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AJUNTAMENT DE
CAMPRODON
Anunci
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aporten a la societat i incideix en els
aspectes relacionats amb les condicions
de manteniment dels animals, la higiene i
la salut pública, els sistemes de control i
les mesures que afecten a la seguretat ciutadana.

...
El Ple de l'Ajuntament de Camprodon, en sessió celebrada el 27 d’octubre
de 2000, va aprovar inicialment l’aprovació o modificació de diverses normes
reglamentàries, atès que durant el termini
d’exposició al públic i d’audiència als
interessats no s’han presentat al·legacions
ni reclamacions d’acord amb l’article 65
del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, els acords
d’aprovació inicial han esdevingut definitius. A aquest efectes es fa públic el text
íntegre de les Ordenances o modificacions definitivament aprovades que són
les següents:
1 Ordenança Municipal de control i
tinença d’animals (annex 1)
2 Reglament del Cementiri municipal
de Camprodon (annex 2)
3 Reglament del Servei d’aigües al
T.M. de Camprodon (annex 3)
4 Modificació de l’article 2 del Reglament de Règim intern de l’Hospital Municipal Geriàtric de Camprodon. (annex 4)
Contra aquests acords que són definitius i esgoten la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la publicació de la
referència d’aquest anunci al Diari Oficial
de la Generalitat. Aquest recurs s’ha
d’interposar davant de la sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Camprodon, 9 de gener de 2001.—
L’Alcalde-President. Signat: Esteve Pujol
i Badà.

Annex 1: ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA
D’ANIMALS
Article. 1.
1 Aquesta ordenança té per objecte la
regulació, en tot el terme municipal de
Camprodon, del control i tinença d’animals, tant els domèstics i de companyia
com els utilitzats amb altres finalitats.
2 Els objectius principal d’aquesta
ordenança són la garantia dels drets dels
animals i l’assoliment d’una correcta convivència entre aquests i les persones. Té
en compte els beneficis que els animals

TITOL I. OBJECTE
D’APLICACIÓ

I
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Article. 2.
Els animals a què fan referència les
normes establertes per aquesta ordenança,
agrupats d’acord amb les seves característiques, naturalesa i la seva destinació
més usuals són:
a) Animals domèstics:
-Animals de companyia: gossos, gats,
determinades aus i ocells.
-Animals que proporcionen ajuda
especialitzada: gossos guia.
-Animals d’aquari i ternari.
-Animals exòtics en general.
b) Animals que proporcionen ajut
laboral: animals de tracció i de rastreig
(animals d’utilitat pública, de vigilància
d’obres, gossos policia).
c) Animals utilitzats en pràctiques
esportives: cavalls, llebres, coloms, canaris i altres ocells.
d) Animals destinats al consum alimentari o dels quals s’obté un aprofitament parcial: aviram, bestiar porcí, bestiar oví, abelles, animals dels quals
s’aprofita la pell, etc.
e) Animals destinats a l’experimentació.
f) Animals utilitzats en activitats
d’esbargiment o en espectacles i animals
ensinistrats, propis de l’activitat circenc.
TITOL II. DE LA TINENÇA
D’ANIMALS
Capítol I.- Normes de caràcter general
Article 3
La tinença d’animals en domicilis
particulars, terrenys oberts, locals de tota
classe, i els seus annexos, resta condicionada a què es donin les circumstàncies
higièniques òptimes per al seu allotjament
i a l’absència de risc sanitari, perill o
molèsties als veïns, a altres persones o a
l’animal mateix.
Article 4
1 Els propietaris o posseïdors d’animals esta obligats a mantenir-los en adequades condicions higiènico-sanitàries, i
en aquest sentit, han d’estar correctament
vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament.

Previ informe tècnic, l’Ajuntament
podrà limitar el nombre d’animals que es
posseeixin.
2 Els propietaris o posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la
tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament d’aquells.
3 Els propietaris o posseïdors d’animals hauran d’impedir que des de l’interior dels domicilis, patis, terrasses, galeries o balcons, els animals, amb els seus
sons, crits o cants, destorbin el descans
dels veïns, a qualsevol hora del dia.
4 Resta especialment prohibit, des de
les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en
patis, terrasses, galeries i balcons o altres
espais oberts, animals domèstics que amb
els seus sons, crits o cants, destorbin el
descans dels veïns.
Article 5
D’acord amb la legislació vigent,
queda expressament prohibit:
1 Inferir danys o cometre actes de
crueltat i maltractament als animals
domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.
2 Realitzar actes públics o privats de
baralles d’animals o actes en el quals
se’ls mati, fereixi o hostilitzi, i també els
actes públics no regulats legalment,
l’objectiu dels quals sigui la mort de
l’animal, sense perjudici de les responsabilitats penals en què es pugui incórrer.
Queden exceptuats els actes públic culturals i tradicionals, degudament autoritzats, sempre i quan no suposin cap maltractament per l’animal.
3 En tot el terme municipal, la captura i l’enverinament d’animals, excepte
el realitzat pels serveis sanitaris o serveis
municipals autoritzats en la seva funció
de protegir la salut pública, i en aquells
casos expressament autoritzats.
4 El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició
és extensiva als mercats ambulants en què
només és permesa la venda de petits animals de producció i consum.
5 Vendre o donar animals a menors
de 14 anys i a les persones incapacitades
de valer-se per si mateixes, sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela.
6 La venda d’animals no controlada
per l’Administració, a laboratoris o clíniques.
Article 6.
D’acord amb el que estableix l’article
1905 del Codi Civil, el posseïdor d’un
animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les
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molèsties que ocasioni a persones, a les
coses, a les vies i espais públics i al medi
natural en general.
Article 7.
Els propietaris o posseïdors d’animals
estan obligats a facilitar l’accés als llocs on
es trobin els animals als serveis sanitaris i
als agents de l’autoritat, per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les
disposicions d’aquesta ordenança. Tanmateix, tenen l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la documentació exacta i la informació necessària
pel compliment de les seves funcions.
Article 8.
Tindrà la qualificació d’animal molest
aquell que hagi estat capturat en les vies o
espais públics dues vegades en sis mesos.
També aquells animals que de forma
constatada hagin provocat molèsties per
sorolls o danys en dues ocasions en els
darrers sis mesos. Aquests animals considerats molestos podran ser comissats i
traslladats, amb despeses a càrrec del propietari o posseïdor, a un establiment adequat, caneres municipals o centre concertat per la Corporació, fins la resolució de
l’expedient sancionador.
Article 9.- Dels gossos potencialment
perillosos
1 D’acord amb el que estableix l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
tindran la consideració de gossos potencialment perillosos i els serà d’aplicació
l’esmentada Llei, aquells que presentin
una o més de les següents característiques:
a) Gossos que hagin tingut episodis
d’agressions a persones o a altres animals.
b) Gossos que han estat adiestrats per
a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyin a una de les
següents races o els seus creuaments:
Bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog
de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità,
pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier
stafforddshire i tosa japonès.
2 En tot cas tindrà la consideració de
gos potencialment perillós, i per tant
podrà ser comissat i/o sacrificat, sense
perjudici de la sanció que correspongui al
propietari o posseïdor, aquell animal que
hagi mossegat o causat lesions greus a
persones o a animals. La gravetat de la
lesió serà avaluada per un facultatiu competent degudament col·legiat.
L’animal podrà ser traslladat a un
establiment adequat, caneres municipals o
centre concertat per la Corporació, amb
despeses a càrrec del propietari o posseïdor, fins a la resolució de l’expedient sancionador.
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3 D’acord amb l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, l’Alcalde i el Ple
de l’Ajuntament de Camprodon, prèvia
sol·licitud al Govern de la Generalitat són
competents per a sancionar, respectivament, les infraccions lleus i greus, contemplades a l’esmentada Llei.
TÍTOL III. NORMES ESPECÍFIQUES SOBRE CERTS ANIMALS DE
COMPANYIA (GOSSOS I GATS)
Capítol I.- De la consideració d’animals de companyia
Article 10
Als efectes d’aquest Títol, i d’acord
amb el Decret 326/1998 de 24 de desembre, tenen la consideració d’animals de
companyia, totes les subespècies i varietats de gossos (canins familiars), i totes
les subespècies i varietats de gats (felins
catus).
Article 11
Són aplicables als animals regulats en
aquest capítol (gossos i gats) totes les
normes de caràcter general i les sanitàries
establertes per a tots els animals en
aquesta Ordenança.
Capítol II.- Dels sistemes d’identificació i cens municipal.
Article 12
Els propietaris o posseïdors d’animals
de companyia (gossos i gats) estan obligats a:
1 Proveir els seus animals amb algun
dels sistemes d’identificació establerts a
la Llei 3/1994, modificadora de la Llei
3/1998 de Protecció dels animals i, més
recentment a l’article 3 del Decret
326/1998 de 24 de desembre (tatuatge a
la pell per un mitjà que garanteixi el
caràcter indeleble o implantació d’una
càpsula que conté un dispositiu electrònic). Qualsevol que sigui el sistema
d’identificació utilitzat, haurà d’ésser
implantat en les condicions establertes al
mateix Decret 326/98.
2 Inscriure’ls en el cens municipal
corresponent en el termini màxim de tres
mesos comptats a partir de la data de naixement o adquisició de l’animal, aportant
la tarja sanitària i el Certificat d’identificació. En el moment de la inscripció en el
cens municipal els serà lliurada la placa
censal que l’animal haurà de dur permanentment en la corretja o collar.
3 Comunicar les baixes per mort o
desaparició dels animals a l’Ajuntament
en el termini de 10 dies a partir del fet,

portant la cartilla sanitària de l’animal o
el certificat veterinari en cas de mort.
4 Comunicar a l’Ajuntament els canvis de domicili del propietari o posseïdor
de l’animal, com també la transferència
de la propietat o possessió, en el termini
de 10 dies a partir del fet.
5 Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir
de l’edat prevista a la normativa vigent i
proveir-se de la cartilla sanitària, que servirà de control sanitari dels animals
durant tota la seva vida.
6 Realitzar controls sanitaris dels animals periòdicament, i com a mínim, una
vegada a l’any.
Article 13.- Sobre els animal de
vigilància.
1 Els propietaris o posseïdors d’animals de vigilància han d’impedir que
puguin abandonar el recinte i atacar a qui
circuli per la via pública.
2 Han de col·locar en lloc visible un
rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un animal de vigilància.
Capítol III.- Condicions de manteniment dels animals
Article 14
D’acord amb el que estableix el
Decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris o posseïdors d’un animal de companyia tenen l’obligació de garantir la
seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higiènico-sanitàries o adequades a la seva
espècie.
Article 15
1 Els animals de companyia han de
disposar d’espai suficient i d’aixopluc
contra la intempèrie, especialment els que
es mantenen en zones exterior i en caneres. Els animals d’un pes superior als 25
quilos no poden tenir com a habitacle
espais inferior a 6 m2, amb excepció dels
que romanguin en les caneres municipals.
2 Es prohibeix mantenir els animals
de companyia en un lloc sense ventilació,
sense llum o en condicions climàtiques
extremes.
3 La retirada dels excrements i de les
orines s’ha de fer de forma quotidiana, i
s’han de mantenir els allotjaments nets i
desinfectats convenientment.
4 Els gossos de guarda, i de forma
general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no
poden restar en aquestes condicions de
forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta han de disposar
d’un grau superior de llibertat de movi-
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ments. Així mateix, han de poder accedir
a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. L’aixopluc ha de
ser impermeable i d’un material que aïlli
de forma suficient i que, a la vegada, no
pugui produir lesions a l’animal; ha
d’estar convenientment airejat i s’ha de
mantenir permanentment en un bon estat
de conservació i de neteja. En tot moment
s’han de prendre les mesures que calguin
per evitar-hi l’entrada d’aigua, així com
l’escalfament excessiu durant els mesos
d’estiu.
5 Els animals de companyia mai no
poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons.
Article 16.- Alimentació
Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta degudament
protegida del fred i l’hivern per evitar que
es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient
per mantenir uns bons nivells de nutrició
i salut.
Article 17.- Mitjans de subjecció
1 El contingut d’aquest article és
d’aplicació als animals de companyia
que, per causes justificades, s’han de
mantenir subjectes en un lloc concret
durant un espai de temps determinat.
2 El mètode de subjeccció habitual
són les cadenes escorredores. Les cadenes
fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora
sigui justificada.
3 El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni
impossibilitar els moviments de l’animal.
En cap cas la longitud de la cadena serà
inferior als 3 m.
4 Les cadenes escorredores han
d’anar sobre un cable hortizontal i han de
permetre que l’animal pugui jeure i pugui
arribar a l’aixopluc.
5 Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el
seu enrotllament i la immobilització de
l’animal.
6 En cap cas, el collar dels animals de
companyia que es mantenen lligats ha de
ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi estrangulació.
Article 18.- Manteniment de vehicles
1 És prohibit mantenir els animals de
companyia en vehicles estacionats més de
4 hores; en cap cas pot ser el lloc que els
albergui de forma permanent.
2 Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun
animal de companyia, s’han d’estacionar

