seran
reparades per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.

ARTICLE 29.- POSADA EN CÀRREGA DE L'ESCOMESA
Instal·lada l'escomesa el prestador posarà en càrrega fins a

l'aixeta de registre, que no podrà ser manipulada fins el moment de
començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les
condicions necessàries.

Passat vuit dies des del inici del subministrament, sense que s'hagi
formulat reclamació sobre l'escomesa, s'entendrà que el propietari de
la finca està conforme amb la seva instal·lació.

ARTICLE 30.- ESCOMESA EN DESÚS 
Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, l'escomesa

resta lliure disposició del seu propietari, però si aquest, dins dels vint
dies següents, no comunica fefaent al prestador la seva intenció que
es retiri de la via pública, consignat a tal fi en la caixa del prestador
del servei el import de les despeses que l'esmentada operació
ocasioni, s'entendrà que es desinteressa de l'escomesa en desús
podent el prestador del servei prendre, respecte a aquest, les mesures
que considerin oportunes. 

CAPÍTOL V

INSTAL·LACIONS INTERIORS

ARTICLE 31.- EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació del comp-

tador i les seves aixetes, serà realitzada per un instal·lador aliè al
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prestador del servei i autoritzat pel organisme que correspongui, i
executarà complint les normes per a instal·lacions interiors de submi-
nistrament d'aigua, aprovades per Ordre el Ministeri d'Indústria del 9
de desembre de 1975, o les vigents en el moment de la contractació,
amb especial previsió de les contingències de la variació de pressió
de la xarxa de distribució.

ARTICLE 32.- INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà

sotmesa a la comprovació del prestador del servei i la supervisió dels
organismes competents de l'Administració per tal de constatar si ha
estat executada segons les normes i compleix les prescripcions
d'aquest Reglament i altres disposicions aplicables.

De no ajustar-se la instal·lació interior a les esmentades normes,
el prestador del servei podrà negar-se a realitzar el subministrament,
i podrà informar del fet als organismes competents perquè resolguin
el que calgui.

ARTICLE 33.- MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ
No s'imposarà a l'abonat d'adquirir el material per la seva

instal·lació interior ni en els magatzems del prestador del servei ni en
cap altre determinat, i només se li exigirà que el material s'ajusti a allò
que disposin les normes bàsiques per les instal·lacions interiors pel
subministrament d'aigua vigents en el moment de la contractació.

ARTICLE 34.- PROHIBICIÓ DE BARREJAR AIGUA DE DIFERENTS
PROCEDÈNCIES

Les instal·lacions procedents de cada pòlissa no podran ser
empalmades a una xarxa, canonada o distribució d'altre
procedència. Tampoc podrà empalmar-se cap instal·lació procedent
d'una altre pòlissa d'abonament, ni barrejar l'aigua dels serveis amb
qualsevol d'altra. L'abonat instal·larà els dispositius reglamentaris per
impedir els retorns accidentals cap a la xarxa.

En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials
precisin de subministraments propis, distribuïts conjuntament amb
l'aigua procedent del servei, podrà automatitzar-se la connexió
sempre que: 1) l'aigua no es destini al consum humà, 2) s'adoptin
mesures tècnicament suficients, segons criteri del servei, per evitar
retorns d'aigua cap a la xarxa pública.

ARTICLE 35.- DEGUASSOS 
Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a

la claveguera per gravetat, l'elevació de l'aigua haurà de ser
realitzada per la propietat de la finca.

Les instal·lacions de sanejament interiors al immoble s'ajustaran
pel que fa al traçat, dimensions i altres característiques a las Normes
Tècniques vigents autoritzades pels organismes competents.

CAPÍTOL VI

SISTEMES DE MESURA

ARTICLE 36.- TIPUS DE COMPTADOR
Els comptadors seran sempre de model homologat i degudament

verificat i hauran d'estar precintats per la Conselleria d'Indústria,
d'acord amb les previsions dels Decrets de 22 de Febrer del 1907 i
de 12 de juliol de 1945. 

La secció tipus de comptador, el seu diàmetre i l'emplaçament, es
determinaran pel prestador del servei d'acord amb les normes
bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua,
vigents en el moment de la contractació, segons els tipus de domicili
a subministrament o en relació al cabal punta horari previst en submi-
nistraments especials.

En cas que el consum real no correspongui al concertat entre
ambdues parts i no guardi la deguda relació amb el que correspon
al rendiment normal del comptador, aquests haurà d'ésser substituït
per un altre diàmetre adequat, quedant obligat l'abonat a satisfer les
despeses ocasionades.

Darrera el comptador s'hi col·locarà una aixeta de pas que
l'abonat tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat.
Les intervencions que hagi de fer el servei com a conseqüència de
mal funcionament d'aquesta aixeta, es carregaran a l'abonat.

ARTICLE 37.- INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR
El comptador serà instal·lat pel prestador del servei i únicament

podrà ser manipulat pels seus empleats, i les persones o entitat
responsables del seu manteniment, per la qual cosa serà degudament
precintat. Darrera el comptador del prestador del servei instal·larà
una aixeta de sortida, els cost de la qual anirà a càrrec de l'abonat,
el qual la podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la
seva instal·lació interior.

La instal·lació interior i el comptador queden sempre sota la
diligent custodia, conservació i responsabilitat de l'abonat, els quals
s'obliguen a facilitar als empleats del prestador del servei l'accés al
comptador i a la instal·lació interior.

ARTICLE 38.- UBICACIÓ DEL COMPTADOR
El comptador es col·locarà en un armari d'obra o construït per

l'abonat amb les mateixes dimensions i de la forma establerta en les
normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament
d'aigua, vigents en el moment de la contractació, el qual haurà
d'estar proveït del corresponent tancament amb clau del tipus allen.

