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OSONA

EDICTE

del Consell Comarcal d’Osona, sobre aprovació deinitiva d’un reglament.

El Consell Comarcal d’Osona en sessió del dia 23 de desembre de 2010, va 
acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei de 
subministrament d’aigua potable en alta als municipis d’Osona.

L’expedient corresponent es va sotmetre a informació pública durant el termini 
de trenta dies, mitjançant inserció d’un edicte en el diari Avui del dia 15 de gener de 
2011, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5802 del 24 de gener 
de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. del 26 de gener 
de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 26 de 8 de febrer de 
2011 i al tauler d’anuncis de la corporació.

Atès que no s’han formulat reclamacions i al·legacions durant el termini d’ex-
posició al públic, queda aprovat definitivament el reglament indicat, d’acord amb 
el text següent:

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AI-
GUA POTABLE EN ALTA ALS MUNICIPIS D’OSONA

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
1. Aquest Reglament té per objecte la regulació tècnica i la gestió administra-

tiva del servei de subministrament d’aigua en alta a prestar pel Consell Comarcal 
d’Osona als municipis que s’integrin en els diferents abastament existents o que 
puguin existir en el futur a la comarca d’Osona.

2. En el moment present els abastaments existents a la comarca d’Osona son el 
d’Osona Sud; el d’Osona Lluçanès i en un futur més immediat el de Voltreganès-
Osona Nord, que estan integrats pels municipis que es relacionen a l’annex 1. Les 
ulteriors referències a aquests abastaments s’entenen efectuades a tots i cadascun 
dels ajuntaments inclosos en aquesta relació.

3. El Consell, resta expressament facultat i es responsabilitza de realitzar les ope-
racions necessàries per a la captació, elevació, tractament, acumulació i distribució 
d’aigua en alta, i també de la consegüent gestió i manteniment de les conduccions, 
instal·lacions tècniques i infraestructures, d’acord amb les instruccions de la Co-
missió de Seguiment dels respectius abastaments.

4. Aquest reglament es complementa amb els convenis establerts entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments afectats.

Article 2. Fonament jurídic
Aquest reglament es dicta en exercici de les facultats que atribueixen a l’adminis-

tració comarcal els articles 25 i següents del DL 4/2003, de 4 de novembre , pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya; 4 i 84.1.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Regim Local; 8, 236.1a), 
246 i 247 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei mu-
nicipal i de regim local de Catalunya; 55 del “texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local” aprovat pel Reial Decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril; el Programa d’Actuació Comarcal i les altres disposicions 
que concorden amb aquestes.
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Article 3. Titularitat i gestió del servei.
1. El servei públic objecte d’aquest reglament és de titularitat comarcal, per dele-

gació dels ajuntaments que s’integren als respectius abastaments d’aigua en alta.
2. El Consell Comarcal d’Osona en realitzarà la seva gestió, amb els seus pro-

pis mitjans o amb aquells que s’hagi dotat o es doti, d’acord amb qualsevol de les 
formes admeses en dret.

3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, per cadascun dels abasta-
ments, es crearà una Comissió de Seguiment, presidida pel President del Consell, 
en la qual estaran representants tots els ajuntaments usuaris de l’abastament, segons 
el que disposa el capítol IV d’aquest reglament.

4. Aquesta Comissió adoptarà les decisions oportunes per a l’aplicació dels 
convenis signats amb els ajuntaments i mitjançant reunions periòdiques proposarà 
als òrgans competents l’adopció dels acords que calgui pel que fa al funcionament, 
control, supervisió i ampliació del servei, sense perjudici dels drets de qui gestioni 
efectivament el servei per compte del Consell.

Article 4. Revocació de la delegació conferida.
1. Pel que fa a la revocació de les competències delegades en el Consell s’aplicarà 

l’article 21 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal. Això no obstant, en 
benefici del principi de seguretat jurídica no seran revocables els compromisos 
d’efectuar les aportacions dineràries destinades a finançar les obligacions contre-
tes pel Consell per raó de l’establiment del servei, lliurement assumides pels Plens 
dels ajuntaments afectats, un cop els seus acords hagin adquirit fermesa en via 
administrativa, sense seguir el procediment i complir les condicions que estableix 
aquest article.

2. D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, perquè un ajuntament que ho 
desitgi pugui revocar la seva delegació haurà d’estar completament al corrent de 
les aportacions econòmiques que prèviament s’hagi compromès a satisfer, o bé 
garantir-les degudament.

3. L’acord de revocació no pot implicar cap dret del municipi que l’adopta sobre 
els béns del servei, ni tan sols sobre aquells que radiquen en el seu terme municipal, 
ni és obstacle perquè continuïn vigents els gravàmens i responsabilitats per deutes 
que puguin recaure sobre els ajuntaments usuaris, un cop produïda la revocació, 
per actes o omissions corresponents al període en què el municipi separat va be-
neficiar-se del servei.