en una zona d’ombra, facilitant en tot
moment la ventilació.
3 És prohibit tancar els animals de
companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que
garanteixi un aireig eficaç que, alhora,
eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel
mateix vehicle.
TITOL IV. PRESÈNCIA D’ANIMNALS A LA VILA
Capítol I.- Animals a la via pública
Article 19
1 En les vies i/o espais públics, els
gossos i altres animals que ho requereixin
hauran d’anar sota el control de persona
que els porti; proveïts de corretja o
cadena, portant posat el collar amb la
identificació censal i la pròpia de l’animal.
2 Hauran de circular amb morrió o
element de protecció equivalent tots
aquells animals, la perillositat dels quals
estigui constatada, ja sigui per la seva
naturalesa i característiques, per la pròpia
actitud de l’animal. L’ús del morrió pot
ser ordenat per l’autoritat municipal quan
es donin les circumstàncies de perill
manifest i mentre durin aquestes.
3 Amb caràcter general queda prohibida la conducció a la via pública per persones menors de 16 anys o que no puguin
valer-se per si mateixes, d’animals que
puguin ser, d’acord amb els termes establerts en aquesta ordenança, declarats
com a perillosos.
4 Els propietaris i/o posseïdors d’animals queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius i preceptius col·locats en el
municipi.
Article 20
1 És prohibida la presència d’animals
a les zones ajardinades, a les zones urbanes adreçades específicament al joc dels
infants, i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 metres tret de les
zones de tolerància que pugui establir la
Corporació.
2 Es prohibeix rentar animals a la via
pública, fonts, estanys, lleres de rius i
sèquies.
Article 21
1 La Comissió de Govern mitjançant
acord motivat podrà prohibir donar aliments als animals a les vies i/o espais
públics i també als portals, finestres,
terrasses i balcons.
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2 La Comissió de Govern municipal
podrà acordar, en casos puntuals i a petició d’alguna associació protectora d’animals, l’establiment d’algun indret de la
vila per a poder alimentar alguns animals.
En tot cas, aquest lloc haurà de complir
totes les condicions establertes en aquesta
Ordenança.
Article 22
La circulació i conducció d’animals i
de vehicles de tracció animal a la via
pública s’ha d’ajustar a allò que disposa
l’ordenança municipal de circulació i a la
resta de legislació vigent en matèria de
circulació.
Capítol II.- De l’abandonament i
recollida d’animals
Article 23
1 Es prohibeix l’abandonament i recollida d’animals.
2 Es considera que un animal és abandonat si està solt a la via pública i no
porta cap identificació de l’origen o del
propietari, ni va acompanyat de cap persona. També tenen la consideració d’animals abandonats aquells que, tot i que
portin identificació suficient del seu origen i/o propietari, la seva desaparició no
hagi estat notificada a l’Ajuntament dintre de les dotze hores anteriors al moment
de la localització de l’animal.
3 Totes les persones que no desitgin
continuar tenint un animal del qual en són
propietaris o responsables, hauran de
comunicar-ho a l’Ajuntament per tal que
els serveis municipal o els concertats per
la Corporació procedeixin a recollir-lo
previ l’abonament de la taxa corresponent, en el seu cas, i fent lliurament de la
documentació i la cartilla sanitària de
l’animal.
4 En els supòsits d’animals abandonats aquests seran recollits pels serveis
municipals o els concertats per la Corporació i es traslladaran a les caneres municipals o a d’altres establiments concertats
fins que siguin recuperats, cedits o sacrificats.
5 Qualsevol persona que s’adoni de
l’existència d’animals solts per les vies
i/o espais públics pot comunicar-ho a
l’Ajuntament o a les dependències de la
Policia Local perquè puguin ser recollits.
6 El termini per a recuperar un animal
sense identificació serà de vuit dies. Si
l’animal porta identificació, el termini
serà de deu dies.
7 En tots els casos els propietaris que
vulguin recuperar els seus animals hauran
d’abonar les taxes corresponents derivades de la retirada i el manteniment,
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d’acord amb l’Ordenança fiscal de retirada d’animals, independentment de les
sancions pertinents que els hi puguin ser
aplicades. També hauran d’acreditar que
en són els propietaris i aportar la cartilla
sanitària de l’animal.
8 Tal com especifica l’article 11 de la
Llei 3/1988 de Protecció dels animals, si
transcorreguts aquest terminis ningú no
reclama l’animal, se’l podrà donar en
adopció i/o se’l podrà sacrificar. Tant en
un cas com en l’altre, es portarà a terme
sota control veterinari.
Article 24
Els animals malalts, ferits o morts en
la via pública seran retirats pels serveis
municipals. En aquest sentit, qualsevol
ciutadà pot avisar a l’Ajuntament o a la
Policia Local a fi que l’animal sigui retirar el més aviat possible.
Capítol III.- Deposicions a la via
pública.
Article 25
1 Els posseïdors d’animals han
d’adoptar mesures per no embrutir amb
les deposicions fecals dels animals les
vies i/o espais públics i per evitar les miccions a les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.
2 Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de
l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si fos necessari, la part
de la via, espai públic o mobiliari que
hagués resultat afectat.
3 Les deposicions fecals recollides
s’han de ficar de forma higiènicament
correcta (en bosses o d’altres embolcalls
impermeables) a les papereres, en bosses
d’escombraries domiciliàries o en altres
elements que l’autoritat municipal pugui
indicar.
4 En el supòsit que es produeixi la
infracció de les normes establertes en el
punt anteriors, els vigilants municipals
tenen l’obligació de requerir el propietari
o la persona que condueixi l’animal, perquè procedeixi a retirar les deposicions i
formular la corresponent denúncia. La
negativa al requeriment dels vigilants serà
sancionada com a infracció molt greu,
sense perjudici d’altres responsabilitats.
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Generalitat de Catalunya o les autoritats
competents en cada cas.
Article 27
Els gossos guia podran circular lliurement en els transports públics, sempre
que vagin acompanyats pel seu amo i
gaudeixin de les condicions higièniques,
sanitàries i de seguretat que preveu
aquesta ordenança.
Capítol V.- Presència d’animals en
establiments i altres indrets.
Article 28
1 Queda prohibida l’entrada i estada
d’animals en tot tipus d’establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar o manipular aliments (RTS comerç
minorista 381/1984, art. 14.10). Els gossos
guia queden exempts d’aquesta prohibició.
2 Els propietaris o encarregats
d’aquest locals han de col·locar a
l’entrada dels establiments, i de manera
ben visible, una placa indicadora de la
prohibició.
Article 29
Els propietaris d’establiments públics
de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, bars-restaurants i similars,
segons el seu criteri podran prohibir
l’entrada i estada d’animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos
guia. En el cas que optin per la prohibició,
aquesta ha d’estar expressament indicada i
en lloc visible a l’entrada de l’establiment.
Tot i comptar amb la seva autorització,
s’exigirà que tinguin el morrió posat i
vagin subjectes amb corretja o cadena.
Article 30
1 Es prohibeix la circulació i estada
de gossos i altres animals a les piscines
públiques.
2 Es prohibeix l’entrada d’animals en
locals d’espectacles públics, esportius o
culturals.
3 En cada cas s’ha de col·locar a les
entrades, i en lloc ben visible, una placa
indicadora de la prohibició. Queden
exceptuats d’aquesta prohibició els gossos guia.
4 Els animals de companyia, llevat
dels gossos guia, no poden coincidir en
els ascensors amb altres persones, a no
ser que aquestes ho acceptin.

Capítol IV.- Trasllat d’animals en
transports col·lectius.
Capítol VI.- Nuclis zoològics
Article 26
El trasllat d’animals en transports
públics es durà a terme d’acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la

Article 31
1 Per a l’establiment de nuclis zoològics de qualsevol mena cal la llicència

municipal d’obertura i el permís de nucli
zoològics atorgat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, disposar dels
requisits que demana la reglamentació
pròpia, tenir en perfectes condicions
higiènico-sanitàries tant l’establiment
com els animals destinats a la venda i
prendre mesures per la possible eliminació de cadàvers i deixalles.
2 Els establiments dedicats a la venda
d’animals, els centres de cria i les
residències han de comptar amb un veterinari assessor, i hauran de portar un
registre detallat d’entrades i sortides
d’animals a disposició dels serveis municipals. Els criadors aficcionats d’ocells
quedem exempts del compliment
d’aquests requisits.
3 El venedor d’un animal haurà de
lliurar al comprador la documentació on
s’acrediti la raça, l’edat, la procedència,
l’estat sanitari i, en el cas d’animals amb
l’obligació de ser identificats, el certificat
d’identificació.
4 Per a la instal·lació en el municipi
dels animals dels circs ambulants, zoològics i similars, s’haurà d’obtenir la llicència
municipal
corresponent,
que
s’entrendrà inclosa en la llicència obtinguda per a la instal·lació del circ, si en la
sol·licitud es fa constar expressament
l’existència dels animals.
En aquest casos, els serveis municipals i els vigilants municipals podran realitzar les comprovacions pertinents en
relació a les condicions documentals,
higiènico-sanitàries i de manteniment dels
animals.
Article 32
Els nuclis zoològics situats en el nucli
urbà tals com establiments de tractament,
cura i allotjament d’animals han de comptar obligatòriament amb sales d’espera i
també construccions, instal·lacions i
equips que facilitin i proporcionin un
ambient higiènic adequat i les necessàries
accions zoosanitàries. Per a la tramitació
de la llicència municipal serà requisit
indispensable posseir i presentar el permís de nucli zoològic.
Article 33
Per a la instal·lació de nuclis zoològics als afores de la zona urbana, s’han de
complir els següents requisits:
1 Emplaçament prou allunyat del
nucli urbà si es considera necessari, i que
les instal·lacions no representin cap
molèstia pels habitatges més propers.
2 Disposar de construccions,
instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic adequat i
les necessàries accions zoosanitàries.
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3 Disposar l’eliminació d’excrements
i de les aigües residuals, perquè no comportin un perill per a la salut pública, ni
cap tipus de molèstia.
4 Disposar de mitjans per efectuar la
neteja i la desinfecció dels materials i els
estris que puguin estar en contacte amb
els animals i, si s’escau, dels vehicles utilitzats per transportar-los quan calgui.
5 Dipositar de mitjans per destruir i
eliminar higiènicament cadàvers d’animals i matèries capaces de retenir i propagar gèrmens.
6 Disposar d’instal·lacions que permetin a cada animal tenir unes condicions
acceptables d’acord amb la seva naturalesa.
Capítol VII.- Experimentació amb
animals
Article 34
Per poder dur a terme experimentació
amb animals cal que es compleixin els
següents requisits:
1 Els laboratoris que n’utilitzin han
de comptar amb un director responsable
amb titulació universitària i tenir un llibre
de registre oficial on consti l’entrada i
sortida d’animals, la seva procedència,
finalitat de l’adquisició, la data de la
intervenció i la destinació de les restes.
2 Els animals utilitzats en experiments operatoris s’han d’anestesiar abans
i se’ls ha d’aplicar les cures postoperatòries adequades. És prohibit abandonar-los
a la seva sort després de l’experimentació.
3 Es prohibeix subministrar o exposar
els animals, de forma injustificada, a
substàncies verinoses, estupefaents o drogues.
4 No es concedirà llicència municipal
a aquells laboratoris que utilitzin animals
per a l’experimentació i no disposin dels
mitjans adequats per a la destrucció i
l’eliminació higiènica dels cadàvers i de
les matèries capaces de retenir i propagar
gèrmens.
Capítol VIII.- Tinença d’altres animals
Article 35
1 La criança domèstica per al consum
familiar d’aus de corral, conills, coloms,
faisans i d’altres animals en domicilis
particulars, en terrasses, balcons, patis,
jardins, etc., queda condicionada al fet
que les circumstàncies de l’allotjament,
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals no suposin cap molèstia,
tant en l’aspecte higiènico-sanitari com