ARTICLE 39.- VERIFICACIÓ I CONSERVACIÓ DELS COMP-
TADORS

El comptador s'haurà de conservar en bon estat de funcionament.
El prestador del servei tindrà la facultat de realitzar totes les verifica-
cions que consideri necessàries i efectuar totes les substitucions que
siguin reglamentaries.

L'abonat tindrà l'obligació de facilitar als representants i operaris
del servei l'accés al comptador, sempre i quan presentin la corres-
ponent autorització per part del servei.

El manteniment dels comptadors i escomeses serà realitzada pel
servei i a compte i càrrec dels usuaris, els quals abonaran una quota
mensual per aquest concepte.

Es considera conservació i manteniment de comptadors i esco-
meses, la seva vigilància i reparació, inclosos muntatge i desmun-
tatge al seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies
observades siguin imputables a l'ús normal de l'aparell. Queden
excloses d'aquesta obligació, les avaries degudes a manipulació
indeguda, catàstrofe i gelades.

ARTICLE 40.- SUBMINISTRAMENT AMB MÉS D'UN COMP-
TADOR

Si l'abonat que té un comptador general en el servei volgués que
sobre la connexió que directa i exclusivament l'abasta, s'hi empalmi
un altre comptador, atorgant a l'efecte, una segona pòlissa, el servei
hi accedirà sempre que ho cregui possible, però no contraurà cap
responsabilitat si per insuficiència de la connexió, els aparells
esmentats funcionessin deficientment; en cas de que això passés
l'abonat s'obliga o bé a demanar la rescissió de la segona pòlissa,
o bé a col·locar una nova connexió de diàmetre adequat per regu-
laritzar el funcionament d'ambdós comptadors, assumint les despeses
que ocasionin ambdues ocasions.

Sempre que sobre una connexió hi hagi empalmats dos comp-
tadors pertanyent al mateix abonat, que hagi d'actuar com a única
aixeta de registre, seran solidaris entre sí en els seus dret i obliga-
cions, com formant part d'un contracte únic que per conveniències de
l'abonat s'hagi traduït en dues pòlisses.

ARTICLE 41.- BATERIA DE COMPTADORS
Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un

abonat en un mateix immoble, s'haurà d'instal·lar una bateria, degu-
dament homologada, capaç de muntar tots els comptadors que
precisa tot el immoble.
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En cas d'instal·lació de bateria de comptadors divisionaris
aquesta quedarà situada en una habitació de fàcil accés i en planta
baixa, d'ús comú en el immoble, dotada d'il·luminació elèctrica,
desguàs directe a claveguera i separada de les altres dependències
destinades als comptadors de gas i d'electricitat. Estaran ventilades,
la seva porta haurà de ser d'un o mes fulls que en obrir-se deixin lliure
tota l'amplada del quadre. La clau de dites portes serè de tipus
universal.

Quan s'hagués de substituir un comptador per una altre de
diàmetre major, i fos indispensable ampliar l'armari, les obres d'ade-
quació correran a càrrec de l'abonat.

Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de
grup de pressió i dipòsit regulador, el servei instal·larà un comptador
general de control a l'entrada de l'immoble, el qual detectarà les
possibles fuites a la instal·lació esmentada. La instal·lació del comp-
tador serà a compte de la comunitat de propietaris així com els sobre
consums que es puguin arribar a mesurar, aplicant sempre tarifa
vigent.

CAPÍTOL VII

CONSUMS I FACTURACIÓ

ARTICLE 42.- CONSUMS
L'abonat consumirà l'aigua d'acord amb el que estableix el

present reglament, així com el clavegueram, respecte a les condicions
del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions pròpies i del
servei de forma racional i correcte, evitant tot perjudici a tercers i al
servei.

ARTICLE 43.- FACTURACIÓ
El prestador del servei percebrà de cada abonat l'import del

subministrament d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada
moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas.

Els consum es facturaran trimestralment, no obstant això el pres-
tador del servei, quan les circumstàncies de caire general o aquelles
particulars d'un determinat abonat així ho aconsellin, estarà facultat
per variar cada cadència temporal en la facturació.

Si existís quota del servei, a l'import d'aquesta s'hi afegirà la
facturació del consum corresponent als registres de l'aparell de
mesura.

Si existís quota mínim de consum, es facturarà en tots els casos i
s'addicionarà als excessos de consum registrats per l'aparell de
mesura.

En ambdós casos un empleat del prestador de servei anotarà en
el TPL la lectura o suport físic equivalent, els registres del comptador
que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.

ARTICLE 44.- ANOMALIES DE MESURAMENT
Quan es detecti l'aturada o mal funcionament de l'aparell de

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

1) En relació a la mitjana dels tres períodes de facturació ante-
riors a detectar-se l'anomalia.

2) En el cas de consum estacional, en relació als mateixos
períodes de l'any anterior que haguessin registrat consum.

3) Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura
instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l'ano-
malia.

En el cas que no es pugui efectuar lectura de la mesura del comp-
tador per absència de l'abonat a fi i efecte d'evitar l'acumulació de
consums en posteriors facturacions, es facturarà igualment en relació
a la mitjana dels tres períodes de facturació del mateix període de
l'any anterior, que haguessin registrat consum.

En el cas de consums facturats a compte, es detrauran de la factu-
ració feta en base a la lectura del comptador aquelles quantitats factu-
rades en anterioritat, sense lectura prèvia del comptador, en concepte
de mínims de consum, mitjanes de consums anteriors .....