4. El procediment de revocació serà el següent:
a.  El ple de l’ajuntament en qüestió ha d’adoptar l’acord de revocació.
b.  L’acord s’ha de notificar al Consell Comarcal, en el termini de deu dies.
c. La Comissió de seguiment de l’abastament en el qual estigui integrat l’ajun-

tament, ha d’emetre el seu informe, en el termini de vint dies, comptador a partir 
de la notificació de l’acord municipal. L’informe ha de determinar les garanties 
suficients per fer front a les obligacions derivades de l’amortització de les despeses 
d’inversió de les obres i instal·lacions que hagin estat finançades pels ajuntaments 
i el possible perjudici que la separació que ha acordat la revocació reporti als que 
mantenen la seva delegació.

d. L’òrgan competent de l’ajuntament en qüestió ha de prestar les garanties 
demanades, o bé oposar-s’hi raonadament, en el termini de deu dies, comptador a 
partir de la notificació de l’informe de la Comissió.

e. El Ple del Consell ha de prendre coneixement de l’acord de revocació i acceptar 
les garanties prestades, o bé acordar d’exercir les accions corresponents en defensa 
dels interessos dels ajuntaments que mantenen la seva delegació.

5. En el procediment descrit a l’apartat anterior el silenci administratiu s’ha 
d’entendre negatiu.

Article 5.- Obligacions generals.
1. Les disposicions d’aquest reglament obliguen tant al Consell Comarcal d’Oso-
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na, com a titular del servei per delegació dels ajuntaments, com a aquests mateixos 
ajuntaments.

2. Les mateixes institucions estan obligades a complir les disposicions del òr-
gans de l’Administració comarcal dictades en exercici de les atribucions que li són 
conferides per aquest reglament, i també les disposicions complementàries que dicti 
qui gestioni efectivament el servei per a la seva correcta aplicació.

3. Es prohibeix expressament tot tipus d’acció que tendeixi a obstaculitzar el 
compliment de les finalitats que es persegueixen i de les obligacions que s’esta-
bleixen mitjançant aquest reglament.

4. L’autoritat comarcal pot exigir en tot moment el compliment immediat del 
present reglament, obligant al causant d’un perjudici per al servei a la reparació de 
l’afecció causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.

Article 6. Referència als gestors efectius dels serveis.
1. Totes les referències al Consell que conté aquest reglament s’entenen fetes 

a aquell qui gestioni efectivament el servei per compte del Consell d’acord amb 
qualsevol de les formes admeses en Dret, llevat d’aquelles que per la seva naturalesa 
impliquin que s’està fent referència de forma exclusiva al titular del servei.

En el moment present la gestió s’efectua de forma indirecta mitjançant l’empresa 
mixta Aigües d’Osona, SA.

2. Es procedirà anàlogament al previst a l’apartat anterior pel que fa a les refe-
rències als ajuntaments usuaris.

CAPÍTOL II.- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Article 7. Origen de l’aigua, quantitat i qualitat
1. L’aigua a subministrar en alta provindrà de la planta de tractament d’aigua de 

El Gelabert; els Pous de Vilaseca i Conanglell, o bé d’altres plantes o instal·lacions 
de què es pugui disposar en el futur.

2. El Consell es responsabilitza d’assegurar la distribució dels cabals que les 
instal·lacions del servei li permetin captar, elevar, tractar, impulsar, acumular i 
distribuir, segons el convingut amb els ajuntaments usuaris, en allò que els afecti.

3. El Consell serà responsable de la qualitat sanitària de l’aigua que distribueixi, 
que haurà de tenir les condicions de salubritat fixades per l’Administració Sanitària. 
El Consell realitzarà periòdicament anàlisis de la qualitat de l’aigua d’acord amb 
el que preceptua la legislació vigent, resultats que es posaran en coneixement dels 
ajuntaments usuaris. En el cas de que alguna captació no s’ajusti als paràmetres 
químics de potabilitat, el Consell proposarà les actuacions que tècnicament siguin 
necessàries a la Comissió de seguiment per a l’aprovació de la seva execució i 
finançament.

4. El percentatge d’aigua que correspon a cada municipi segons l’annex es fixa 
en metres cúbics per dia. El valor indicat a l’annex no es pot sobrepassar, encara 
que en determinades èpoques sigui o hagi estat inferior.