d’incomoditat o perill pels veïns o per
altres persones.
2 Quan la tinença d’aquests animals
representi una activitat econòmica, cal
tenir la corresponent llicència municipal
d’obertura, complir la normativa vigent i
els requisits exposats a l’article 33 referits
als nuclis zoològics.
Article 36
Per a la instal·lació d’establiments de
vaqueries, estables, corrals de bestiar i
aus dins del nucli urbà, s’estarà al que
senyali el la normativa sectorial sobre
aquesta classe d’activitats.
En els supòsits en que ja existeixin
amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, s’hauran d’adequar,
en la mesura en que siguin afectades, als
preceptes de la mateixa.
Article 37
1 La tinença d’animals no qualificats
com a domèstics i d’animals salvatges,
tant si és dins del nucli urbà com als afores, l’ha d’autoritzar expressament
l’Ajuntament, i requerirà el compliment
de la normativa vigent i les màximes condicions higièniques i de seguretat, amb
absència total de perillositat i de molèsties per a les persones.
2 Queda prohibida la tinença d’espècies protegides, tant de la fauna autòctona
com de la no autòctona, tal com assenyalen els articles 18 i 27 de la Llei 3/1988,
de 4 de març, de Protecció dels animals.
Article 38
Els propietaris o posseïdors d’aquests
animals han de facilitar l’accés als serveis
sanitaris municipals per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i per informar
l’expedient d’autorització municipal, si
s’escau, i han d’aplicar les mesures higiènico-sanitàries que l’autoritat municipal
decideixi.
Capítol IX.- Normes sanitàries
Article 39
Els propietaris d’animals que hagin
mossegat o causat lesions a persones o
altres animals estan obligats a:
1 Facilitar les dades de l’animal
agressor i les seves pròpies a la persona
agredida, o als propietaris de l’animal
agredit, als seus representants legals i a
les autoritats competents i als vigilants
municipals que ho sol·licitin.
2 Comunicar-ho en un termini màxim
de 24 hores posteriors als fets, a les
dependències municipals i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
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3 Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria durant un
període de 14 dies naturals. Aquesta observació veterinària es podrà realitzar a les
caneres municipals o en els establiments
concertats per la Corporació o, a petició
del propietari i sota control veterinari, en
altres establiments adequats o en el propi
domicili, sempre que l’animal estigui censat i controlat sanitàriament, prèvia justificació del veterinari responsable.
4 Presentar a l’Ajuntament la documentació i la cartilla sanitària de l’animal,
en un termini no superior a les 24 hores
després de l’agressió, i al cap de 14 dies
d’iniciar-se l’observació, el certificat
veterinari.
5 Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort,
desaparició, pèrdua, robatori, trasllat de
l’animal) durant el període d’observació
veterinària.
6 Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l’autoritat sanitària municipal podrà obligar a
recloure l’animal agressor a les caneres
municipals o en establiments concertats
perquè s’hi estigui durant el període
d’observació veterinària.
7 Si l’animal agressor té propietari
conegut, les despeses que es generin en el
compliment de les mesures regulades en
els punts anteriors, seran a càrrec seu.
8 Si l‘animal agressor és vagabund o
de propietari desconegut, els serveis
municipals es faran càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.
Article 40
Els animals que segons diagnòstic
veterinari estiguin afectats per malalties o
afeccions cròniques incurables que
puguin comportar un perill sanitari per a
les persones s’han de sacrificar.
Article 41
Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels
animals que hagin estat vacunats o tractats. L’esmentat arxiu estarà a disposició
de l’autoritat municipal, sense perjudici
d’estar a disposició d’una altra autoritat.
Article 42
Qualsevol veterinari radicat en el
municipi, està obligat a comunicar a
l’Ajuntament tota malaltia animal transmissible inclosa a les considerades malalties de declaració obligatòria pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, perquè independentment de les mesures zoosanitàries
individuals, es puguin prendre mesures
col·lectives, si s’escau.
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Article 43
Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer
sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el
mínim patiment per l’animal i que provoquin una pèrdua de consciència immediata, d’acord amb el Decret 254/2000, de
24 de juliol, pel qual s’estableixen els
mètodes d’eutanàsia per als animals de
companyia que s’han de sacrificar.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I.- Normes generals
Article 44.- Concepte d’infracció
Constitueixen infracció administrativa
d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus
preceptes, tal com apareixen tipificats en
els diferents articles de desenvolupament.
Article 45.- Responsabilitat
Són responsables de les infraccions
administratives les persones físiques que
les cometin a títol d’autor o coautor.
Aquesta responsabilitat s’entén a
aquelles persones a qui per llei els és atribuït el deure de preveure la infracció
administrativa comesa per uns altres.
De les infraccions relatives a actes
subjectes a llicència que es produeixin
sense la seva prèvia obtenció o amb
incompliment de les seves condicions, en
seran responsables les persones físiques i
jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si no n’hi hagués, la persona física
o jurídica sota la dependència de la qual
actués l’autor material de la infracció.
Article 46.- Competència i Procediment
La competència per a la incoació dels
procediments sancionadors objectes
d’aquesta ordenança i per a la imposició
de sancions i de les altres exigències
compatibles amb les sancions correspon a
la Comissió de Govern.
La instrucció dels expedients correspon al regidor o funcionari designat en la
resolució de la incoació del procediment.
En relació al procediment, s’utilitzarà
preferentment l’abreujat, i en la seva tramitació es podrà acumular l’exigència, si
s’escau, a l’infractor de la reposició al seu
estat originari de la situació alterada per
la infracció, i la determinació de la quantia a què ascendeixi la indemnització dels
danys i perjudicis causats al domini
públic, edificis municipals, instal·lacions
municipals, arbrat i mobiliari urbà.
Si la indemnització dels danys i perjudicis senyalats en el punt anterior no
s’acumulés en el procediment sanciona-
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dor, podrà ésser determinada en un procediment complementari, amb audiència de
l’interessat.
En tots els supòsits serviran de base a
la determinació de les quanties, les valoracions realitzades pels serveis tècnics
municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar
oberta la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s’ocasionin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels
fets i, si existeixen, les quantificacions
realitzades pels serveis tècnics municipals, per si desitgen acudir a la via judicial.
En tot cas, quan els fets puguin ser
constitutius de delicte o falta, s’estarà al
que disposa l’article 5 del Decret
278/1993, de 9 de novembre.
Article 47.- Mesures cautelars
L’òrgan competent per a la incoació
del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que
siguin necessàries per a la bona finalitat
del procediment, evitant el manteniment
dels efectes de la infracció i impulsant les
exigides pels interessos generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada d’objectes,
materials, utensilis, productes o d’animals
amb que s’estigués generant o s’hagués
generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar
l’òrgan competent per a resoldre el procediment o l’Alcalde un cop formulada la
preceptiva denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per en
la resolució d’incoació del procediment.
Article 48.- Terminació convencional
Un cop determinada la responsabilitat
administrativa de l’infractor i assenyalada
la quantia de la sanció, es podrà convenir
de forma voluntària la substitució de la
quantia de la indemnització dels danys i
perjudicis als béns, les instal·lacions, els
arbres i el mobiliari urbà de titularitat
municipal, per la realització física dels
treballs que requereixi la reparació del
dany i la reposició d’aquells de l’estat
anterior a la comissió de la infracció.
En aquests supòsits, els materials
necessaris podran ser facilitat per l’Ajuntament, però el cost d’aquest material
sempre serà a càrrec de l’infractor.

Article 49
Per tot allò que aquest Capítol no prevegi sobre Règim sancionador, serà
d’aplicació el Decret 278/1993, de 10 de
novembre (DOGC núm. 1827, de 29 de
novembre) i, supletòriament, el Reial
Decret 1398/1993, de 4 d’agost (BOE
núm. 189, de 9 d’agost), ho normativa
que els substitueixi.
Article 50.- Classificació de les infracions i determinacióde la sanció
Les
infraccions
administratives
d’aquesta ordenança es classifiquen en
lleus, greus o molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb la
següent escala:
Infraccions lleus: fins a 10.000 PTA
Infraccions greus: de 10.001 PTA fins
a 15.000 PTA
Infraccions molt greus: de 15.001 fins
a 25.000 PTA
La classificació de la infracció i la
imposició de la sanció hauran d’adequarse als fets, i per això, es tindran en
compte els següents criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el
termini de sis mesos de més d’una infracció de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
La imposició de les sancions serà
compatible amb l’exigència a l’infractor
de la reposició de la situació alterada al
seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels
fets sancionats.
Article 51.- Prescripció i caducitat
1 Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys, les greus a
l’any i les lleus als sis mesos.
Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia següent a aquell en què
s’hagués comès la infracció.
2 Les sancions imposades per faltes
molt greus prescriuran als tres anys, les
imposades per faltes greus als dos anys i
les imposades per faltes lleus a l’any.
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en que
hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
3 Si transcorregut sis mesos des de la
iniciació del procediment sancionador no
hi hagués resolució expressa i definitiva,
s’iniciarà el termini de 30 dies per a la
caducitat de l’expedient i l’arxiu de les
actuacions.
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Aquests terminis s’interrompran en
els supòsits que el procediment s’hagués
paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal.
Article 52
D’acord amb la legislació vigent,
l’incompliment de les normes que preveu
aquesta ordenança serà sancionat d’acord
amb els següents criteris:
1 Són infraccions de caràcter lleu:
-No comunicar a l’Ajuntament la
mort, desaparició o transferència dels animals en el terminis assenyalats. ( Art.
12.3 i 12.4)
-No col·locar el rètol preceptiu assenyalant la presència de gos vigilant. (Art.
13.2)
-No lliurar al comprador en el
moment de la venda la documentació de
l’animal. (Art. 31.3)
-No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius i preceptius col·locats en el municipi. (Art. 19.4)
-La presència o estada de gossos i
altres animals a les piscines públiques.
(Art. 30.1)
-No impedir el propietari o posseïdor
d’un animal que aquest amb la seva actitud o amb els seus sons, crits o cants,
destorbi el descans i la tranquil·litat dels
veïns. (Art. 4.3)
-La circulació dels gossos i altres animals que requereixin per la via pública
sense corretja o cadena i collar. (Art.
19.1)
-La circulació de gossos i gats sense
xapa censal municipal, malgrat que estiguin censats. (Art. 19.1)
-La presència de gossos a les zones
enjardinades i a les zones urbanes adreçades al joc dels infants. (Art. 20.1)
-Rentar animals a la via pública, font,
estanys, lleres de rius i sèquies. (Art.
20.2)
-Alimentar animals a les vies públiques o espais públics i també als portals,
finestres, terrasses i balcons, quan així ho
deteremin la Comissió de Govern (Art.
21.1)
-Embrutar les vies públiques o qualsevol altre espai destinat al trànsit o
esbarjo dels ciutadans amb deposicions
fecals dels animals, o dipositar les defecacions fora dels llocs destinats a tal fi,
deixant-los miccionar en les façanes
d’edificis, contra vehicles i/o mobiliari
urba (art. 25)
-Qualsevol altra acció o omissió
contrària a aquesta ordenança que no estigui expressament tipificada o classificada
en el seu articulat, ni a la Llei 3/1988, de
4 de març, de Protecció dels animals i a
la legislació que la desenvolupa.