ARTICLE 45.- VERIFICACIÓ 
L'abonat i el prestador del servei tenen dret a sol·licitar als serveis

territorials de la Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
o organisme competent a l'administració en qualsevol moment, la veri-
ficació d'aparells de mesura instal·lats, sigui qui sigui el seu
propietari.

Si l'abonat sol·licita al prestador del servei la tramitació de l'es-
mentada verificació oficial, el prestador del servei lliurarà el comp-
tador en qüestió en l'abonat, s'instal·larà un comptador provisional
fins que es tingui l'informe de final dels Serveis de la Conselleria
d'Indústria.

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

ARTICLE 46.- SANITAT DEL CONSUM
La instal·lació interior servida per l'abonament objecte del

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

Els dipòsits receptors, si n'hi hagués, hauran de mantenir-se acura-
dament nets, desinfectant-los per part de l'abonat periòdicament i
protegint-los raonablement per evitar qualsevol contaminació.

ARTICLE 47.- ABONAMENT
L'abonament de rebuts l'haurà d'efectuar l'abonat dins dels dotze

dies laborables desprès de la data de la factura. A aquests efectes la
data de la factura determinarà l'inici del còmput del termini abans
esmentat.

L'abonat podrà optar pel domiciliar el pagament del rebut en
llibreta d'estalvi o compte corrent, fer-ho efectiu directament a les
oficines del prestador del servei, o bé en les entitats bancàries que el
prestador del servei autoritzi. A efectes de seguretat dels agents de
recaptació, el pagament s'haurà d'efectuar exclusivament en qual-
sevol de les formes indicades.

CAPÍTOL VII

SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I RESCISSIÓ 
DEL CONTRACTE

ARTICLE 48.- CAUSES DE SUSPENSIÓ
L'incompliment per part de l'abonat de qualsevol de les obliga-

cions detallades a l'article 7 d'aquest reglament, facultarà al pres-
tador del servei per suspendre el subministrament seguint els tràmits
que s'assenyalin en el següent article.

ARTICLE 49.- PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DEL SUBMINIS-
TRAMENT

El prestador del servei podrà suspendre el subministrament
d'aigua als seus abonats, pels procediments i terminis següents:

El termini d'abonament dels rebuts en període voluntari serà d'un
mes des de la data de factura, un cop finalitzat aquest termini els
abonats en més de dos rebuts impagats se'ls hi comunicarà el inici
del procediment de tall, i en el cas de que en quinze dies no hagi
estat abonat el import pendent es procedirà a la seva execució. 

El servei haurà de donar compte a l'abonat per correu certificat,
o d'una manera de la qual resti constància, tanmateix, es notificarà a
l'Ajuntament i en cas no rebre ordre contrària, prèvia comprovació
dels fets, el Servei procedirà al tall del subministrament.

En el cas que l'abonat hagués formulat reglamentàriament alguna
reclamació o recurs, el prestador del servei no podrà privar del submi-
nistrament mentre no es resolgui la reclamació formulada. No obstant
i això no quedarà exonerat del pagament del import del rebut.

Si el interessat interposes un nou recurs contra la resolució de l'or-
ganisme competent de l'administració pública, se'l podrà privar del
subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que deu,
confirmada per la resolució objecte del recurs.
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La suspensió del subministrament d'aigua pel prestador del servei
no es podrà realitzar en dia festiu o un altre en que per qualsevol
motiu no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al
públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei,
ni la vigilància del dia en que es doni alguna d'aquestes
circumstàncies.

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

La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim,
els següents punts :

- Nom i adreça de l'abonat.
- Nom i adreça de l'abonament.
- Data aproximada a partir de la que es produirà el tall de submi-
nistrament.

- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l'em-
presa subministradora en que poden corregir-se les causes que
originen el tall.

Si l'empresa comprova l'existència de derivacions clandestines
podrà inutilitzar-les immediatament, i donarà compte a l'organisme
competent de l'administració pública.

ARTICLE 50.- RENOVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Les que origini la suspensió seran a compte de l'empresa submi-

nistradora i la connexió del subministrament, en cas de tall notificat,
segons el que regula l'anterior article, serà a compte de l'abonat, i es
remunerarà amb una quantitat dels drets d'escomesa vigents per a un
cabal igual al contractat, el qual serà abonat per avançat. De cap
manera no es podran percebre aquests drets si no ha realitzat efecti-
vament el tall de subministrament.

ARTICLE 51.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Transcorreguts dos mesos de la suspensió del subministrament

sense que l'abonat hagi esmenat qualsevol de les causes, establertes
en l'article 48 d'aquest reglament, per les quals es va procedir a l'es-
mentada suspensió, el prestador del servei estarà facultat per resoldre
el contracte, a l'empara del que disposa l'article 1.124 del codi civil.

ARTICLE 52.- RETIRADA DE L'APARELL DE MESURA
Resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar el comp-

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

ARTICLE 53.- ACCIONS LEGALS
El prestador del servei, malgrat la suspensió del subministrament i

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

Tanmateix, i en el cas en que la suspensió del subministrament
efectuada pel seu prestador resultés improcedent, l'abonat podrà
exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder iniciar les
accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels
seus interessos.

CAPÍTOL IX

TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DE REBUT

ARTICLE 54.- TRIBUTS
Com a regla general, els tributs de l'estat, les comunitats autò-

nomes i entitats locals, establerts sobre les instal·lacions i el subminis-
trament o consum d'aigua, en els quals siguin subjectes passius les
empreses subministradores, no podran ésser repercutits a l'abonat
com a talls, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del tribut

sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la
mateixa tarifa.