5. Si en un moment determinat un ajuntament necessita més aigua que la que li 
correspon ho ha de sol·licitar al Consell, i aquest, amb l’informe previ i favorable 
de les tres quartes parts de la Comissió de seguiment on s’integrin els ajuntaments 
afectats, ha d’exposar al públic la sol·licitud durant el termini d’un mes. El silenci 
administratiu en relació amb aquesta petició s’ha d’entendre negatiu.

6. Sense perjudici del compliment del que disposa el paràgraf anterior, qualsevol 
ajuntament dels esmentats a l’annex pot cedir part de la seva participació a una altre 
de la mateixa relació, ja sigui temporalment o a perpetuïtat. En l’expedient que 
es tramiti es determinarà la valoració i la compensació econòmica que en pugui 
resultar, i també la possible afectació dels drets de tercers. En cap cas la cessió no 
pot perjudicar els interessos dels altres ajuntaments interessats.
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7. En cas d’extrema necessitat d’aigua, de forma prèvia a l’informe de la Comissió 
que preveu el paràgraf cinquè d’aquest article es determinarà l’oportunitat d’atendre 
immediatament la petició.

Article 8. Facultats del Consell en relació amb el servei
En compliment dels fins propis del servei el Consell pot:
a) Sol·licitar i obtenir les concessions i efectuar les captacions necessàries per 

fer efectiu el servei.
b) Efectuar les operacions necessàries pel finançament de les inversions que 

calgui per a l’establiment i l’explotació de la concessió.
c) Promoure la formulació dels plans i projectes necessaris, i redactar-los i apro-

var-los en tot el que sigui de la seva competència o en la part que se li encomani.
d) Contractar, dirigir, realitzar i fiscalitzar les obres necessàries.
e) Gestionar el servei d’acord amb el que preveu aquest reglament.
f) Qualsevol altra facultat que li correspongui d’acord amb els convenis que hagi 

concertat amb els ajuntaments, aquest reglament o la legislació vigent.

Article 9. Utilització. explotació i conservació de les instal·lacions.
1. Les instal·lacions del servei s’han de destinar exclusivament a satisfer les 

necessitats dels ajuntaments usuaris, amb els cabals de que es disposi.
2. Si en alguna ocasió es fa necessari subministrar aigua potable fora d’aquest 

àmbit cal l’autorització de la Comissió de seguiment de l’abastament afectat, adoptat 
per unanimitat dels seus membres. En aquest cas el subministrament serà provisional 
i mentre duri s’instal·larà un comptador.

Article 10. Utilització del patrimoni municipal.
1. S’entén que els ajuntament concedeixen al Consell el dret d’utilització dels 

seus béns patrimonials i de domini públic per instal·lar les conduccions i realitzar les 
intervencions i reparacions oportunes destinades a la distribució de l’aigua en alta, 
sense perjudici de les obligacions correlatives del Consell de posar en coneixement 
de l’alcaldia respectiva totes les actuacions que es pretengui realitzar i de complir 
totes les prescripcions que tant aquesta com les ordenances municipals estableixin 
en ordre a la reposició dels serveis afectats.

2. S’entén que el Consell està exempt del pagament de preus públics per utilització 
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol del patrimoni 
municipal, de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de qualsevol 
altre tribut o preu públic local.

Article 11. Explotació i conservació de les obres i instal·lacions.
1. El Consell ha d’assegurar amb el seus mitjans la correcta prestació del servei 

als ajuntaments usuaris, i la conservació en bon estat de funcionament del conjunt 
de les instal·lacions i obres, i també realitzar totes les activitats i funcions neces-
sàries per a la seva bona marxa. S’exceptua d’aquesta norma la renovació de les 
instal·lacions i obres deguda al desgast derivat del seu ús normal, renovació que 
tindrà el tractament d’una nova inversió i que es regirà pel que disposa I’article 14 
d’aquest reglament.

2. A aquests efectes tenen la consideració d’obres i instal·lacions del servei totes 
les de captació, elevació, tractament, impulsió, acumulació i distribució d’aigua 
fins als embrancaments dels usuaris en alta, incloses les instal·lacions elèctriques 
i mecàniques.

3. La conservació de les obres i instal·lacions de que es fa càrrec el Consell 
comprèn:

1. la vigilància, control i manteniment de les instal·lacions de bombeig;
2. la vigilància i conservació de les conduccions generals i dipòsits reguladors 

del servei;
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3. la maniobra periòdica i la verificació del bon funcionament de les aixetes, 
vàlvules, comportes, etc. ;

4. la recerca de fuites i la seva reparació en les instal·lacions d’aigua en alta;
5. la conservació de comptadors generals.
4. La conservació de les obres i instal·lacions situades més enllà del comptador 

general, en el sentit de circulació de I’aigua, serà íntegrament a càrrec de I’Ajun-
tament usuari.