2 Són infraccions de caràcter greu:
-Posseir un gos o un gat sense identificar per qualsevol dels sistemes establerts al Decret 326/1998. (Art. 12.1)
-No censar els gossos i els gats, (Art.
12.2)
-L’incompliment de qualsevol de les
condicions de manteniment dels animals
establerts en el articles 14, 15, 16, 17 i 18
d’aquesta Ordenança.
-Deixar des de les 22 hores i les 8
hores, en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals que
amb els seus sons, crits o cants, destorbin
el descans dels veïns. (Art. 4.4)
-La venda d’animals fora dels establiments autoritzats. (Art. 5.4)
-Vendre animals a menors de 14 anys
o incapacitats sense l’autorització de qui
en tingui la pàtria potestat o tutela. (Art.
5.5)
-La reincidència acreditada en
l’incompliment de les obligacions que
s’estableixen a l’article 25 d’aquesta
ordenança.
-No facilitar les dades de l’animal
agressor o les seves pròpies. (Art. 39.1)
-No presentar la documentació sanitària de l’animal (Art. 39.4)
-No comunicar a l’Ajuntament la
mossegada o lesió causada per un animal
en el termini de 24 hores posteriors al fet.
(Art. 39.2)
-No comunicar a L’Ajuntament les
incidències que es produeixin durant el
període d’observació veterinària. (Art.
39.5)
-No vacunar els gossos i els gats o no
disposar de cartilla sanitària. (Art. 12.5)
-No realitzar com a mínim una
vegada l’any, control sanitari dels animals
de companyia. (Art. 12.6)
-No sotmetre l’animal agressor a
observació veterinària. (Art. 39.3)
-No disposar de la cartilla sanitària.
(Art. 12.5)
-La tinença d’animals domèstics, no
qualificats com de companyia i d’animals
salvatges, sense autorització municipal.
(Art. 37)
3 Són infraccions molt greus :
-Maltractar els animals. (Art. 5.1).
-Realitzar actes públic o privats de
baralles d’animals o actes en els quals
se’ls mati, fereixi o hostilitzi. (Art. 5.2)
-La tinença d’animals d’espècies protegides, tant de la fauna autòctona com no
autòctona (Art. 37.2)
-No facilitar l’accés a efectes d’inspecció als serveis sanitaris i als vigilants
municipals, o negar-se a subministrar
dades o facilitar la informació necessària
sol·licitada per les autoritats competents o
pels seus agents en el compliment de les
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seves funcions, i també el subministrament d’informació o documentació falsa,
inexacta, incomplerta o que indueixi a
error, implícita o explícitament. (Art.7)
-La caça, captura, pesca i l’enverinament d’animals, excepte els casos expressament autoritzats. (Art. 5.3)
-Abandonar els animals. (Art. 23.1 i
23.2)
-Dur sense morrió gossos, la perillositat dels quals estigui constatada d’acord
amb els paràmetres establerts en aquesta
ordenança. (Art. 19.2)
-La circulació d’animals perillosos
portats per menors de 16 anys o persones
incapacitades per a valer-se per si mateixes. (Art. 19.3)
-Establir un nucli zoològic sense les
autoritzacions corresponents. (Art. 31.1)
-Tenir un establiment dedicat a la
venda, cria o residència d’animals sense
comptar amb un veterinari assessor o no
tenir llibre de registre d’entrades i sortides. (Art. 31.2)
-Incomplir qualsevol de les condicions establertes en els articles 31, 32 i 33
per a la instal·lació de nuclis zoològics.
-No tenir els gossos de vigilància en
les adequades condicions de seguretat.
(Art. 13.1)
-Permetre l’entrada o estada d’animals en llocs on és expressament prohibit. (Art. 28.1 i 30.2)
-Pels veterinaris, clíniques i consultoris veterinaris, no dur l’arxiu amb la fitxa
clínica dels animals vacunats o tractats
obligatòriament, o negar-se a posar-lo a
disposició de l’autoritat municipal. (Art.
41)
-Pels veterinaris no comunicar a
l’Ajuntament les malalties d’animals
transmissibles (Art. 42)
-Sacrificar un animal sense control
sanitari. (Art. 43)
-L’incompliment de qualsevol de les
condicions establertes a l’article 34 per a
l’experimentació amb animals.
-La instal·lació al municipi de circs
ambulants, zoològics i similars amb
presència d’animals, sense llicència municipal. (Art. 31.4)
-Negar-se previ requeriment dels vigilants municipals, a retirar de forma higiènicament correcta les deposicions fecals
dels animals, sense perjudici de la responsabilitat en que pugui incórrer per
desobediència. (Art. 25.3 i 25.4)
-Vendre animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l’Administració. (Art. 5.7)
Article 53
1 L’Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els
seus vigilants municipals quan hi hagi un
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risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals
i quan hi hagi constatació d’infracció de
les disposicions d’aquesta ordenança.
Igualment en cas d’infracció reiterativa,
en un termini no inferior a sis mesos,
l’animal pot ser comissat.
2 El comís té un caràcter preventiu
fins la resolució de l’expedient sancionador, a la vista del qual es retornarà l’animal al propietari, restarà sota la custòdia
de l’Ajuntament, serà donat en adopció o
serà sacrificat.
3 Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per
raó de comís, seran a càrrec del propietari
o posseïdor de l’animal. Si no se satisfant, s’entendrà que l’animal resta abandonat.
DIPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot allò que no prevegi aquesta
ordenança, serà d’aplicació el Reglament
d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, la Llei 3/1988, de 4 de
març, de Protecció dels animals, la Llei
3/1994, de 20 d’abril, modificadora de la
Llei 3/1988, el Decret de la Generalitat de
Catalunya 328/1998, de 24 de desembre,
regulador de la Identificació i Registre
general dels animals de companyia, el
Decret 6/1999, de 26 de gener, regulador
de les condicions de manteniment dels
animals de companyia, la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i la
Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula
l’accés a l’entorn de les persones amb
disminució visual acompanyades d’un gos
pigall i demés legislació sectorial.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1 Es concedeix un termini de sis
mesos, des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, per tal que els propietaris d’animals regularitzin la seva
situació, complint especialment el deure
d’identificar prèviament i censar a continuació, els gossos i els gats, a fi de poder
confeccionar els corresponents censos
municipals.
2 Durant els sis primers mesos de
vigència d’aquesta ordenança s’entregaran gratuïtament les plaques censals.
3 Les taxes municipals, que si és el
cas, es meritin per a la inclusió d’un animal de companyia en el corresponent
cens municipal començaran a aplicar-se
un cop transcorregut el termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor de la present ordenança.
4 L’Ajuntament podrà crear altres
censos d’animals en funció de l’obligatorietat imposada per llei o de la conveniència en la seva regulació.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor
des del dia següent a la seva publicació
íntegra en el BOP, d’acord amb allò que
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local i continuarà en vigor mentre
no se n’acordi la derogació o modificació.

Article 7
A les dependències municipals de
l’Ajuntament hi haurà el registre públic
de totes les sepultures i de les actuacions
que s’hi realitzin, un llibre de reclamacions i els obligatoris que determini la
legislació vigent.
Capítol III. Del personal

Annex 2: REGLAMENT DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAMPRODON
Capítol I. Disposicions Generals.
Article 1
L’Ajuntament de Camprodon és titular i propietari del cementiri, i li correspon la direcció, l’administració, la reglamentació i l’aprovació de les ordenances
fiscals per a la prestació de serveis o la
realització d’activitats de la seva competència, sens perjudici del què determina
la disposició addicional d’aquest reglament.
Article 2
La instal·lació, el sosteniment i el
règim i govern interior dels cementiris,
segons la capacitat exigida per les necessitats de la població, són competència de
l’Ajuntament i es realitzaran d’acord amb
les lleis i disposicions sanitàries vigents i
amb les pròpies que es pugui dictar.
Article 3
Per la prestació del servei s’aplicaran
les tarifes establertes a les ordenances fiscals vigent sobre la matèria.

Article 8
En cap cas es podrà realitzar cap
inhumació, exhumació, trasllat ni cap
altre servei funerari sense les corresponents autoritzacions per escrit de l’Ajuntament i de les autoritats sanitàries i judicials quan calgui.
Article 9
1 No es permetrà que es col·loquin
làpides, creus ni cap altre material sense
la corresponent autorització de l’Ajuntament.
2 També caldrà autorització municipal per a la modificació i/o reparació de
sepultures.
Article 10
El personal d’execució funerària te
l’obligació de rebre tots els cadàvers a la
porta principal del cementiri a l’arribada
dels enterraments, i de fer-se’n càrrec i
traslladar-los al lloc on hagin de quedar
inhumats definitivament, en tots els casos
han de rebre es butlletes d’autorització
d’inhumació expedides per l’Ajuntament
en les quals s’indicarà la sepultura que
correspon.
Capítol IV. Construccions funeràries.

Article 4
1. Ateses les especials característiques
del servei, el manteniment dels cementiris
municipals el farà el personal necessari
en cada moment.
2. Els treballs d’execució funerària
seran prioritaris davant dels de manteniment.
Capítol II. Serveis Generals.
Article 5
El cementiri s’obrirà al públic els dies
que determini la Corporació.
Article 6
Els visitants del cementiri s’hauran de
comportar amb respecte dins del recinte, i
no es permetrà cap acte que, directa o
indirectament, pugui suposar profanació.
En cas que es produeixi es comunicarà a
l’autoritat competent.

Article 11
1 Les sepultures poden ser del tipus
següents: nínxols, panteons
2 Totes les sepultures estaran classificades i aniran numerades.
3 La seva conservació anirà a càrrec
del titular.
Capítol V. De les sepultures.
Article 12
1 La concessió d’una sepultura tindrà
caràcter administratiu i es regularà pel
present reglament.
Article 13
1 El dret funerari sobre nínxols i
altres sepultures implica l’autorització
d’ús temporal del dipòsit de cadàvers o
despulles, i s’adquireix amb els pagaments dels drets assenyalats per l’Orde-
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nança fiscal, i implica la subjecció als
deures que estableix aquest Reglament.
2 El dret funerari sobre les sepultures
tindrà una durada de 50 anys, sense perjudici dels drets adquirits quant a la seva
temporalitat.
S’autoritzaran drets funeraris temporals a curt termini que tindran una durada
de 5 anys, excepte en els supòsits d’inhumacions per malaltia contagiosa en que
s’observarà allò que reguli en cada
moment la normativa sectorial vigent.
Una vegada finalitzat el termini de
vigència de les respectives concessions
funeràries, l’Ajuntament podrà renovar el
dret funerari sobre la mateixa sepultura i
per igual termini, a petició del titular del
dret caducat o dels seus causahavents,
amb el pagament dels drets establerts a la
corresponent Ordenança fiscal.
3 El dret funerari està exclòs de tota
transacció mercantil i disponibilitat a títol
onerós i està subjecte a la regulació
d’aquest Reglament.
Article 14
El titular d’una sepultura està obligat
a coadjuvar a la conservació del cementiri
pagant els drets que fixi l’Ajuntament en
la corresponent Ordenança fiscal.
Article 15
Ells sol·licitants d’una sepultura
rebran el títol corresponent, expedit per
l’Ajuntament, en que constaran totes les
inhumacions i exhumacions i el dia, mes
i any en què es realitzen.
Article 16
Els titulars d’una sepultura tindran
dret a dipositar-hi tots els cadàvers o despulles que es desitgin, però sempre
segons les regles establertes per a cada
cas i després del pagament dels drets
corresponents i d’acord amb la normativa
vigent.
Article 17
Cap sepultura en que s’hagi realitzat
una inhumació podrà ser oberta novament
fins que hagin transcorregut dos anys o
cinc anys d’acord amb la classificació que
s’estableix a l’article 8 i 21 del Decret
197/1997, de 25 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de policia sanitària
mortuòria.
Article 18
En el moment de realitzar alguna
inhumació o exhumació, serà absolutament necessari presentar prèviament a
l’Ajuntament el document acreditat de la
titularitat, excepte en aquells casos en què
es realitzin per ordre judicial, o si s’ha
tramitat prèviament el permís a l’Ajunta-

