REGLAMENT DEL SERVEI PÚBIC DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
El present reglament té per objecte la regulació, amb caràcter general, del servei
públic de subministrament i abastament d’aigua potable de Sant Llorenç de la Muga,
del que és titular l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.
Article 2. Règim Jurídic.
El servei públic de subministrament d’aigua es regirà per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Text Refós de 18 d’abril de 1986 i la legislació de l’Estat.
Article 3. Titularitat.
Les obres, canalitzacions i les instal·lacions del servei d’aigua són béns de domini
públic municipal, destinats al servei públic.
Article 4. Funcions de l’Ajuntament i garantia de subministrament.
1. En la seva condició de titular del servei de subministrament d’aigua potable,
correspon a l’Ajuntament l’exercici de les funcions següents:
a) Prestar el servei, directament o indirecta, amb continuïtat i regularitat, i sense
altres interrupcions que les que es derivin de força major, o bé incidències
excepcionals i justificades, pròpies de l’explotació del servei, de conformitat amb
allò que estableix el present Reglament.
b) Garantir la potabilitat i la qualitat de l’aigua subministrada de conformitat amb
allò que estipula el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
c) Organitzar, coordinar i reglamentar el servei.
d) Establir i modificar la forma de gestió directa o indirecta del servei.
e) Aprovar les taxes, preus o tarifes del servei, sens perjudici de les ulteriors
funcions que exerceixi l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en
matèria d’autorització de preus.
f) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la legislació vigent, en la seva
condició d’ens titular del servei.
2. El subministrament d’aigua als abonats és permanent. Només es podrà interrompre
el servei en els següents casos:
a) Avaria en qualsevol de les instal·lacions que faci impossible el servei.
b) Pèrdua de cabdal disponible.
c) Quan siguin portades a terme obres de reparació o millora del servei. En aquest
casos es comunicarà als abonats amb dos dies d’antelació, excepte quan es tracti
d’avaries produïdes inesperadament i d’urgent reparació.
3. Quan es donin circumstàncies excepcionals, com ara sequeres, o altres situacions
que impliquin que la qualitat de l’aigua no sigui apta per al consum humà, el prestador
del servei podrà restringir el subministrament d’aigua als abonats. En tot cas serà
preferent l’ús domèstic sobre els altres usos.

CAPÍTOL II. DEL SUBMINISTRAMENT I LES PÓLISSES D’ABONAMENT
Article 5. Accés al servei
En atenció al caràcter públic del servei de subministrament d’aigua, qualsevol persona
física o jurídica que ho sol·liciti, podrà accedir a la seva recepció sempre que compleixi
les disposicions, drets i obligacions que disposa aquest Reglament i resta de
normativa que sigui d’aplicació.
Article 6. Pòlissa d’abonament.
Per rebre el servei de subministrament d’aigua s’haurà de sol·licitar l’abonament al
servei i signar la pòlissa d’abonament amb l’Ajuntament, en el model normalitzat, amb
expressa distinció del tipus d’ús. El peticionari aportarà també la documentació que es
detalla segons l’ús sol·licitat.
- Ús domèstic: Rebut de l’impost de béns immobles, en cas d’obra nova aportarà els
impresos d’indústria signats per l’instal·lador i els documents per l’alta cadastral.
- Ús comercial: Rebut de l’impost de béns immobles, llicència d’obertura o justificant
d’haver iniciat l’expedient.
- Per obres: Presentació de llicència d’obres. En cas d’incompliment de les normes
establertes o de produir-se la caducitat de la llicència es tramitarà l’expedient oportú
per a la interrupció del subministrament i retirada del comptador instal·lar.
Les taxes i despeses previstes per a la instal·lació d’un comptador es liquidaran pel
peticionari en el moment de la sol·licitud i tindran caràcter provisional. Una vegada
instal·lat el comptador, en un termini màxim de 30 dies, es formularà la liquidació de
taxes d’instal·lació definitives.
Article 7. Contractació individualitzada.