5. En el supòsit que un municipi volgués que el Consell es fes càrrec del mante-
niment, conservació i servei de la canonada des de I’embrancament fins el dipòsit 
o lloc a determinar per I’Ajuntament, aquest haurà de formular una sol·licitud per 
escrit, sent d’aplicació en aquest cas una tarifa particularitzada que tindrà en compte 
les circumstancies de cada municipi

Article 12. Obligacions dels ajuntaments en relació amb la conservació.
1. Els Ajuntaments estan obligats a vetllar per la seguretat de les obres i instal-

lacions del servei existents en el seu terme municipal, i també a evitar qualsevol 
desperfecte en elles derivat de I’actuació dels particulars i del mateix ajuntament.

2. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior s’estableix una franja o zona 
d’afectació de les obres i instal·lacions del servei determinada i definida en cada 
projecte, que es remarcarà als plànols esmentats a I’article 15. Els Ajuntaments estan 
obligats a trametre al Consell les sol·licituds d’atorgament de llicencies urbanístiques 
i d’activitats i els projectes d’obres municipals que estiguin situats dintre d’aquesta 
zona d’afectació, a fi que la Comissió de seguiment del respectiu abastament o 
l’òrgan comarcal en qui delegui pugui emetre el seu informe, que tindrà efecte 
vinculant respecte de la decisió de l’ajuntament.

3. L’òrgan competent del Consell ha d’emetre l’informe a què es refereix el 
paràgraf anterior en el termini de vint dies hàbils des de la data de recepció de la 
documentació. Si transcorre aquest termini sense que el Consell hagi emès el seu 
informe s’entén que aquest és favorable.

4. Igualment, a fi d’evitar desperfectes en les obres o instal·lacions del servei 
remarcades en els plànols esmentats a I’article 15, els ajuntaments es responsabilitzen 
d’assabentar de I’existència de totes elles a aquells que realitzin activitats en el seu 
municipi que puguin afectar-les, estiguin subjectes o no a llicencia municipal.

5. En cas d’incompliment de les normes assenyalades en aquest article I’Ajunta-
ment apareixerà com a únic responsable dels desperfectes davant del Consell.

Article 13. Ampliacions del servei.
1. El Consell s’obliga a informar als ajuntaments usuaris de les seves previsions 

sobre I’evolució del servei, com són augments del consum general que justifiquin 
I’augment de les captacions o de les instal·lacions i obres existents, I’establiment 
d’obres noves o I’ampliació de la xarxa de distribució i de les instal·lacions d’abas-
tament.

2. En els casos previstos a I’apartat anterior el Consell redactarà els projectes 
tècnics corresponents perquè, després de la seva aprovació per l’organisme com-
petent i de l’establiment dels mecanismes de finançament que es considerin més 
oportuns, es programi l’execució i la realització de les obres o instal·lacions per 
qualsevol de les formes previstes a la legislació vigent.

3. Les aportacions econòmiques dels ajuntaments usuaris pels honoraris facultatius 
i l’execució de les obres d’ampliació del servei seran proporcionals a la participació 
de cada municipi, segons recull l’annex.

4. No es podrà ampliar el servei a altres ajuntaments diferents dels esmentats a 
l’annex sense que el Consell hagi obtingut l’augment dels cabals concedits per l’or-
ganisme de conca o n’hagi contractat de nous, de forma proporcional i suficient.

5. En cas que els ajuntaments usuaris prevegin un augment de les seves neces-
sitats d’aigua n’hauran d’informar el Consell amb la deguda antelació, a fi i efecte 
que aquest pugui encarregar un estudi per a l’ampliació dels cabals.
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Article 14. Renovació de les instal·lacions.
1. Sense perjudici de les aportacions que el Consell o altres institucions puguin 

efectuar amb fons propis i subvencions, totes les obres de renovació de les instal-
lacions de I’abastament en alta van a càrrec dels ajuntaments, amb aportacions 
directes o creant un fons de reposició via tarifes del servei.

2. Es consideren incloses entre les obres de renovació les següents:
a. tot canvi de secció o timbratge de les canonades;
b. la substitució de canonades;
c. la construcció d’obres de fabrica de nova planta;
d. els treballs d’eliminació de fissures i de reparació de I’enfonsament de cimen-

tacions i altres deterioraments d’importància en l’obra civil de les instal·lacions.

Article 15. Plànols de la xarxa.
1. Per cada abastament, el Consell aixecarà els plànols generals de la xarxa de 

distribució en alta, a escala 1:5.000, i també els de detall que siguin necessaris, a 
l’escala adequada, en els quals figuraran totes les dades de dimensions i situació 
de les canonades, vàlvules, descarregues, etc.