ment d’acord amb els articles 31 i
següents d’aquest reglament.
Article 19
1 No es permetran els traspassos de
titularitat funerària sense que els aprovi
prèviament l’Ajuntament. S’hauran de
sol·licitar amb una instància adreçada a
l’Alcalde i signada pel cedent i el cessionari com a prova de conformitat.
2 No obstant això, tots els traspassos
que autoritzi l’Ajuntament s’entendran
sens perjudici a tercers, és a dir, solament
a efectes administratius.
Article 20
1 Es reconeixeran els traspassos per
títol d’herència o llegat i per successió
intestada i cessió. En els casos de successió intestada, i considerant unipersonal la
titularitat de qualsevol tipus de sepultura,
els hereus hauran de posar-se d’acord per
decidir a quin d’ells correspon expedir el
nou títol de concessió funerària.
2 Serà condició indispensable que els
sol·licitants aportin, en formular la petició
de traspàs, la documentació en què fonamentin el seu dret.
Article 21
1 Els posseïdors de títols funeraris
que l’hagin extraviat podran obtenir-ne
un duplicat si adrecen una instància a
l’Alcalde, paguen els drets corresponents
i s’ha divulgat públicament la petició. És
requisit indispensable que el titular, el
nom del qual se sol·licita, sigui el mateix
que consta en els llibres de registre de
titulars de sepultures.
2 Si per l’ús o qualsevol altre raó un
títol es deteriora, es podrà canviar per un
altre d’igual a nom del mateix titular,
previ pagament de les taxes corresponents.
3 La sostracció o pèrdua d’un títol
donarà dret a l’expedició d’un duplicat a
favor del titular, també previ pagament
dels drets corresponents.
Article 22
Els errors en els títols de noms, cognoms o de qualsevol altra mena, es rectificaran a instància del titular, prèvia comprovació i justificació.
Article 23
No es permetrà la pràctica d’inhumacions o exhumacions de forma diferent a
la prevista per la normativa vigent. Qui la
practiqui o la faci practicar en serà responsable.
Article 24
Els elements d’ornamentació no
podran sobresortir del nínxol o columbari.
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Serà necessària prèvia autorització
municipal per canviar baranes, per
col·locar marcs, peces laterals, vidres de
tancament o altres elements a les làpides.
Article 25
1 Es podrà declarar la caducitat del
dret funerari, i revertirà a l’Ajuntament en
els casos següents:
a) Declaració de ruïna de les sepultures, d’acord amb els supòsits i la descripció prevista per la normativa urbanística.
b) Destrucció interior de les sepultures a causa del transcurs del temps
o d’altres factors.
c) Abandonament de la sepultura
degudament acreditada a aquest efectes,
és considerà abandonament, en tot cas,
l’impagament de quatre quotes successives de les taxes de conservació establertes a l’ordenança fiscal.
d) Per incompliment en el pagament
d’algun dels terminis d’adquisició de dret
de concessió en cas d’autoritzar-se a
aquesta modalitat.
e) Per l’acabament de la concessió.
2 L’expedient administratiu de caducitat en els casos a), b) i c) d’aquest article ha de contenir la citació del titular, en
el domicili del qual sigui conegut i, si no
ho és, la publicitat de l’expedient mitjançant un edicte en el BOP, en què es
concedeixi un termini de tres mesos perquè els beneficiaris, hereus o interessats,
puguin al·legar el seu dret, tot això sens
perjudici de la investigació que puguin
realitzar els serveis municipals en relació
a les persones interessades a l’expedient.
3 Si les persones interessades es compromet a sufragar les obres de construcció
o reparació i s’autoritza, i en el seu cas, a
formalitzar la transmissió a favor seu en
el termini que es fixi, s’interromprà
l’expedient i s’arxivarà sense més tràmits.
Si no és així, l’Ajuntament en declararà la caducitat de la concessió o dret
funerari.
4 Si es declara la caducitat de la concessió o del dret funerari de qualsevol
classe de sepultura dels supòsits a), b), c)
l’Ajuntament no en podrà concedir el dret
a tercers fins que s’hagin traslladat les
despulles a les osseres, separades segons
la seva procedència i/o fins que s’hagin
inscrit en un registre d’identificacions.
5 No obstant en els supòsits, a) i b) si
l’estat de deteriorament del nínxol no fa
possible la seva reparació havent-se
d’enderrocar i reconstruir els titulars que
acreditin estar al corrent del pagament de
la taxa de conservació mantindran dret
funerari. Durant el temps de la reconstrucció dels nínxols, l’Ajuntament haurà
d’arbitrar les solucions transitòries que
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estiguin al seu abast per al dipòsit de les
despulles.
6 En els supòsits d) i e) d’aquest article, l’expedient administratiu de caducitat
de la concessió es limitarà a la citació del
titular al qual se li concedirà un termini
d’un mes per posar-se al corrent del
pagament. Si transcorregut aquest temps
no ho ha fet, es traslladaran les despulles
a l’ossera general.
Article 26
L’Ajuntament podrà adquirir als titulars els drets de les sepultures que desitgin
vendre al preu que s’aprovi en l’ordenança fiscal corresponent en una quantitat
equitativa en relació als anys pendents per
l’acabament del dret, sens perjudici de les
cessions gratuïtes o en compensació de
serveis funeraris que s’hagin prestat.
Article 27
L’Ajuntament no serà responsable
dels robatoris que es puguin produir
d’objectes d’ornamentació complementària de les sepultures.
Capítol VI. Inhumacions, exhumacions i trasllats.
Article 28
Les inhumacions, les exhumacions o
els trasllats de cadàvers o despulles es
regiran per les disposicions higiènico
sanitàries i pel Reglament de policia
sanitària mortuòria vigents en cada
moment.
Article 29
No es podran fer enterraments fora
del cementiri si no es té autorització
expressa de l’Ajuntament i les autoritats
sanitàries pertinents.
Article 30
No s’inhumarà cap cadàver si no han
transcorregut 24 hores des del moment de
la defunció que consti en la documentació
expedida per òrgan competent.
Article 31
Els cadàvers que no es puguin inhumar immediatament a l’arribada al
cementiri, ja sigui perquè no han transcorregut els terminis que assenyalen les
lleis des del moment en que s’han produït
la defunció, o bé per alguna altra causa
que ho impedeixi, es deixaran en el dipòsit de cadàvers.
Article 32
No podrà obrir-se cap sepultura fins
que hagin transcorregut dos anys des de
l’última inhumació, cinc si la defunció es
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va produir per malaltia infecciosa o contagiosa, o el termini que assenyali el
reglament de policia sanitària o la normativa higiènico-sanitària vigent en cada
moment, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 20 d’aquesta ordenança.
Article 33
1 El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels següents documents:
a) El títol de sepultura.
b) La llicència per donar sepultura.
2 Si el titular estigués mort o no es
pogués identificar, s’autoritzaria la inhumació i un cop efectuada es requeriria als
posseïdors perquè instessin el traspàs a
favor de qui hi tingui el dret. Quan es
tracti de l’enterrament del titular es
seguirà el mateix procés.
Article 34
En les dependències municipals de
l’Ajuntament hi haurà un registre públic
de totes les sepultures i les actuacions que
s’hi realitzin i els llibres obligatoris que
assenyali la legislació vigent per tal d’inscriure les inhumacions i exhumacions en
els llibres de registre i en el títol. Els serveis d’inhumació de cadàvers es tramitaran en aquestes oficines on s’expedirà la
papereta de l’ordre del servei funerari que
s’entregarà al personal d’execució funerària perquè la guardi un cop rebuda la conformitat. Per a l’exhumació o el trasllat
de despulles s’exigirà el mateix tràmit.
Article 35
El dret del titular a fer ús exclusiu de
la sepultura de la manera prevista en
aquest Reglament, serà garantit en tot
moment per l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, ja
sigui de familiar o d’estranys, s’entendrà
diferida vàlidament, amb presumpció
“iuris et iure”, pel sol fet de presentar el
títol, sempre que no hi hagi cap denúncia
escrita de sostracció o pèrdua presentada
en el registre general de l’Ajuntament
amb tres dies d’anticipació.
Article 36
Únicament es podrà autoritzar la
inhumació sense títol en els casos
següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho
sol·licita, al·legant la pèrdua del títol.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi
titular s’autoritzarà la inhumació sense
presentació del títol a qualsevol persona
que comparegui, sigui o no familiar.
c) Quan existeixi conformitat del
beneficiari designat o de la majoria dels
qui tinguin raó a succeir en el dret funerari, prèvia formalització documental.

Article 37
L’exhumació d’un cadàver o despulles per a reinhumar-los fora del recinte
requerirà la sol·licitud del titular del dret
funerari, el transcurs dels terminis assenyalats en aquest Reglament des de
l’última inhumació i l’autorització prevista en la Normativa general sobre la
matèria.
Article 38
S’exceptuen dels requisits del termini
les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel director general de la Salut Pública, en els termes de la
normativa vigent en cada moment.
b) Les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtut de l’ordre
corresponent.
Per aquestes actuacions es requerirà la
presència del titular sanitari competent en
ordre legal, en el casos que l’assenyalin
les lleis i en altres casos l’autoritat competent en la matèria.
Article 39
1 El trasllat d’un cadàver o de despulles cadavèriques d’una sepultura a una
altra del mateix cementiri exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets i
serà necessari que es tinguin en compte el
transcurs dels terminis establerts per les
disposicions legals vigents sense perjudici
des previst a l’article anterior.
2 Quan interessi el trasllat d’un cadàver o despulles dipositats en sepultura el
títol de dret funerari per la qual figuri a
nom de la persona difunta, perquè pugui
ser autoritzada haurà de sol·licitar-se prèviament el traspàs a favor del nou titular.
La sol·licitud de trasllat amb motiu
d’inhumació en una altra sepultura
s’autoritzarà de manera immediata, sens
perjudici de la formalització de traspàs en
un moment posterior i sens perjudici dels
supòsits de cessió.
Article 40
Quan el trasllat hagi d’efectuar-se
d’un cementiri a un altre dintre o fora del
terme municipal haurà d’acreditar-se mitjançant documents que acreditin l’acompliment dels requisits exigits per les disposicions legals vigents.
Article 41
1 Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o despulles se’ls traslladaran a nínxols d’autorització temporal, sempre que
no s’hi oposin les disposicions referents a
exhumació, i seran retornats a les seves
primitives sepultures un cop finalitzades
les obres. Quan es tracti d'obres que afectin a l’estructura d’una pluralitat de nín-
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xol, el trasllat es realitzarà d'ofici a sepultures de la mateixa categoria i condició
que seran canviades per les antigues, es
deixarà constància formal del trasllat i
s’expediran els nous títols corresponents.
2 Excepte en els casos anterior, per
l’obertura d’una sepultura caldrà sempre
que l’Ajuntament instrueixi l’expedient
justificant dels motius que existeixin i
l’autorització expressa de la referida operació.
Article 42
Les taxes per a la prestació d’aquest
seran les establertes a l’Ordenança Fiscals
núm. 9, de prestació del servei en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local.
Article 43
En el supòsit d’adjudicació per realitzar una inhumació es permetrà realitzar
un tancament provisional de la sepultura
fins a la col·locació de la làpida definitiva. El termini per col·locar-la serà de
quatre mesos.
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vigor d’aquesta ordenança serà aplicació
general el règim de caducitat establert als
apartats a, b i c de l’article 25.
Annex 3: Reglament del servei Municipal d’Aigües al terme municipal de
Camprodon.
CAPÍTOL I:
GENERALS

DISPOSICIONS

Article 1 - OBJECTE
L’objecte del present Reglament és la
regulació del Servei d’Abastament
d’Aigua Potable al terme municipal de
Camprodon.
Article 2 – FORMA DE GESTIÓ I
TITULARITAT DEL SERVEI
El Servei d'Abastament d’Aigua Potable és de titularitat municipal, i es gestiona de forma directa pel propi Ajuntament excepte en l’àmbit territorial de la
urbanització de Font-Rubí en que és realitza de forma indirecta en règim de concessió.