ARTICLE 55.- ALTRES CONCEPTES DEL REBUT
El prestador del servei haurà d'incloure per al seu cobrament en

el rebut del consum, quan rebés una demanda legal en aquest sentit,
els tributs per compte de les entitats públiques a què es refereix a l'ar-
ticle anterior, sempre que sigui, establerts prenent com a base el
consum de l'aigua.

CAPÍTOL X

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

ARTICLE 56.- CONSULTES I INFORMACIÓ
L'abonat te dret a consultar totes les qüestions derivades de la

prestació del servei i del funcionament del subministrament en el
consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs
d'instal·lacions referents a la contractació. El prestador del servei
haurà d'informar totes les consultes formulades correctament,
contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini
màxim d'un mes.

ARTICLE 57.- RECLAMACIONS 
Les reclamacions, dubtes i interpretació de les condicions del

subministrament i quan es relacioni amb aquesta pòlissa, seran
resoltes administrativament per la delegació d'indústria, contra de la
qual resolució podrà recorre's en el termini de quinze dies, davant la
direcció general d'indústria. Els recursos s'hauran de presentar en la
mateixa delegació d'indústria mitjançant rebut.

Independentment, correspon als tribunals de justícia, a instància
de part interessada, intervenir en totes les qüestions pròpies de la juris-
dicció.

CAPÍTOL XI

JURISDICCIÓ

ARTICLE 58.- ADMINISTRATIVA
Sense perjudici de les competències legals que puguin corres-

pondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon als ajunta-
ments respectius la incoació i instrucció dels expedients sancionadors,
per l'incompliment del present reglament, tant per part dels abonats
com pels prestadors del servei, amb subjecció al procediment sancio-
nador de la Llei 30/92 , de 26 de novembre, de Règim Júridic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (
LRJAP-PAC).

CAPÍTOL XII

NORMES SUPLETÒRIES

ARTICLE 59.- DISPOSICIONS SUBSIDIÀRIES
En tot allò no previst per aquest reglament s'estarà al que es

disposi en les normes de caràcter general, i en concret a allò esta-
blert en aquells preceptes del reglament de verificacions elèctriques
que expressament així s'hagin fet extensius als altres subministres
d'aigua i clavegueram. 

ANNEX AL REGLAMENT DE SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL
MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS

TÍTOL I. ABOCAMENTS

CAPÍTOL 1. CLASSIFICACIONS

Article 1. Classificació dels abocaments en funció de l'ús. A
efectes del present Reglament, els abocaments es classifiquen en les
modalitats que seguidament es defineixen:

A) Abocaments procedents d'ús domèstic: Es consideren així els
procedents d'habitatges que impliquen fonamentalment deixalles
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procedents de la preparació, cocció i manipulació d'aliments, rentat
de robes i utensilis, així com excrements humans i materials similars.

B) Abocaments procedents d'usos industrials:
B1) Aigües residuals assimilables a domèstiques: seran les

aigües residuals procedents d'instal·lacions
comercials,oficines, institucions i centres públics que per les
sevescaracterístiques siguin assimilables a les aigües
procedents d'usos domèstics.

B2) Aigües residuals industrials pròpiament aquestes: Seran les
aigües usades procedents d'establiments industrials, comer-
cials o d'altre tipus, que impliquen deixalles diferents a les
presents en les aigües definides en l'apartat A) 26 BOP DE
TARRAGONA - Núm. 139 Divendres, 17 - 6 - 2005
generats en processos de fabricació o manipulació, per
activitats subjectes a Llicència Ambiental.

Article 2. Qualitat dels abocaments. En funció de les caracterís-
tiques físic-químiques de les substàncies potencialment contaminants
presents en els abocaments, s'estableix la classificació següent:

1. Contaminants admissibles: són totes aquelles substàncies que
no constitueixen perill algun per a la vida, ni afecten sensiblement al
normal funcionament de les xarxes urbanes de Clavegueram o
instal·lacions generals de tractament i depuració d'aigües residuals
dependents de l'Ens gestor. S'inclouen en aquest grup:. Abocaments
domèstics en la qual la temperatura de les aigües, en el moment d'ac-
cedir a l'escomesa, no excedeixi de 40/C. Abocaments industrials en
els quals l'afluent estigui constituït exclusivament per aigües procedents
d'usos higiènics i amb la limitació de temperatura per a abocaments
domèstics. Aigües procedents de circuits de calefacció o refrigeració,
exemptes de productes químics i amb temperatura inferior a 40/C.

2. Contaminants tolerables: Són aquelles substàncies que per la
seva naturalesa o per la seva baixa concentració, no constitueixen-
perill per a la vida, si bé la seva presència és susceptible d'ocasionar
trastorns tolerables en el normal funcionament de les xarxes de
Clavegueram.

3. Contaminants inadmissibles: Són aquelles substàncies que per
la seva naturalesa, composició o grandària, poden ocasionar, per si
soles o per interacció amb unes altres, mals o dificultats insalvables
en el normal funcionament de les conduccions o instal·lacions de trac-
tament o depuració d'aigües residuals, així com quan la seva
presència comporti un perill potencial o cert per a la vida o integritat
de les persones, per al mitjà ecològic o per als béns materials.

Article 2. Abocaments atípics. Es defineixen així els abocaments
d'aigua usada procedent de fonts de subministrament distints a les del
proveïment realitzat per l'Ens gestor, que no podran ser abocats,
directa o indirectament, a la xarxa de Clavegueram, sense prèvia
autorització d'aquesta.