2. D’aquests plànols, que el Consell ha de mantenir al dia, se’n donarà una copia 
als ajuntaments usuaris.

3. Així mateix, quan s’efectuïn rectificacions o ampliacions de certa importància, 
es lliurarà als ajuntaments una nova copia que les reculli.

Article 16. Continuïtat del servei.
1. El Consell posarà I’aigua a disposició dels ajuntaments usuaris de manera 

permanent, llevat de les interrupcions degudes a una causa de força major o a una 
de les que s’especifiquen a continuació:

a. Reforços i extensions de la xarxa de distribució i instal·lació de nous embran-
caments;

b. aturades d’urgència per a la reparació d’avaries en les instal·lacions que no 
admeten demora;

c. impossibilitat d’adquisició de cabals suficients per a I’abastament;
d. contaminació dels cabals de la captació que pugui posar en perill la salut de 

les persones.
2. En qualsevol cas, quan s’hagin de realitzar treballs en els quals sigui necessària 

la interrupció del subministrament, el Consell procurarà, amb tots els mitjans al 
seu abast, que el nombre d’ajuntaments sense subministrament sigui el més reduït 
possible, i també accelerar I’execució dels treballs esmentats, a fi i efecte d’inter-
rompre el subministrament durant el temps mínim imprescindible.

3. Quan es prevegi que s’ha de produir la suspensió del subministrament espe-
cificada al punt b) per un període de temps superior a cinc hores, i en qualsevol cas 
en tots els altres supòsits, el Consell posarà aquest fet en coneixement dels ajunta-
ments afectats, els quals donaran difusió al comunicat en la forma que considerin 
més convenient i pràctica.

A tal efecte el Consell disposarà de les dades de contacte facilitades per cada 
Ajuntament.

4. En cas de disminució del cabal susceptible de ser subministrat en alta el Con-
sell, previ informe de la Comissió de Seguiment de l’abastament afectat, reduirà a 
cadascun del municipis el seu cabal en el mateix percentatge, aplicant sobre el total 
disponible els drets percentuals que siguin vigents en aquell moment.

Article 17. Responsabilitat davant de tercers.
El Consell serà directament responsable en relació amb tercers en cas de danys 

causats com a conseqüència del funcionament normal o anormal del servei, per la 
qual cosa tindrà subscrita una pòlissa d’assegurança amb una cobertura màxima 
de 6.000.000 € per sinistre i any.
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Article 18. Personal.
El Consell esta obligat a garantir la dedicació precisa i necessària del personal 

tècnic titulat i dels operaris i administratius que calgui per a una gestió correcta 
del servei.

Article 19. Relacions amb els ajuntaments usuaris del servei.
Pel que fa als ajuntaments usuaris del servei, el Consell tindrà cura de:
- L’efectivitat del subministrament als ajuntaments usuaris;
- la instal·lació i la lectura dels comptadors;
- la confecció de factures i/o rebuts sobre la base de les tarifes vigents en cada 

moment, i també dels tributs o preus públics de tot tipus que siguin aplicables;
- el cobrament dels rebuts i/o càrrecs imputats i la correspondència amb els 

ajuntaments;
- complir totes les altres obligacions que estableix aquest reglament.

Article 20. Comptadors.
1. Els comptadors serveixen per mesurar els cabals consumits, són subminis-

trats pel Consell; el seu cost va a càrrec de cada ajuntament usuari i són propietat 
d’aquests.

2. La reparació i substitució dels comptadors serà realitzada pel Consell a càrrec 
dels costos de gestió inclosos en les tarifes d’aigua.

3. El Consell s’obliga a reparar o substituir els comptadors avariats per altres 
en perfectes condicions de funcionament, verificats pels serveis territorials d’In-
dústria en el moment de constatar l’avaria. S’exceptuen d’aquesta obligació les 
substitucions degudes a manipulacions per personal aliè al servei, així com per 
causes extraordinàries.

4. L’ajuntament usuari serà responsable de no establir o permetre derivacions 
de la seva instal·lació per a altres municipis diferents al del subministrament, i 
també d’evitar que siguin manipulats fraudulentament els precintes establerts en 
el comptador o les claus d’entrada.

Article 21. Lectura de comptadors.
1. La lectura de comptadors servirà per determinar els cabals consumits pels 

ajuntaments usuaris; la realitzarà el Consell, com a mínim una vegada al mes. 
No obstant això, el Consell pot verificar els comptadors amb la freqüència que 
consideri oportuna.

2. Les indicacions que marqui el comptador, el lector les anotarà als fulls que 
serviran de base per a la facturació corresponent.

CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI

Article 22. Ingressos del servei.
1. Els ingressos del Consell necessaris per a I’establiment i la prestació del servei 

han de provenir de:
a. Les aportacions dels ajuntaments afectats, segons quadre de participació que 

s’annexa com a document número 1.
b. El rendiment de I’explotació que resulti de les tarifes del servei vigents en 

cada moment.
c. Les subvencions que s’aconsegueixin per a la realització d’obres, o bé en el 

supòsit que el cost del servei sigui superior a les tarifes vigents.
d. Les subvencions de la Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 

Catalunya o de qualsevol altre organisme que es rebin per a la implantació i el 
desenvolupament del servei.

e. Les operacions de crèdit que concerti el Consell amb aquesta finalitat.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5906 – 23.6.201135456

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

f. Els interessos dels dipòsits en comptes corrents exclusius del servei.
g. Qualsevol altres que corresponguin d’acord amb les Lleis.
2. Amb els ingressos indicats s’han de cobrir les despeses financeres per a 

I’execució de les obres, i també totes les de gestió i explotació del servei, com són 
personal, electricitat, compra de cabals, conservació de les instal·lacions, productes 
químics i d’esterilització, control analític, transports, vehicles, lectura de compta-
dors, facturació de consums i cobrament d’aquests, més totes les despeses annexes 
i generals, incloent els impostos i el benefici industrial.

Article 23. Distribució del finançament del servei.
1. El finançament de les instal·lacions de cadascun dels abastaments resulta de 

la distribució entre els Ajuntaments derivada del consum sol·licitat en el seu dia 
per cada ajuntament i aprovada pel Consell i els Ajuntaments.

2. El finançament del cost total de les obres i instal·lacions és proporcional al 
cabal assignat a cadascun dels ajuntaments afectats.

3. Cadascun dels ajuntament usuaris farà efectius el costos fixes del servei en 
proporció als cabals assignats, els prengui o no realment, i els variables en propor-
ció a les seves preses reals, valorades al seu cost mitjà en base anual i, si escau, als 
consums mínims que fixi el Consell.

4. No obstant el que determina el paràgraf anterior, com a criteri pel càlcul de 
la part fixa de la tarifa que correspongui a cada ajuntament i amb la finalitat de 
reequilibrar el cost en relació als consums assignats i els realment efectuats, es 
procedirà de la forma següent:

1. Un cinquanta per cent en base al cost que pertoca de conformitat amb els 
metres cúbics assignats.

2. El cinquanta per cent restant s’establirà en proporció als consums realment 
efectuats durant l’any anterior.

3. Aquesta regularització serà aplicable a partir del segon semestre de l’any 
següent.

Aquest criteri de càlcul que té caràcter general, podrà modificar-se per a cada 
sistema de subministrament si així ho acorda la Comissió de seguiment corresponent 
i amb el quòrum fixat a l’article 33 d’aquest reglament.

5. L’amortització de l’actiu fix i les despeses de primera instal·lació i els costos 
financers són costos fixes que es carregaran a cada exercici almenys en l’import 
necessari per pagar amb ells, respectivament, la devolució del principal i els interes-
sos i comissions del préstec que concerti el Consell per finançar la inversió inicial. 
No s’aplica aquesta norma, en la part referent al préstec, a l’ajuntament afectat que 
hagi fet la seva aportació directament.

Article 24. Tarifes del servei.
1. Les tarifes del servei es tramiten i aproven d’acord amb el que disposa la norma-

tiva vigent en cada moment en matèria de preus autoritzats. L’estudi justificatiu s’ha 
d’ajustar igualment al que disposa la normativa esmentada. Les tarifes es tramitaran 
i s’aprovaran separadament per a cadascun dels abastaments existents.

2. Les tarifes es revisen per qualsevol dels motius següents:
a. Augment de les despeses d’explotació. Les despeses d’explotació poden variar 

tant si s’alteren els elements que les integren, com si es considera qualsevol altre 
nou concepte, com si pateixen augments els components que les constitueixen, però 
sempre en relació amb els metres cúbics reals d’aigua facturada en cada moment.

b. Augment de la repercussió de les obligacions financeres del Consell en relació 
amb les obres i instal·lacions del servei.

c. Augment de les despeses financeres del Consell amb motiu de I’aportació 
total o parcial de noves instal·lacions.

d. Es podrà repercutir als ajuntaments usuaris les amortitzacions dels actius 
immobilitzats, quan la Comissió de Seguiment ho consideri oportú.
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Article 25. Confecció del rebuts.
1. El Consell confeccionarà les factures dels imports del subministrament d’aigua 

en alta als ajuntaments usuaris, una vegada per període de facturació vigent. La 
facturació tindrà una periodicitat trimestral.

2. Les quantitats a facturar resultaran d’aplicar les tarifes vigents als consums a 
facturar, considerant els mínims de consum o les quotes de servei existents en cada 
moment. El Consell publicarà les tarifes a aplicar als contractes.