Capítol VII. Incineracions
Article 44
1 En el cementiri municipal es disposarà de columbaris quan així l’Ajuntament ho cregui necessari, s’hi podran
dipositar despulles incinerades. Amb
urnes tancades.
2 L’Ajuntament de Camprodon podrà
realitzarà la gestió dels columbaris a través de qualsevol de les formes previstes
per la Normativa vigent.
Disposició addicional:
1 L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures
excepcionals que cregui convenients en
els supòsits d’epidèmies o catàstrofes en
general.
2 L’explotació dels cementiris de competència municipal podrà realitzar-se a través de qualsevol de les formes de gestió de
serveis públics per la normativa vigent.
L’esmentada explotació s’entendrà en la
seva acceptació més àmplia, i s’actuarà de
manera coordinada amb el personal que hi
tingui assignat l’Ajuntament.
Disposició transitòria:
Totes les persones físiques i jurídiques amb drets preexistents degudament
acreditats a l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança els hi seran reconeguts, però
aquells drets no seran reconeguts als nous
titulars en cas de transmissió, el nous titular s’hauran d’adaptar a aquesta ordenança. En tot cas, des de l’entrada en

Article 3 – ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI
Són elements materials del Servei
d’Abastament d’Aigua Potable els
següents:
Les captacions d’aigua, elevacions,
dipòsits d’emmagatzematge, xarxa de distribució, ramal d’escomesa, clau de presa,
clau de registre, clau de pas.
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 per a tota la població del
municipi en les condicions establertes
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, del 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 anirà a compte del prestador del
Servei i 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 que estiguin
vigents en cada moment.

d) Clau de presa. Es troba col·locada
sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas d’aigua al ramal d’escomesa. La seva utilització correspondrà
exclusivament al prestador del Servei o a
aquella persona que aquest autoritzi.
e) Clau de registre. S’ubica sobre el
ramal d’escomesa en la via pública junt a
l’edifici. La seva utilització correspondrà
exclusivament al prestador del Servei o
persona autoritzada per aquest.
f) Clau de pas. És aquella situada a la
unió del ramal d’escomesa amb el tub
d’alimentació 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) Tub d’alimentació. És aquell que
uneix l’escomesa amb el comptador o
bateria de comptadors.
Article 4 – OBLIGACIONS DEL
PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador del Servei d’Abastament
Domiciliari d’Aigua Potable està subjecte
al compliment de les següents obligacions:
a) Prestar el servei a tot peticionari i
ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en
els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
b) Mantenir les condicions sanitàries
i les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent aplicable.
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament en la mesura
que ho permetin les instal·lacions.
d) Col·laborar amb l’abonat en la
solució de les situacions que el subministrament pugui plantejar.
e) Efectuar la facturació prenent com
a base les lectures periòdiques dels comptadors o altres sistemes de mesurament, i
la tarifa legalment autoritzada per l’organisme competent.
f) Informar als abonats amb una antelació de 24 hores, llevat dels casos
d’extrema urgència, d’aquelles interrupcions previstes en el subministrament, tot
indicant l’hora en què es produirà i la
seva durada. Això es durà a terme mitjançant anuncis en els mitjans de comunicació locals que per la seva divulgació
permetin als abonats el seu coneixement.
Article 5 – DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador del Servei té els següents
drets:
a) Cobrament dels serveis prestats
tals com quota de servei, així com de
l’aigua consumida per l’abonat, o del
mínim establert si el consum no hi arriba,
als imports de la tarifa oficialment aprovada.
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b) 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.
c) Quan el servei es presti de forma
indirecte, disposar d’una tarifa del servei
suficient per a autofinançar-se. Quan
l’anterior equilibri no pugui produir-se,
tindrà dret a demanar una nova tarifa o en
el seu defecte la corresponent compensació econòmica.

ment necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals.
c) A que se li facturin els consums
amb les tarifes vigents.
d) Subscriure un contracte o pòlissa
de subministrament subjecte a les garanties de la normativa establerta.
e) Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d’acord
amb el procediment establert en aquest
Reglament.

Article 6.- OBLIGACIONS DE
L’ABONAT
L’abonat estarà subjecte a les
següents obligacions:
a) Satisfer puntualment l’import del
servei d’aigua d’acord amb el previst en
aquest Reglament.
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 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
habitatges 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 el 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 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) Abstenir-se de manipular les instal·lacions del Servei i els seus aparells de
mesura.
k) Corregir aquelles anomalies denunciades pel prestador del Servei sempre i
quan aquestes repercuteixin sobre la xarxa.

CAPÍTOL II
CONTRACTACIÓ D’ABONAMENTS

Article 7- DRETS DE L’ABONAT
L’abonat al Servei gaudirà dels
següents drets:
a) Disposar de l’aigua en les condicions higiènic-sanitàries de conformitat
amb la normativa legal aplicable i en les
millors condicions tècniques que les instal·lacions del Servei ho permetin.
b) Sol·licitar al prestador del Servei
els aclariments, informacions i assessora-

Article 8 – SUBSCRIPCIÓ DE
PÒLISSA
No es durà a terme cap subministrament sense que l’usuari hagi subscrit amb
el prestador del Servei la corresponent
pòlissa d’abonament o contracte de subministrament. Un cop concedit el subministrament aquest no serà efectiu fins que
l’abonat no hagi fet efectius els treballs
de connexió, fiances i drets establerts a
l’ordenança fiscal.
El prestador del Servei podrà negar-se
a subscriure pòlisses o contractes d’abonament en els següents casos:
a) Quan la persona o entitat que
sol·liciti el subministrament es negui a
signar el contracte d’acord amb les determinacions d’aquest Reglament.
b) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi les prescripcions
legals i tècniques que han de satisfer les
instal·lacions receptores.
c) Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de satisfer
l’import de l’aigua consumida, 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.
Article 9 – PÒLISSA ÚNICA PER A
CADA SUBMINISTRAMENT
La pòlissa o contracte de subministrament s’establirà per cada servei i ús, essent
obligatori estendre pòlisses separades per
aquells subministraments que exigeixin
l’aplicació de tarifes o condicions diferents.
Article 10 – CONDICIONS DE
CONTRACTACIÓ
Per a formalitzar amb el Servei la

pòlissa de subministrament serà necessari
presentar prèviament, a les oficines del
prestador del Servei, la sol·licitud de la
mateixa d’acord amb les condicions establertes a continuació.
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 del subministrament, caràcter del
mateix, ús al qual ha de destinar-se
l’aigua, cabal necessari o les bases per fitxar-lo 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
formalització 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 autorització del propietari.
- Butlletí d’instal·lació, subscrit per
l’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 és local comercial o indústria, la
llicència d’obertura i la llicència de primera ocupació.
- Si és un subministrament per obres,
la llicència municipal d’obres en vigència.
Cada subministrament quedarà adscrit
a les finalitats per las quals es va contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres
finalitats o modificar el seu abast, pel
qual en qualsevol cas serà necessària una
nova sol·licitud.
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 avisi de forma expressa i per
escrit a l’altra part de la seva intenció de
donar-lo per finalitzat.
Article 12 – MODIFICACIONS A
LA PÒLISSA
Durant la vigència de la pòlissa,
aquesta s’entendrà modificada sempre
que ho imposin disposicions legals o
reglamentàries i, en especial, en relació
amb la tarifa del servei i del subministrament que s’entendrà modificada en
l’import i condicions que disposi l’autoritat o els organismes competents.
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Article 13 – CESSIÓ DEL CONTRACTE
Com a regla general, es considera que
l’abonament al subministrament d’aigua
és personal i no podrà cedir els seus drets
a tercers ni podrà exonerar-se 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 recepció o lliurada personalment
en el domicili del prestador del Servei, el
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 antic tindrà dret a
recobrar la seva fiança i el nou haurà
d’abonar allò que li correspongui segons
les condicions vigents en el moment del
traspàs. En cas de que la pòlissa contingui
clàusules especials, serà necessària la
conformitat del prestador del Servei, a
més de la del nou abonat.
Article 14 - SUBROGACIÓ
En produir-se la defunció del titular
de la pòlissa d’abonament podran subrogar-se en els drets i obligacions
d’aquesta, totes aquelles persones a les
quals la legislació civil, en matèria de
família o arrendaments, els hi atorga
aquest dret. L’hereu o legatari podrà
subrogar-se si succeeix al causant en la
propietat o ús de l’habitatge o local. Les
persones jurídiques només es subrogaran
en els casos de fusió per absorció.
El termini per a subrogar-se serà, en
tots els casos, d’un any a partir de la data
del fet causant i es formularà mitjançant
nota estesa en la pòlissa existent signada
pel nou abonat i pel prestador del Servei,
quedant subsistent la mateixa fiança.
Article 15 – RESCISSIÓ DE LA
PÒLISSA
L’incompliment de les obligacions
recíproques contingudes en el contracte
de subministrament o pòlissa, donarà lloc
a la imposició de sancions o a la rescissió
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del contracte, conforme a allò establert en
aquest Reglament. En tot cas, es garantirà
l’audiència a l’interessat, a través de la
instrucció del corresponent expedient.
Article 16 – CONDICIÓ RESULOTÒRIA DE LES PÒLISSES
Els prestador contractarà sempre amb
els seus abonats a reserva que siguin concedits els permisos necessaris per a poder
efectuar les instal·lacions que requereixin
els 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
TRAMENT

DEL

SUBMINIS-

Article 17 – PLURALITAT DE
PÒLISSES EN UN IMMOBLE
S’estendrà una pòlissa d’abonament
per a cada habitatge, local o dependència
independents, encara que pertanyin al
mateix propietari o arrendatari i siguin
contingües, tret que es tracti de subministrament per comptador, en què es formalitzarà una sola pòlissa a nom del propietari.
En el cas de sistemes conjunts de
calefacció o aigua calenta, dispositius per
a reg de jardins, etc., caldrà subscriure
una pòlissa general d’abonament, independent de les restants de l’immoble, a
nom de la propietat o comunitat de propietaris.
Si es sol·licita una sola pòlissa d’abonament general per a tot l’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 què, susceptibles d’abonament, se serveixen mitjançant el subministrament general.
Aquesta modalitat de contractació
serà una excepció, què inclourà aquells
abonats existents en el moment de
l’entrada en vigor d’aquest Reglament.
Article 18 – QUOTA DE SERVEI O
MÍNIMS
El prestador del Servei fixarà, conjuntament amb l’abonat, la quota del servei o
el mínim a aplicar, què estarà en funció
de les instal·lacions de l’immoble, local,
habitatge o dependència a subministrar i,
en tot cas, es subjectarà a les disposicions
legals vigents.
La fixació de la quota de servei o
mínim de consum quedarà regulada per la
tarifa vigent.