CAPÍTOL 2. LIMITACIONS I PROHIBICIONS

Article 3. Limitacions. L'Ens gestor podrà incloure en l'autorització
d'abocament, per a aigües residuals industrials, els següents extrems:

a) Valors màxims i mitjans permesos en la concentració de conta-
minants i característiques de les aigües residuals.

b) Limitació sobre el cabal i l'horari d'abocament.
c) Exigència d'instal·lacions de pretractament, mostreig i mesu-

rament,en cas necessari.
d) Exigències respecte al manteniment i registre de les

instal·lacions interiors, així com programa de compliment.
e) Condicions complementàries que asseguren el compliment

d'aquest Reglament.

Article 4. Limitacions específiques. Les concentracions màximes
instantànies de contaminants tolerables en les descàrregues d'aboca-
ments d'aigües residuals són:

DBO5 500 ppm
Ph comprés entre 6. 9,5

Temperatura inferior a 45 /C
Sòlids en suspensió de (partícules
en suspensió o decantables
majors de 0,2 micras) 500 mg/l
Olis i grasses 100 "
Arsènic 1 "
Plom 1 mg/l
Crom total 3 "
Crom hexavalent 0,5 "
Coure 3 "
Zinc 5 "
Niquel 5 "
Mercuri 0,1 "
Cadmi 0,5 "
Ferro 5 "
Bor 3 "
Cianuros 5 "
Sulfats 1.000 "
Detergent 6 mg/l
Pesticides 0,10 mg/l

Aquesta normativa és compatible amb qualsevol acord especial
que pogués establir-se entre l'Ens gestor i qualsevol Usuari quan les
circumstàncies que concorrin ho aconsellin.

Article 5. Prohibicions. Queden totalment prohibits els aboca-
ments directes o indirectes a la xarxa de clavegueram de tots els
compostos i matèries que, de forma no exhaustiva i agrupats per
afinitat o similitud d'efectes, s'assenyalen a continuació:

1. MESCLES EXPLOSIVES: Gasolina, benzè, naftaleno, fueloil,
olis volàtils o qualssevol altres líquids, sòlids o gasos que per raó de
la seva naturalesa i quantitat siguin o puguin ser suficients, per si
mateixos en presència d'altres substàncies, de provocar focs o explo-
sions.

2. DEIXALLES SÒLIDES I VISCOSOS: Deixalles sòlides i viscosos
que provoquin o puguin provocar obstruccions en el fluix de la xarxa
de Clavegueram o interferir l'adequat funcionament del sistema
d'aigües residuals. Els materials prohibits inclouen, en relació no
exhaustiva: Greixos, budells o teixits animals, fem, ossos, pells o
carnaza, entranyes, sang, plomes, cendres, escòries, sorres, trossos
de pedres o de marbre, trossos de metall, vidre, palla, encenalls, reta-
llades de gespa, draps, grans, llúpol, deixalles de paper,
fustes,plàstics, quitrà, residus asfàltics, residus del processat de
combustibles o olis lubrificants i similars i, en general, sòlids de
grandària superior a 1,5 cm en qualsevol de les seves dimensions.

3. MATERIALS ACOLORITS: Líquids, sòlids o gasos que, incor-
porats a les aigües residuals donin coloracions que no s'eliminin en el
procés de tractament emprat en les estacions depuradores conven-
cionals, tals com *lacas, vernissos, tintes, etc.

4. RESIDUS CORROSIUS: Líquids i sòlids que provoquin corrosió
en la xarxa de Clavegueram o en les instal·lacions de depuració i
totes les substàncies que puguin reaccionar amb l'aigua per a formar
productes corrosius.

5. DEIXALLES RADIOACTIVES: Deixalles radioactius o isòtops de
vida mitja o concentració tals que puguin provocar mals en les
instal·lacions o perill per al personal del manteniment de les mateixes.

6. MATÈRIES NOCIVES I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES: Sòlids,
líquids o gasos en quantitats tals que per si sols o per interacció amb
altres deixalles puguin causar molèstia pública, o perill per al
personal encarregat del manteniment i conservació de la xarxa de
Clavegueram o estacions depuradores.

Article 6. Abocaments que requereixen tractament previ. La
relació que s'indica a continuació conté un llistat de productes que
cal tractar obligatòriament abans del seu abocaments a la xarxa de
Clavegueram, fins arribar a els límits de concentració que s'esta-
bleixen com permissibles en l'article 4 d'aquest mateix capítol.
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Residus de fabricació de formigó (i dels seus productes derivats).
Residus de fabricació de ciment. Llot de galvanització contenint
Cianur.
Residus de galvanització contenint Crom VI.
Residus de galvanització contenint Coure.
Residus de galvanització contenint Zinc.
Residus de galvanització contenint Cadmi.
Residus de galvanització contenint Níquel.
Òxid de zinc.
Sals d'adobar.
Residus de banys de sals.
Sals de Bari.
Sals de banys de tremp contenint Cianur.
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Sals de Coure.
Àcids, barreja d'àcids, àcids corrosius.
Lleixius, barreges de lleixius, lleixius corrosius (bàsiques).
Hipoclorit alcalí (lleixiu brut).
Concentrat contenint Crom VI.
Concentrat contenint Cianur.
Aigües de rentat i aclarit contenint Cianur.
Concentrat contenint sals metàl·liques.
Semiconcentrats contenint Crom VI.
Semiconcentrats contenint Cianur.
Banys de revelat.
Solucions de substàncies frigorífiques (refrigeradores).
Residus de fabricació de productes farmacèutics.
Micelios de fongs (fabricació d'antibiòtics).
Residus àcids d'oli (mineral).
Oli vell (mineral).
Combustibles bruts (carburant brut).
Olis (petrolis) de calefacció bruts.
Llots especials de coquerías i fàbriques de gas.
Materials frigorífiques (hidrocarbur de flúor i similars.
Tetrahidrocarburs de fluor. Tricloroetano. Tricloroetileno.
Netejadors en sec contenint halògens.
Benzè i derivats.
Residus d'envernissar.
Matèries colorants.
Resta de tintes d'impremta.
Residus de cues i articles de pegar.
Resines intercambiadores d'eons. Resines intercambiadores
d'eons amb barreges específiques de processos.
Llots d'indústries de tenyit tèxtil.
Llots de bugaderia.
Restes de productes químics de laboratori.