3. Si s’escau, els rebuts inclouran la quota de conservació de comptadors i els 
recàrrecs, tributs i preus públics vigents.

Article 26. Cobrament dels rebuts.
1. El termini per al pagament en voluntària dels rebuts serà el fixat a la regla-

mentació dels preus públics del Consell.
2. Els ajuntaments afectats autoritzen el Consell perquè percebi l’import facturat 

trimestralment en un compte corrent d’una entitat bancària o d’estalvi; a aquest 
efecte han de facilitar al Consell el número d’aquest compte.

Article 27. Impagats.
1. Les quotes impagades s’hauran d’abonar amb el recàrrec corresponent als 

interessos legals exigibles.
2. En el supòsit que un ajuntament, de forma sistemàtica, no faci efectives les 

liquidacions per la prestació del servei d’aigua, es posarà en coneixement de la 
Comissió de seguiment de l’abastament que pertoqui i en el seu cas es procedirà 
al requeriment del deute d’acord amb el procediment reglamentari, per tal de fer-li 
complir aquesta obligació.

Article 28. Compte d’explotació del servei.
1. El Consell s’obliga a justificar I’evolució econòmica del servei redactant un 

compte d’explotació per cadascun dels abastaments, abans del dia 30 de juny de I’any 
següent a aquell a que es refereix el compte. Aquest compte haurà de ser informat 
per la Comissió de Seguiment respectiva.

2. Aquest compte ha d’incloure:
a. Com a despeses, totes les de gestió i explotació del servei, com són personal, 

electricitat, compra de cabals, conservació de les instal·lacions, productes químics i 
d’esterilització, transports, vehicles, lectura de comptadors, facturació de consums 
i cobrament d’aquests, més totes les despeses annexes i generals, incloent els im-
postos i el benefici industrial; les despeses financeres per a I’execució de les obres 
tant d’ampliació com de renovació, i l’amortització de les obres i instal·lacions del 
servei.

b. Com a ingressos, totes les sumes obtingudes pels diferents conceptes assenyalats 
a I’article 22, minorades per I’import dels rebuts declarats incobrables.

c. La diferencia entre ingressos i despeses donarà el saldo del servei.

Article 29. Revisió de les condicions generals del subministrament.
En cas que variïn substancialment les circumstancies tècniques de I’abastament 

(com seria per exemple la insuficiència de la concessió i la necessitat de comprar 
aigua en alta) o que sobrevingui un canvi radical en la concepció de I’abastament 
que faci que el cost de I’explotació del servei experimenti una notable modificació, 
la Comissió de Seguiment proposarà al Consell la revisió de les condicions gene-
rals del subministrament previstes en aquest reglament, a fi i efecte de mantenir 
I’equilibri econòmic del servei.

Article 30. Drets i deures dels municipis.
Són drets i deures dels municipis usuaris del servei:
a) Participar en la gestió d’aquest d’acord amb el que disposen aquest reglament 

i el conveni de delegació.
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b) Rebre informació directa dels assumptes que siguin del seu interès.
c) Presentar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència 

municipal que facin referència al servei.
d) Contribuir, mitjançant la contribució econòmica establerta, a la prestació 

del servei.
e) Consultar la documentació dels arxius i registre del servei.
f) Intervenir en les sessions de les Comissions de Seguiment amb veu i vot, a 

través dels seus representants legítims.
g) Tots els altres establerts tant en la legislació aplicable com en aquest reglament.

CAPÍTOL IV – PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS

Article 31.- Comissions de seguiment
1. La Comissió de seguiment de cadascun dels abastaments, és l’òrgan que expressa 

la voluntat dels ajuntaments afectats i, per tant, el que vehicula la seva participació 
en el servei. Està integrada pels alcaldes de cada un dels municipis afectats i pel 
president del Consell, que ostenta la presidència, i un conseller comarcal, en el qual 
aquell pot delegar la presidència.

2. Cada membre de la Comissió té veu en ella i, si no fa constar expressament el 
contrari, ostenta la representació del seu ajuntament sense cap tipus de limitació. 
No s’accepten limitacions permanents en la capacitat de representació.

3. Cada un dels membres de la Comissió disposa d’un vot. El President dirimeix 
els empats amb vot de qualitat.

4. Els vocals són designats lliurement pels plenaris dels municipis associats, i 
cessen en el moment que deixen de ser regidors de l’ajuntament al qual representen. 
En aquest supòsit els ajuntaments han de designar immediatament els que els han de 
substituir, i han de notificar amb la màxima celeritat aquest acord a la presidència 
del Consell.

5. Per a l’exercici adequat de les seves funcions la Comissió pot requerir, a través 
del President, la documentació que consideri que li cal, així com la presència dels 
membres i funcionaris del Consell especialment relacionats amb els assumptes 
que s’analitzen.