El subministrament d’aigua s’ha de contractar per cada part determinada d’un edifici
susceptible d’utilització independent, és a dir, s’han de formalitzar tants contractes com
habitatges i/o locals hi hagi en un edifici, sens perjudici que, atenent a criteris
d’economia i racionalització de recursos, s’autoritzi la possibilitat de què hi hagi un únic
comptador per edificació.
Article 8. Fiança
El prestador del servei exigirà en el moment de la contractació del servei una fiança,
que haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. La fiança té
per objecte garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del seu
contracte.
Article 9. Durada de la pòlissa
1. El temps de durada del contracte serà indefinit mentre es compleixin els requisits
d’aquest Reglament i el contracte corresponent.
2. En el cas de subministrament per obres, la durada de la pòlissa serà la de la
llicència d’obres i de les seves pròrrogues legalment concedides, i es considerarà
finalitzat el contracte el dia en què caduqui la llicència i les seves pròrrogues.
Article 10. Cessió del contracte
1. La pòlissa d’abonament és personal i les parts no podran cedir la seva posició a
tercers ni exonerar-se de les seves responsabilitats en relació amb el servei.
2. No obstant, l’abonat que estigui al corrent del pagament podrà traspassar la seva
pòlissa a una altra persona que vagi a ocupar el mateix habitatge, local o indústria amb
les mateixes condicions existents. En aquest cas, la petició la realitzarà el nou ocupant
de l’habitatge, local o indústria objecte del subministrament, havent d’acreditar la seva
condició de propietari, arrendatari o titular del dret d’ús.

3. En aquest cas s’estendrà una nova pòlissa a nom del nou abonat, que es subrogarà
en el contracte i continuarà utilitzant el mateix comptador, previ l’abonament de la taxa
corresponent per la subrogació a l’abonament.
4. Les persones jurídiques només es subrogaran en els casos de fusió, absorció,
escissió, transformació o canvi de denominació social.
Article 11. Subrogació per defunció
1. En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament, el cònjuge,
descendents, i ascendents que convisquessin amb ell almenys amb un any d’antelació
a la data de defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa. En
aquest cas no es meritarà la taxa per subrogació.
2. Per a dur a terme la subrogació serà necessari estar al corrent de pagament de les
liquidacions pels consums anteriors.
Article 12. Rescissió
L’incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions recíproques contingudes
en la pòlissa o contracte de subministrament donarà lloc a la rescissió del contracte,
conforme amb allò establert en el present Reglament.
Article 13. Baixa del servei.
L’abonat que desitgi donar-se de baixa del servei de subministrament d’aigua haurà de
notificar-lo a l’Ajuntament amb un mes d’antelació de la data que vol donar-lo de baixa.
Les despeses que la retirada del comptador comportin, segons la tarifa vigent en cada
moment aprovada per l’ordenança fiscal, aniran a càrrec de l’usuari del servei. Per a la
liquidació final es tindrà en compte la totalitat del trimestre en que s’hagi aprovat la
baixa del servei.
CAPÍTOL III. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI I DELS
ABONATS
Article 14. Drets del prestador del servei
El prestador del servei de subministrament d’aigua potable té els següents drets:
a) Percebre les contraprestacions aprovades o autoritzades per la prestació del
servei.
b) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels abonats.
c) Disposar d’una tarifa de servei suficient per autofinançar-se.
Article 15. Obligacions del prestador del servei
1. El prestador del servei de subministrament 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 de l’aigua i les instal·lacions d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament.
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 mesura, i la tarifa legalment autoritzada per
l’organisme competent.

f) Instal·lar i mantenir els comptadors a totes les captacions municipals.
g) Atendre correctament qualsevol consulta, reclamació o suggeriment formulats
pels abonats, i contestar, per escrit, els que es presentin d’aquesta forma.
h) Mantenir i reparar els dipòsits d’emmagatzematge general, les seves
instal·lacions, la xarxa de distribució i els ramals d’escomesa fins a la clau de
registre.
i) Informar als abonats de les possibles anomalies en el subministrament o els
consums.
2. Quan l’Ajuntament presti el servei en règim de gestió directa podrà comptar per al
compliment de les anteriors obligacions amb el suport dels organismes
supramunicipals de cooperació i assistència als municipis.