CAPÍTOL 3. CONTROL DELS ABOCAMENTS.

Article 7. Anàlisi. Les anàlisis i assaigs necessaris per a la deter-
minació de les característiques dels abocaments, s'efectuaran per
l'Usuari conforme a l'establert en les normes vigents o, si escau, pels
mètodes patró que adopti el laboratori autoritzat per l'Ens gestor.

Article 8. Freqüència de mostreig. La freqüència de mostreig serà
determinada per l'Ens gestor en el moment d'aprovació de l'abo-
cament, d'acord amb les característiques pròpies contingudes en la
sol·licitud, ubicació i qualsevol altra circumstància que consideri
convenient.

Article 9. Resultats. Les determinacions realitzades, de la forma
establerta en el contracte d'abocament, deuran ser remeses a l'Ens
gestor a requeriment d'aquesta i deuran estar sempre a la disposició
dels tècnics responsables de la inspecció i control dels abocaments
per al seu examen, quan aquesta es produeixi.

Article 10. Comprovacions. L'Ens gestor podrà realitzar les seves
pròpies determinacions aïllades o en paral·lel amb l'Usuari quan ho

consideri procedent i en la forma establerta per a això en el present
Reglament.

Article 11. Arqueta de mostreig. Tots els abocaments emparats
per un contracte per a abocaments industrials disposaran en les seves
instal·lacions, posterior a l'últim abocament o estació de pretrac-
tament, si escau, d'una arqueta accessible destinada a la presa de
mostres de l'afluent al Clavegueram.

CAPÍTOL 4. INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS

Article 12. Inspecció. Pels serveis corresponents de l'Ens gestor o
entitat en la que es delegui s'exercirà la inspecció i vigilància, periò-
dicament, sobre les instal·lacions interiors i instal·lacions d'aboca-
ments a la xarxa de Clavegueram, a fi de comprovar el compliment
del disposat en el present Reglament. Les inspeccions i controls
podran realitzar-se per iniciativa de l'Ens gestor, quan ho estimi oportú
o a petició de l'Administració Pública o de la part interessada.

L'Usuari facilitarà als inspectors l'accés a les instal·lacions interiors
i particulars en les condicions establertes en aquest Reglament, per a
la realització de les oportunes inspeccions, posant a la seva dispo-
sició les dades, informació, anàlisi, etc., que aquests els sol·licitin i
tinguin relació amb l'abocament.

Article 13. Actes d'inspecció. S'aixecarà un Acta de cada
inspecció realitzada per l'Ens gestor, que haurà de reflectir, necessà-
riament, les dades d'identificació de l'Usuari, operacions i controls
realitzats, resultats dels amidaments i preses de mostres, data de la
inspecció i qualsevol altre fet o dada que es consideri oportú fer
constar per ambdues parts. Aquest acta se signarà, per duplicat, per
l'inspector i l'Usuari o el seu representant en l'acte, quedant en poder
d'aquest una còpia.

Article 14. Equips
1. L'usuari estarà obligat a instal·lar, pel seu compte i al seu

càrrec, els equips d'amidament, presa de mostres i control que l'Ens
gestor estimi necessaris per a la mesura i vigilància dels seus aboca-
ments. Igualment deurà mantenir i conservar els mateixos en condi-
cions adequades de funcionament i la seva instal·lació deurà
realitzar-se en el lloc més idoni per al seu accés i inspecció.

2. L'Ens gestor podrà exigir, en cas que diversos Usuaris aboquin
en el mateix braç de Clavegueram i amb característiques similars, la
col·locació d'equips conjunts o separats segons ho aconsellin les
condicions i disponibilitat d'espai. La instal·lació i manteniment dels
equips es realitzarà de la forma en la que es determini en l'acord que
per a això s'estableixi.

3. En quant als establiments industrials potencialment contami-
nants hauran d'instal·lar-se i posar a disposició de l'Ens gestor, a
efectes de determinació de la càrrega contaminant, les següents
instal·lacions:

a) Pou de registre: Cada indústria posarà en cada claveguera
de descàrrega dels seus abocaments residual, un pou de
mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i
localitzable aigües avall, abans de la descàrrega i fora de
la propietat. Haurà de trametre a l'Administració local
gestora o a l'autoritat o l'ens en qui delegui.

b) Aforament de cabals: cada pou de registre, haurà de
contenir un sobreeixidor aforador, del tipus que determini
l'Ens Gestor, amb un registre totalitzador per a la determi-
nació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua
consumida i els volums d'aigua d'abocament fossin aproxi-
madament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal
d'aigua per comptador podrà ser utilitzada com a
aforament del cabal residual. Igualment, si la procedència
de l'aigua de captació és d'un pou o d'altres fonts, podrà
habilitar-se una fórmula indirecta de mesura de cabals resi-
duals.

c) Pretactaments: En el cas d'existir pretractaments individuals
o col·lectius legalment constituïts que, particularment o
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col·lectivament,realitzin ractaments dels abocaments resi-
duals,haurà d'instal·lar-se a la sortida dels efluents
depurats, un pou de mostres amb les mateixes condicions i
requisits esmentades en l'apartat 3a d'aquest article.