Article 19 - FIANÇA
El prestador del Servei podrà exigir
en el moment de la contractació del servei una fiança en garantia del pagament
dels rebuts del subministrament, la qual
haurà d’ésser dipositada per l’abonat en
el moment de la contractació. En cap
cas aquesta fiança podrà ser superior a
la xifra resultant d’aplicar la tarifa
vigent, en l’esmentat moment, als
metres cúbics corresponents a cinquanta
hores de funcionament del comptador
que ha d’instal·lar-se, a la seva capacitat
nominal.
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
reintegrament dels seus descoberts.
En el cas de no existir responsabilitats
pendents a la resolució del contracte, el
prestador del Servei procedirà a la devolució de la fiança al seu titular o al seu
representant legal. Si existís responsabilitat pendent, l’import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la
diferència resultant.
Article 20 – CLASSES DE SUBMINISTRAMENT
El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre
les necessitats normals d’un habitatge.
El subministrament comercial és
l’aplicació de l’aigua a les necessitats de
locals comercials i de negocis, com ara
oficines despatxos, botigues, clíniques,
hotels i indústries, quan la base de l’aigua
no s’estableix una indústria o no intervingui l’aigua de manera predominant en
l’obtenció, transformació o manufacturació d’un producte.
El subministrament industrial es produeix quan l’aigua intervé com a element
del procés de fabricació per incorporació
al producte o com a determinant del
resultat, sense que l’existència d’una
indústria en el local determini per si sola
l’aplicació del subministrament industrial.
El subministrament agrícola és el destinat al reg per a l’obtenció de productes
agrícoles, compreses les explotacions
industrials de floricultura.
Quan en un immoble urbà existeix
una zona de jardí o hort, l’aigua contractada per a aquest subministrament podrà
ser objecte d’un contracte especial fixant
per comptador els consums indispensables, segons l’extensió del terreny a regar
i els seus cultius. El prestador del Servei
podrà exigir l’existència de dos subministraments independents.
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Article 21 – PRIORITAT DEL SUBMINISTRAMENT
L’objectiu prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats
domiciliàries dels habitatges de la població urbana. Els subministraments d’aigua
per a usos industrials, agrícoles i de reg,
es donaran en l’únic cas que les necessitats de l’abastament ho permetin.
Quan el Servei ho exigeixi, prèvia
conformitat de l’Ajuntament, en cas de
prestar-se de forma indirecta, el prestador
podrà en qualsevol moment disminuir, i
fins i tot suspendre, el servei per a usos
agrícoles, de reg o industrials, sense que
per això es contregui cap obligació
d’indemnització, donat que aquests subministraments resten en tot subordinats a
les exigències del consum domèstic.
Article 22 – 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.
Pel que fa a les instal·lacions antigues
en ús, el prestador del Servei ha de comunicar 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.
Article 23 – REGULARITAT DEL
SUBMINISTRAMENT
El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, tret d’existir pacte
contrari a la pòlissa, no podent interrompre’l si no és per força major.
Article 24 – IMPORT DEL SUBMINISTRAMENT
Els imports del subministrament s’ajustaran a les tarifes vigents en cada moment,
i es referiran al servei prestat, no podent-se
cobrar a la bestreta, tret de la fiança. Com
a excepció, en el cas de subministraments
eventuals de curta durada, s’admetrà la
liquidació prèvia dels consums estimats
basant-se en el cabal sol·licitat i en el nombre d’hores d’utilització, però en aquest cas
no es cobrarà fiança.
CAPÍTOL IV
INSTAL·LACIONS EXTERIORS
ARTICLE 25 – EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS EXTERIORS
La instal·lació del ramal d’escomesa,
amb les seves claus de maniobra i els
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seus aparells de mesura, serà efectuada
pel prestador del 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 un abonat
sol·licités un ramal d’escomesa especial
per al seu ús, serà instal·lat pel prestador
a compte i cost de l’abonat, prèvia autorització de la propietat de l’immoble, quedant també propietat de la finca per
accessió.
Article 26 - 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’incendi en benefici de tercers.
La instal·lació podrà ser a petició del titular o de l’Ajuntament, si és el cas.
b) Piscines o altres instal·lacions de
caràcter sumptuari.
Article 27 – ESCOMESA DIVISIONÀRIA
Si un propietari o arrendatari de tot o
part d’un immoble que es proveeixi
d’aigua mitjançant un comptador desitgés
un subministrament per comptador divisionari, prèvia conformitat de la propietat
de la finca, podrà instal·lar-se un nou
ramal d’escomesa contractat a nom de la
propietat de la finca, què haurà d’ésser
capaç de subministrar, mitjançant la bateria de comptadors a la totalitat d’estatges,
locals i dependències de la finca, encara
que de moment no s’instal·li més que el
comptador sol·licitat.
Article 28 – ESCOMESA INDEPENDENT
L’arrendatari o copropietari, ocupant
de la planta baixa de l’immoble, podrà
contractar al seu càrrec un ramal d’escomesa independent pel seu ús exclusiu,
prèvia autorització del propietari de la
finca, però a menys que les dimensions
de l’immoble aconsellin el contrari, a través d’un mateix mur de façana, no podran
tenir entrada més de tres ramals, inclòs el
contractat pel propietari.
Article 29 – PROTECCIÓ I MANTENIMENT DE L’ESCOMESA
Després de l’aixeta de registre, el propietari disposarà d’una protecció del
ramal suficient de manera que, en cas de
fuita, l’aigua tingui sortida a l’exterior,
sense que, per tant, pugui perjudicar
l’immoble ni danyar gèneres o aparells
situats a l’interior sense cap tipus de responsabilitat per part del prestador.
En cas d’avaries, les reparacions dels

ramals d’escomesa seran sempre efectuades pel prestador, sense perjudici de la
seva repercussió al causant d’aquestes
avaries.
Les instal·lacions i derivacions que
surtin de l’aixeta de pas, seran reparades
per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.
Article 30 – POSADA EN
CÀRREGA DE L’ESCOMESA
Instal·lat el ramal d’escomesa el prestador el posarà en càrrega fins a l’aixeta
de registre, que no podrà ser manipulada
fins al moment de començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries.
Passats vuit dies des de l’inici del
subministrament, sense que s’hagi formulat reclamació sobre el ramal d’escomesa,
s’entendrà que el propietari de la finca
està conforme amb la seva instal·lació.
Article 31 – ESCOMESA EN DESÚS
Finalitzat o rescindit el contracte de
subministrament, el ramal d’escomesa
resta a lliure disposició del seu propietari,
però si aquest, dins dels vint dies
següents, no comunica fefaentment al
prestador la seva intenció que es retiri de
la via pública, consignant a tal fi en la
caixa del prestador del Servei l’import de
les despeses que l’esmentada operació
ocasioni, s’entendrà que es desinteressa
del ramal d’escomesa en desús podent el
prestador del Servei prendre, respecte a
aquest, les mesures que consideri oportunes.
CAPÍTOL V
INSTAL·LACIONS INTERIORS
Article 32 – EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS
La instal·lació interior s’haurà d’executar complint les normes per a les instal·lacions interiors de subministrament
d’aigua vigents en el moment de la contractació, amb especial pevisió de les contingències de la variació de pressió de la
xarxa de distribució.
Article 33 – 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 a
la superior 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 d’altres disposicions aplicables
De no ajustar-se la instal·lació interior
als preceptes esmentats, el prestador del
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Servei podrà negar-se a realitzar el subministrament, i podrà informar el fet als
organismes competents, perquè resolguin
el que calgui.
Article 34 – MATERIALS DE LA
INSTAL·LACIÓ
S’exigirà a l’abonat que el material
s’ajusti a allò que disposen les normes
bàsiques per a les instal·lacions interiors
pel subministrament d’aigua vigents en el
moment de la contractació i a allò establert a la reglamentació Municipal corresponent.
Article 35 – PROHIBICIÓ DE
BARREJAR AIGUA DE DIFERENTS
PROCEDÈNCIES
Les instal·lacions corresponents a
cada pòlissa no podran ser empalmades a
una xarxa, canonada o distribució d’altra
procedència. Tampoc podrà empalmar-se
cap instal·lació procedent d’una altra
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 els casos tècnicament justificats,
quan les instal·lacions industrials precisin
de subministraments propis, distribuïts
conjuntament amb l’aigua procedent del
Servei, podrà autoritzar-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.
CAPÍTOL VI
SISTEMES DE MESURA
Article 36 – TIPUS DE COMPTADOR
Els comptadors sempre seran de model
oficialment homologat i degudament verificat amb resultat favorable, i hauran
d’ésser precintats per l’organisme de
l’Administració responsable de l’esmentada verificació, d’acord amb les disposicions legals vigents en cada moment.
La selecció del 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 el tipus de domicili a
subministrar, o en relació al cabal punta
horari previst en els subministraments
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, aquest haurà d’ésser substituït per
un altre de 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 prestador del Servei com a conseqüència
del
mal
funcionament
d’aquesta aixeta, es carregaran a l’abonat.
Article 37 – INSTAL·LACIÓ DEL
COMPTADOR
El comptador serà propietat de l’abonat. El comptador i les seves aixetes de
pas seran instal·lades pel prestador del
Servei a càrrec de l’abonat i únicament
podran ser manipulades pels empleats del
prestador del Servei, i les persones o entitat responsable del seu manteniment, per
la qual cosa serà degudament precintat.
Darrera el comptador el prestador del Servei instal·larà una aixeta de sortida, el
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 custòdia 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 una
arqueta d’obra amb les mateixes dimensions i en 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 universal.
Article 39 – VERIFICACIÓ I CONSERVACIÓ DELS COMPTADORS
El comptador haurà de conservar-se
en bon estat de funcionament. El prestador del Servei tindrà la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri
necessàries i efectuar totes les substitucions que siguin reglamentàries.
L’abonat tindrà l’obligació de facilitar
als representants i operaris del Servei
l’accés al comptador, sempre i quan presentin la corresponent autorització per
part del Servei.
El manteniment dels comptadors i
escomeses serà realitzat pel Servei i a
compte i càrrec dels usuaris, els quals
abonaran una quota mensual per aquest
concepte.
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Es considerarà conservació i manteniment de comptadors, escomeses i aforaments la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclosos
muntatge i desmuntatge al seu emplaçament actual, sempre que les avaries o
anomalies observades siguin imputables a
l’ús normal de l’aparell. Queden excloses
d’aquesta obligació, les avaries degudes a
manipulació indeguda, abús d’utilització,
catàstrofe i gelades.
Article 40 – SUBMINISTRAMENT
AMB MÉS D’UN COMPTADOR
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 a regularitzar el funcionament d’ambdós comptadors, assumint les
despeses que ocasionin en ambdues ocasions.
Sempre que sobre una connexió hi
hagin empalmats dos comptadors pertanyents al mateix abonat, que hagin
d’actuar sobre una única aixeta de registre, seran solidaris entre si en els seus
drets i obligacions, 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, degudament homologada, capaç
de muntar tots els comptadors que precisa
l’immoble.
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 l’immoble,
dotada d’il·luminació elèctrica, desguàs
directe a la claveguera i separada de les
altres dependències destinades als comptadors de gas i d’electricitat. Estaran ventilades, la seva porta haurà de ser d’un o
més fulls que en obrir-se deixin lliure tota
l’amplada del quadre. La clau de dites
portes serà del tipus universal.
Quan s’hagués de procedir a substituir
un comptador per un altre de diàmetre
major, i fos indispensable ampliar
l’armari, les obres d’adequació correran a
càrrec de l’abonat.
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Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar d’un 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 comptador
serà per compte de la comunitat de propietaris així com els sobreconsums que es
puguin arribar a mesurar, aplicant sempre
la tarifa vigent.
CAPÍTOL VII
CONSUM I FACTURACIÓ
Article 42 – CONSUM
L’abonat consumirà l’aigua d’acord
amb el que estableix aquest Reglament
respecte a les condicions del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions
pròpies i del Servei de forma racional i
correcta, evitant tot perjudici a tercers i al
Servei.
Article 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.
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 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 del Servei anotarà en un full de lectura o suport físic equivalent, els registres
del comptador que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.
El consum d’una presa per a piscines
es facturarà a nom del propietari, arrendatari o comunitat de propietaris.
Article 44 – ANOMALIES DE
MESURAMENT
Quan es detecti l’atur o mal funcionament de l’aparell de mesura, la facturació
del període actual i regularització de períodes anteriors, s’efectuarà conforme a un
dels tres següents sistemes:
1. En relació a la mitjana dels tres
períodes de facturació anteriors 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’anomalia.
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En el cas de subministrament per a
usos agrícoles, jardins i altres, que permetin el consum pel càlcul o estimació,
s’estarà a aquesta avaluació com a base
de facturació.
En el cas que no es pugui efectuar la
lectura de la mesura del comptador per
absència de l’abonat el prestador del Servei així li ho comunicarà a fi efecte de
que en un termini màxim de 10 dies
informi al prestador de la lectura del seu
comptador, transcorregut aquest termini
s’entendrà que no hi ha hagut consum i es
procedirà per part del prestador a facturar
el mínim de consum corresponent.
En aquells casos en què per error o
anomalia de mesura s’haguessin facturat
quantitats inferiors a les degudes, es
podrà escalonar el pagament de la
diferència en un termini que, llevat
d’acord contrari, no podrà ser superior a
un any.
Article 45 - VERIFICACIÓ
L’abonat i el prestador del Servei
tenen dret a sol·licitar dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya, la verificació 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’esmentada verificació oficial, haurà de dipositar prèviament l’import de les despeses que això
comporti.
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
altra canonada i cap distribució d’aigua
d’altra procedència, ni tampoc la que procedeixi d’altre abonament del mateix Servei, 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 acuradament nets,
desinfectant-los per part de l’abonat
periòdicament i protegint-los raonablement per evitar qualsevol contaminació.
Article 47 – PAGAMENT
El pagament de rebuts haurà d’efectuar-se per l’abonat dins dels quinze dies
hàbils després de la l’avís de pagament
realitzat pel concessionari quan es gestioni de forma indirecta i d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 20 del Taxa pel
subministrament d’aigua, en el cas de
gestió directa.