Article 32.- Atribucions de la Comissió.
La Comissió de seguiment de cadascun dels abastaments ha d’emetre el seu 

informe en relació amb els assumptes següents:
a. La modificació d’aquest reglament.
b. La incorporació de nous ajuntaments al servei o la separació d’algun dels que 

figuren a l’annex.
c. L’aprovació de les aportacions a efectuar pels ajuntaments afectats.
d. La imposició de sancions relatives al servei.
e. L’adopció de la forma de gestió del servei d’abastament de la xarxa primà-

ria.
f. L’aprovació del compte d’explotació anual.
g. L’aprovació de les operacions de crèdit destinades a finançar el servei.
h. L’adquisició, la disposició, l’alienació i la transacció dels béns i drets afectats 

al servei.
i. L’aprovació dels estudis de tarifes.
j. L’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i serveis i la seva contracta-

ció.
k. El seguiment del desplegament de l’explotació i la presa de les decisions 

pertinents sobre les seves incidències, mentre no es creï una direcció executiva de 
l’ordre que sigui.

l. Els altres acords que per la seva transcendència requereixin recaptar l’opinió 
dels ajuntaments usuaris.
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Article 33.- Quòrums.
1. Els acords de la Comissió s’adopten, en general, per la majoria qualificada de 

les tres quartes parts dels vots dels membres que assisteixen a les seves sessions.
2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, caldrà una majoria de les tres 

quartes parts dels municipis que integren el servei, i que alhora representin com a 
mínim el cinquanta per cents dels cabals de dotació, en totes les matèries que facin 
referència als apartats a), b) i e) de l’article anterior o a la supressió d’aquest.

3. Quan prevegi que algun òrgan col·legiat del Consell pot adoptar un acord 
que incideixi directament en el servei la Comissió pot demanar que aquest acord 
s’adopti amb la majoria qualificada de les tres quartes parts del nombre legal de 
consellers comarcals.

4. Pel que fa a les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria i al sis-
tema de votació, al quòrum d’assistència i al règim de funcionament de la Comissió 
s’apliquen per analogia els establerts per al ple dels ajuntaments en la legislació de 
règim local.

Article 34.- Direcció executiva.
Es crea una Direcció executiva del servei que serà presidida pel Conseller de-

legat del Consell i formada per el/la gerent del Consell, un tècnic del Consell i un 
representant de cada empresa participant de l’empresa mixta i el tècnic responsable 
de la gestió.

Cada ajuntament comunicarà a la Direcció executiva, la qual informarà al Con-
sell, del nom, càrrec, número de telèfon mòbil i correu electrònic d’una persona de 
contacte per les incidències del servei.

ANNEX

QUADRE DE REPARTIMENT DELS CABALS DE L’ABASTAMENT D’OSO-
NA SUD

Municipi Cabal sol·licitat (m3/dia) % Proporció
Aiguafreda 1.366 5,3235%
Balenyà 2.374 9,2518%
Calldetenes 1.568 6,1107%
Centelles 1.329 5,1793%
El Brull 118 0,4599%
Folgueroles 952 3,7101%
Les Masies de Roda 412 1,6056%
Malla 314 1,2237%
Roda de Ter 3.646 14,2089%
Sant Julià de Vilatorta 887 3,4567%
Sant Martí de Centelles 572 2,2292%
Santa Eugènia de Berga 1.694 6,6017%
Santa Maria de Corcó 1.680 6,5472%
Seva 986 3,8426%
Taradell 3.640 14,1855%
Tavèrnoles 164 0,6391%
Tona 3.958 15,4248%
Total 25.660 100,00%
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QUADRE DE REPARTIMENT DELS CABALS DE L’ABASTAMENT D’OSO-
NA LLUÇANÈS

Municipi Cabal sol·licitat (m3/dia) % Proporció
Perafita 250 22,7273%
Sant Bartomeu del Grau 450 40,9091%
Sant Boi de Lluçanès 350 31,8182%
Sobremunt 50 4,5455%
Total 1.100 100,00%

QUADRE DE REPARTIMENT DELS CABALS DE L’ABASTAMENT DEL 
VOLTREGANÈS-OSONA NORD

Municipi Cabal sol·licitat (m3/dia) % Proporció
Les Masies de Voltregà 2.691 25,2132%
Orís 200 1,8739%
Sant Hipòlit de Voltregà 969 9,0790%
Sant Pere de Torelló 922 8,6386%
Sant Vicenç de Torelló 747 6,9990%
Torelló 5.144 48,1964%
Total 10.673 100,00%

El que es fa públic per a general coneixement.

Vic, 16 de maig de 2011

MIQUEL ARISA COMA

President
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