Article 15. Accions reglamentàries. Els abocaments a la xarxa
de Clavegueram que no compleixin qualsevol de les limitacions o
prohibicions que s'especifiquen en el present Reglament, donaran
lloc a que l'Ens gestor adopti o proposi a l'Administració alguna o
algunes de les mesures següents:

a) Prohibició total de l'abocament quan, existint l'incompliment,
aquest no pugui ser corregit ni en les instal·lacions de l'Usuari
ni en les de l'Ens gestor.

b) Exigir a l'Usuari l'adopció de les mesures necessàries per a
la modificació de l'abocament.

c) Exigir al responsable efectuar, provocar o permetre l'abo-
cament, el pagament de tots les despeses i costos addi-
cionals que l'Ens gestor hagi hagut de plantar cara com a
conseqüència d'aquests, per desperfectes, avaries, neteja,
etc.

d) Aplicació de les sancions previstes en el present Reglament.

Article 16. Emergències. Davant una situació d'emergència o
amb risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa
de Clavegueram, que pugui ser potencialment perillós per a la
seguretat de les persones o instal·lacions, l'Usuari deurà comunicar
urgentment la situació produïda i emprar tota aquelles mesures que
es disposin, a fi d'aconseguir minimitzar el problema. Posteriorment,
l'Usuari remetrà a l'Ens gestor el corresponent informe de l'esde-
vingut.

TÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS

CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ

Article 17. Definició.
1. Es considera frau qualsevol acte d'ús il·lícit de les

instal·lacions del Servei de Sanejament contrari a les normes
d'aquest Reglament.

2. Són infraccions aquells actes o omissions que suposi incom-
pliment del contracte o de les normes reglamentàries.

Article 18. Infraccions lleus.
1. Es qualificaran com lleus aquelles infraccions que no es defi-

neixen com greus o molt greus en els articles següents.
2. La reincidència en una infracció lleu serà qualificada com

greu.

Article 19. Infraccions greus. Es consideraran infraccions greus
els següents actes:

a) Impedir o obstaculitzar les visites d'inspectors acreditats per
l'ens gestor.

b) Impedir la comprovació de la instal·lació interior i particular
de l'abocament.

c) Realitzar abocaments amb agents contaminants definits com
inadmissibles o que sobrepassin els límits establerts en l'ar-
ticle 4.

d) Realitzar directament abocaments prohibits en l'article 5 o
que requereixin tractament previ i que sobrepassin els límits
establerts en l'article 4.

e) L'incompliment de les normes relatives a construcció d'esco-
meses i connexió a la xarxa.

f) Establir connexions en les instal·lacions interiors i particulars
que permetin l'abocament d'altre immoble distint del que
figura en el contracte.

g) La manipulació en la xarxa de competència de l'ens gestor
sense produir defraudació.

h) L'omissió o la demora en la instal·lació dels pretractaments
depuradors que exigeix la Junta de Sanejament, com també

la manca de la instal·lació o el funcionament dels dispositius
fixos d'aforaments de cabals i preses de mostres o aparellso
d'aparells de mesurament a que es refereixen els articles
d'aquest Reglament.

Article 20. Infraccions molt greus. Es classifiquen com infraccions
molt greus les següents:

a) La repetició en la comissió d'una mateixa infracció com greu.
b) Intimidar o coaccionar als empleats de l'ens gestor en el

compliment de les seves obligacions.
c) No corregir, en el termini establert per l'ens gestor per a això,

les deficiències existents en les instal·lacions interiors o les defi-
ciències detectades en la qualitat de l'abocament.

d) Produir modificacions o alteracions en els equips de mesura i
control.

e) Produir abocaments, aigües baix, de la torreta sifónica o de
presa de mostra si escau.

f) Qualsevol acció i omissió dirigida a utilitzar la xarxa de
Clavegueram sense coneixement o autorització de l'ens gestor.

CAPÍTOL 2. SANCIONS I RECURSOS

Article 21. Sancions. Les sancions a imposar per les infraccions,
classificades en el capítol anterior, seran les següents:

A) INFRACCIONS LLEUS: prevenció amb obligació per a l'in-
fractor de normalitzar la seva situació no reglamentària quan
escaigui.

B) INFRACCIONS GREUS: se sancionaran amb un recàrrec en la
facturació de fins 500 metres cúbics d'aigua abocada,
valorada al preu de la tarifa vigent, sense perjudici i amb inde-
pendència de la liquidació de frau, si l'hagués.

C) INFRACCIONS MOLT GREUS: se sancionaran amb un
recàrrec en la facturació de fins 1.000 metres cúbics d'aigua
abocada, valorada al preu de la tarifa vigent, sense perjudici
i amb independència de la liquidació de frau, si l'hagués.

D) DEFRAUDACIONS: es liquidaran d'acord a l'establert en el
títol anterior.

Article 22. Reincidències. La reincidència en qualsevol de les
infraccions qualificades com greus o molt greus seran sancionades
amb el doble de la quantia de la sanció corresponent, amb resolució
del contracte i cancel·lació del subministrament i abocament de forma
immediata.

Article 23. Exercici d'accions judicials. Amb independència de
les sancions establertes, l'ens gestor podrà exercir les accions judicials
que consideri oportunes quan concorrin circumstàncies de
gravetat,dol o reincidència.

Article 24. Procediment sancionador.
1. Denunciada una infracció, l' ens gestor ho posarà en conei-

xement de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, per tal que editi, si
escau, el pertinent expedient sancionador. 

L'expedient sancionador es tramitarà de conformitat amb la
normativa sobre procediment sancionador que resulti d'aplicació per
als Ens Locals.