L’abonat podrà optar per domiciliar el
pagament del rebut en llibreta d’estalvi o
compte corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a les oficines del prestador del Servei, o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del
Servei autoritzi. A efectes de seguretat
dels agents de recaptació, el pagament
haurà d’efectuar-se exclusivament en
qualsevol de les formes indicades.
CAPÍTOL VIII
SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Article 48 – CAUSES DE SUSPENSIÓ I D’IMPOSICIÓ DE SANCIONS
L’incompliment per part de l’abonat
de qualsevol de les obligacions detallades
a l’article 6, lletres a), b), c), d), f), g), i),
j) i k) d’aquest Reglament, facultarà al
prestador del Servei per suspendre el subministrament, seguint els tràmits que
s’assenyalin en el següent article i garantint, en tot cas, l’audiència a l’abonat.
L’incompliment de les obligacions de
l’article 6, lletres e) i h), serà sancionable,
prèvia obertura d’un expedient sancionador, amb imposició de multes fins a la
quantitat màxima que estableixi la legislació de règim local vigent.
Article 49 – PROCEDIMENT DE
SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
El prestador del Servei podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus
abonats prèvia autorització de l’Ajuntament, si es presta de forma indirecta, en
els casos establerts en l’article 48 i pels
procediments següents:
En els casos establerts en l’esmentat
article, el prestador del Servei haurà de
donar compte a l’abonat per correu certificat, o d’una manera de la qual en resti
constància, de la suspensió del subministrament. Prèviament l’Ajuntament haurà
d’haver autoritzat expressament la suspensió del subministrament. En cap cas,
es podrà suspendre el subministrament
abans de 15 dies hàbils, a comptar des de
la data de la notificació a l’abonat.
Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs, el prestador del Servei el
podrà privar de subministrament mentre
no recaigui resolució sobre la reclamació
formulada, aquesta mesura s’haurà
d’adoptar d’acord amb l’establert a la
Llei 30/92, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
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La suspensió del subministrament
d’aigua pel prestador del Servei no podrà
realitzar-se en dia festiu o un altre què
per qualsevol motiu no hi hagi servei
complet administratiu i tècnic d’atenció al
públic a efectes de la tramitació completa
de restabliment del servei, ni la vigília del
dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies.
El restabliment del servei es realitzarà
el mateix dia, o si més no el següent dia
hàbil en què hagin estat esmenades les
causes que originaren el tall de subministrament.
La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts
següents:
- Nom i adreça de l’abonat.
- Nom i adreça de l’abonament.
- Data i hora aproximada a partir de
les quals es produirà el tall de subministrament.
- Nom, adreça, telèfon i horari de les
oficines comercials del prestador del Servei en què poden corregir-se les causes
que originen el tall.
Si l’empresa comprova l’existència de
derivacions clandestines podrà inutilitzarles immediatament, i en donarà compte a
l’Ajuntament, si és presta de forma indirecta.
Article 50 – RENOVACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT
Les despeses que origini la suspensió
seran a compte del prestador del Servei i
la reconnexió del subministrament, en cas
de tall notificat, segons el que regula
l’anterior article, serà a compte de l’abonat, i es remunerarà d’acord amb el que
estableixi l’Ordenança Municipal, el qual
serà abonat per avançat. De cap manera
no es podran percebre aquests drets si no
s’ha realitzat efectivament el tall de subministrament.
Article 51 – RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE
Transcorreguts dos mesos des de la
suspensió del subministrament sense que
l’abonat hagi esmenat qualsevol de les
causes per les quals es va procedir a
l’esmentada suspensió, el prestador del
Servei estarà facultat per resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article
1124 del Codi Civil.
La manipulació de precintes per part
de l’abonat durant la suspensió del subministrament donarà lloc a la resolució
del contracte.
Article 52 – RETIRADA DE L’APARELL DE MESURA
Resolt el contracte, el prestador del
Servei podrà retirar el comptador, propie-

tat de l’abonat, entregant-lo al propi abonat o dipositant-lo al seu nom, ja sigui en
una empresa amb el qual tingui concertada la conservació d’aquest o en les
dependències del prestador del Servei, on
el mantindrà indefinidament.
Article 53 – ACCIONS LEGALS
El prestador del Servei, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió
del contracte, podrà entaular totes les
accions civil i criminals que consideri
oportunes en defensa dels seus interessos i
drets, i, en especial, l’acció penal per frau.
Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada pel
seu prestador resultés improcedent, l’abonat podrà exigir la deguda indemnització
sense perjudici de poder entaular les
accions civils i criminals que consideri
oportunes en 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 Autònomes i entitats locals, establertes sobre les
instal·lacions i el subministrament o consum d’aigua, en els quals siguin subjectes
passius les empreses subministradores, no
podran ésser repercutits a l’abonat com a
tals, 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 l’article anterior, sempre que
estiguin establerts prenent com a base el
consum de l’aigua.
CAPÍTOL X
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
Article 56 – CONSULTES I INFORMACIÓ
L’abonat té dret a consultar totes les
qüestions derivades de la prestació del
servei i del funcionament del subministrament en el consum individual, podent
sol·licitar pressupostos previs d’instal·lacions referents a la contractació. El prestador del Servei haurà d’informar totes
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les consultes formulades correctament,
contestant per escrit les presentades de tal
manera, en el termini màxim d’un mes.
ARTICLE 57 – RECLAMACIONS
L’abonat podrà formular reclamacions
directament al prestador del Servei, verbalment o per escrit, el qual l’haurà de
resoldre de forma expressa. Contra la
resolució es podrà interposar els recursos
que es preveuen a la Llei 30/92 de Regim
Jurídic de les Administracions Públiques
i Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL XI
JURISDICCIÓ
Article 58 – ADMINISTRATIVA
Sense perjudici de les competències
legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon
a l’Ajuntament la incoació i instrucció
dels expedients sancionadors per incompliment del present Reglament, tant per
part dels abonats com pels prestadors del
servei, amb subjecció a les normes de
procediment administratiu aplicables
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En el cas de gestió indirecta, la
Comissió de Seguiment i Control, establerta a l’article 9 del Plec de Condicions
que va regir el concurs per adjudicar, en
règim de concessió, el servei de subministrament d’aigua potable serà competent
per interpretar aquest Reglament.
Aquesta Comissió de Seguiment, integrada per membres designats per l’Ajuntament i per membres designats per
l’empresa concessionària del Servei,
haurà d’informar forçosament totes aquelles determinacions que puguin tenir
incidència en el Servei, tals com: establiment de restriccions d’aigua, llevat dels
casos en els quals s’hagi d’acordar
urgentment; proposta de modificacions de
tarifes; proposta d’actualització de retribucions de l’Empresa, d’acord amb les
determinacions del Plec de Condicions;
projecte d’obres per modificar i ampliar o
actualitzar les instal·lacions afectes al
Servei; modificacions del contracte;
modificacions del present Reglament;
entre d’altres.
Annex 4: Modificació de l’article 2
del Reglament de règim intern de l’Hospital Municipal Geriàtric de Camprodon.
L’article 2 del Reglament esmentat
quedarà redactat:
2.1. Per a l’admissió dels residents es
donarà referència als veïns de Campro-
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don, i en segon lloc als residents de la
resta de municipis de la Vall de Camprodon.
2.2. Es consideraran veïns amb preferència als efectes d’aquest article a
aquells que acreditin un mínim de cinc
anys d’empadronament en el municipi.
2.3. També gaudiran de preferència
els ascendents de primer grau dels empadronants al municipi durant el període
assenyalat al paràgraf anterior.
...

Núm. 267
AJUNTAMENT DE
FORALLAC
Edicte
...
No havent-se presentat reclamacions
contra l’acord d’aprovació inicial del
Reglament regulador de la neteja de
solars i parcel.les i de tancament de
solars, acordat pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 26 d’octubre de 2000,
s’entén aprovat definitivament i es
publica íntegrament tal com es detalla a
l’annex.
Contra l’acord definitiu solament es
pot interposar recurs contenciós-administratiu, davant la citada jurisdicció en
el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d’aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província.
Forallac, 2 de gener de 2001.—
L’Alcalde-President. Signat: Josep Sala i
Leal.
ANNEX
REGLAMENT REGULADOR DE
LA NETEJA DE SOLARS I PARCEL.LES I DE TANCAMENT DE
SOLARS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Art. 1.- Aquest Reglament es dicta
en virtut de les facultats atorgades per
l’article 19 de la Llei 6/1998, de 13
d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions i 10 del Reglament de disciplina
urbanística de 23 de juny de 1978.
El seu objecte és aconseguir que les
parcel.les i solars que integren el sòl
urbà i urbanitzable programat del municipi mantinguin les condicions necessàries, per l’interès general, de seguretat,
salubritat i ornat públic.

Art. 2.- S’exceptua de l’àmbit d’aplicació del present Reglament, el sòl classificat pel planejament general com a
urbanitzable no programat i no urbanitzable.
Art. 3.- Com que es refereix a
aspectes sanitaris,
de seguretat i
purament tècnics, aquest Reglament té
el caràcter de reglament de la construcció o de Policia Urbana no lligat a
unes directrius de planejament concret,
i pot subsistir per si mateix al marge
dels plans.
Art. 4.- Segons aquest Reglament:
a)
Es consideren solars:
1. Les superfícies de sòl urbà aptes
per a l’edificació pel fet d’estar urbanitzades conforme el que disposa l’article
82 del la llei del Sòl de 9 d’abril de
1976.
2. Les superfícies de sòl urbà, urbanitzades conforme el que disposa l’article 82 de la llei del Sòl de 9 d’abril de
1976, tot i que no siguin edificables per
raons de planejament.
b) Es consideren parcel.les:
1. Les superfícies de sòl urbà pendents d’urbanitzar.
2. Les superfícies del sòl urbanitzable programat.
CAPÍTOL II
La neteja de parcel.les i solars
Art. 5.- Els propietaris de solars i
parcel.les hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i
ornat públic i els és prohibit dipositar-hi
deixalles, residus sòlids urbans o runes.
És obligació dels propietaris netejar
periòdicament els solars i les parcel.les
d’herbes i matolls pel tal d’evitar, en la
mesura del possible, el risc d’incendi i
l’aparició de rates, serps i altres animals.
Art. 6.- Es prohibit llençar escombraries o deixalles sòlides en parcel.les,
solars i espais lliures de propietat
pública o privada.
Art. 7.- Les funcions d’inspecció i de
vigilància dels solars i parcel.les a què
es refereix l’article 4t, per comprovar el
compliment de les condicions exigibles
de seguretat, salubritat i ornat públic a
que fa referència l’article 19 de la Llei
6/1998, de 13 d’abril, les realitzarà el
treballador que es designi a aquest
efecte sota la direcció de l’Alcalde o
regidor en qui delegui.
Art. 8.- L’Alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol persona autoritzada,
amb l’informe previ dels serveis tècnics
i un cop escoltat el titular responsable,

dictarà una resolució assenyalant les
deficiències dels solars o parcel.les,
ordenarà les mesures necessàries per
esmenar-les i fixarà un termini per la
seva execució. Transcorregut el termini
concedit sense que aquestes mesures
s’hagin dut a terme, l’Alcalde disposarà
la seva execució a càrrec de la persona
obligada mitjançant el procediment
d’execució subsidiària i ordenarà la
incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú.
CAPÍTOL III
El tancament de solars
Art. 9.- Els propietaris de solars a
que fa referència l’article 4.a).1, hauran
de mantenir-los tancats mentre no es
practiquin obres de nova construcció.
Les tanques hauran de tenir una alçada
mínima d’un metre i s’hauran de realitzar amb els materials i acabats autoritzats pel planejament en cada zona.
Art.10.- Per realitzar el tancament de
solars, els propietaris hauran d’obtenir
prèviament la corresponent llicència
municipal d’obres. En els procediments
d’execució subsidiària i sancionador, es
procedirà d’acord amb el que preveu
l’article 8è d’aquest Reglament.
CAPÍTOL IV
Recursos
Art. 11.- Contra les resolucions de
l’Alcaldia que posin fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat
del contenciós-administratiu de Girona.
Potestativament es pot interposar prèviament recurs de reposició. Si transcorre el
termini d’un mes a comptar del dia
següent al de la data d’interposició del
recurs de reposició, sense que hagi estat
dictada i notificada la resolució
expressa, el recurs de reposició
s’entendrà desestimat, i en aquest cas, el
recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en
què presumptament s’hagi desestimat el
recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient d’interposar.
Disposició final.
Aquest Reglament, que consta d’11
articles i una disposició final, entrarà en