Si l ´usuari que ha provocat la infracció no respon sobre la sanció
imposada, l´Ajuntament autoritzarà a l´ens gestor per tal que realitzi
el tall de subministrament d´aigua potable del mateix edifici on s´ha
provocat la infracció fins que no s´hagi ressolt la sanció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. A partir de l'entrada en vigor del
present Reglament, les disposicions contingudes en el mateix seran
aplicables a totes les finques que efectuïn abocaments a la xarxa
de Clavegueram, a tots els Usuaris del Servei de Sanejament
d'Aigües i a aquells que efectuïn abocaments la xarxa de
Clavegueram.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
A partir de l'aprovació definitiva del present Reglament, tots els

titulars d'indústries afectades pel mateix, deuran remetre, en el termini
de sis mesos, a l'ens gestor, la declaració d'abocaments. Si es tractés
d'abocaments prohibits deuran efectuar la seva suspensió immedia-
tament, i si es tractés d'indústries els abocaments de les quals reque-
reixin tractament previ, deuran aplicar les mesures correctores en el
termini de dos anys. Transcorreguts aquests terminis sense haver-se
portat a terme el requerit, podrà l'ens gestor adoptar les resolucions
corresponents per al compliment de les normes d'aquest Reglament,
aplicant en la seva integritat el règim disciplinari establert en el
mateix.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L'entrada en vigor d'aquest Reglamenti i el seu annex derogarà el

Reglament de Servei Municipal de Subministrament d'Aigua Potable i
Servei de Clavegueram existent.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament i el seu annex entrarà en vigor aprovat defi-

nitivament pel ple municipal i publicat integrament el seu contingut en
el Butlleti Oficial de la Província de Tarragona i transcorreguts quinze
dies hàbils des de la seva publicació.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un
recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del Contenciós
Administratiu del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publi-
cació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa.

Vilalba dels Arcs, 18 de desembre de 2009. --- L'alcalde, Xavier
Marzo Francés.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

2009/17112 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

Según lo acordado en los autos 358/08-A-A, seguidos en este
Juzgado a instancia de PAVO Y DERIVADOS, SA contra INSS, TGSS
y NANCY IRENE IMBAQUINGO CABEZAS, por el presente se
notifica a Nancy Irene Imbaquingo Cabezas, en ignorado paradero
y con último domicilio conocido en Amposta, calle Ruiz de Alda, 81,
baixos, el auto de desistimiento dictado en los presentes autos en
fecha de hoy, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:

Se tiene a la parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una vez firme esta reso-

lución, tomando debida nota en los libros correspondientes.
Notifíquese esta resolución advirtiendo a las partes que contra la

misma cabe recurso de reposición dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, siendo indispensable para su admisión,
si el recurrente no ostenta la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, que presente resguardo
acreditativo de haber constituido el depósito de 25 euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a Nancy Irene
Imbaquingo Cabezas, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados;
y para su inserción en el BOP de Tarragona y tablón de anuncios de
este Juzgado a los efectos pertinentes, expido el presente edicto.

En Tortosa, a 17 de diciembre de 2009. --- La secretaria judicial
(ilegible).

2009/17416 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

Según lo acordado en los autos 366/09-A, seguidos en este
Juzgado a instancia de IVAN TOMEY contra SERVEIS INTEGRALS
ALDELTA 2003, SL y FOGASA, por el presente se notifica a la
empresa demandada Serveis Integrals Aldelta 2003, SL, en ignorado
paradero y con último domicilio conocido en Amposta, calle Josep
Tarradelles, 10, la sentencia dictada en los presentes autos en fecha
16 de diciembre de 2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. Iván
Tomey contra la empresa Serveis Integrals Aldelta 2003, S.L. y el
Fogasa, debo condenar y condeno a la precitada empleadora a que
abone al referido demandante la suma 7.616,64 euros. El Fogasa
responderá de la mencionada deuda conforme a las previsiones del
art. 33 del ET y demás normas concordantes.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra
la misma cabe recurrir en Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de cinco días
hábiles por conducto este Juzgado y con designación de Letrado que
ha de interponerlo; siendo indispensable si recurrente no ostenta el
carácter de trabajador y no goza del beneficio de justicia gratuita
que presente resguardo acreditativo de haber ingresado el importe
íntegro de la condena en la cuenta abierta por este Juzgado en
Banesto, o presentar aval solidario de entidad financiera por el
mismo importe, y al mismo tiempo para su formalización deberá
presentar resguardo acreditativo de ingreso del depósito especial de
150 euros, sin cuyos requisitos se tendrá por desistido del recurso
anunciado y quedará firme la sentencia.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada Serveis Integrals Aldelta 2003, SL, advirtiéndole que las
sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados; y para su inserción en el BOP de
Tarragona y tablón de anuncios de este Juzgado a los efectos perti-
nentes, expido el presente edicto.

En Tortosa, a 23 de diciembre de 2009. --- La secretaria judicial
en sustitución (ilegible).

2009/17356 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 5 DE ZARAGOZA

Edicto

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

D. MIGUEL ÁNGEL ESTERAS PÉREZ, secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de ZARAGOZA, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento DEMANDA 737/2009 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. JOAQUIN VALERO
CALVO contra la empresa VIVIENDAS, OBRAS PUBLICAS E INGE-
NIERIA SA; SISTEMAS CANALES Y OBRAS PUBLICAS S.L. y
FOGASA, sobre DESPIDO , se ha dictado la siguiente: 

SENTENCIA cuya parte dispositiva dice: 

FALLO

Que estimando la demanda formulada por JOAQUIN VALERO
CALVO contra VIVIENDAS, OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA SA y
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