Article 16. Drets de l’abonat
L’abonat del servei gaudirà dels següents drets:
a) Disposar de l’aigua en les condicions higienico-sanitàries que, d’acord amb les
instal·lacions de l’habitatge, indústria o altres i en funció del contracte, siguin les
adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
b) Disposar, en condicions normals, d’un subministrament permanent, sens
perjudici de les interrupcions o suspensions reglamentàriament autoritzades.
c) Requerir al prestador del servei els aclariments, informacions i assessorament
necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals.
d) A que se li facturin els consums segons les tarifes vigents i a rebre la facturació
del consum efectuat, amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat que hi
hagi un pacte específic amb el prestador del servei municipal.
e) Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties
de la normativa establerta.
f) Formular les consultes i les reclamacions administratives que cregui convenients
d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament o la normativa que
correspongui.
g) Els altres que es puguin derivar d’aquest Reglament i de la legislació vigent.
Article 17. Obligacions de l’abonat
L’abonat està subjecte a les següents obligacions:
a) Satisfer puntualment l’import de les liquidacions resultants del servei d’aigua
d’acord amb el que preveu aquest Reglament, les ordenances i els acords
municipals sobre el seu establiment i exigència.
b) Usar l’aigua subministrada en la forma i per als usos establerts a la pòlissa.
c) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per a
subministrament d’aigua a altres locals, finques o habitatges diferents als
consignats a la pòlissa.
d) Permetre l’entrada al local del subministrament en les hores hàbils o de normal
relació amb l’exterior, al personal del servei que tracti de revisar o comprovar les
instal·lacions.
e) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes competents de
l’Administració, i no manipular sense l’autorització i supervisió expressa del servei
les instal·lacions situades a la via pública.
f) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa.

g) Comunicar al subministrador qualsevol modificació en la instal·lació interior, en
especial nous punts de consum que resultin significatius pel seu volum,
especialment si es tracta de subministrament per a desenvolupar activitats.
h) Complir les ordres que l’Ajuntament pugui dictar en situacions d’excepcionalitat
o emergència.
i) Realitzar la conservació i reparar les avaries que es puguin produir a les
instal·lacions sota la seva responsabilitat.
j) Les altres que es puguin derivar d’aquest Reglament o de la legislació vigent.
Article 18. Prohibicions específiques
Resta expressa i terminantment prohibit a l’abonat:
a) Establir o autoritzar derivacions en la seva instal·lació per subministrar aigua a altres
locals o habitatges no consignats al contracte.
b) Revendre l’aigua, fins i tot als propietaris, llogaters o altres ocupants.
CAPÍTOL IV. SUSPENSIÓ DEL SERVEI I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Article 19. Causes de suspensió
1. L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detalles en
l’article 17 d’aquest Reglament, facultarà el prestador del servei per suspendre el
subministrament seguint els tràmits que s’assenyalen en el següent article.
2. Procedirà igualment la suspensió en detectar-se l’incompliment de les prohibicions
assenyalades a l’article 18.
3. Quan la causa de suspensió sigui l’incompliment de la obligació d’abonar les
liquidacions corresponents a l’ús del servei, serà necessari que aquest incompliment
s’hagi produït en dos liquidacions successives o en tres alternes.
Article 20. Procediment de suspensió
1. L’Ajuntament podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats en els
casos establerts en l’article anterior.
2. El Sr. Alcalde o el regidor al qual aquest delegui dictarà un acord decretant la
suspensió del servei i atorgant un termini de deu dies a l’abonat per tal que acompleixi
la obligació motivadora de la suspensió. En cas que l’abonat no acrediti davant
l’Ajuntament el compliment efectiu de la obligació de què es tracti, es portarà a terme
la suspensió del servei sense necessitat de nou acord.
3. La suspensió no es podrà executar en dia festiu o un altre en què per qualsevol
motiu no hi hagi servei administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la
tramitació complerta del restabliment del servei.
4. El restabliment del servei es realitzarà el següent dia hàbil en què hagin estat
esmenades les causes que originaren el tall de subministrament, sense perjudici, al
seu cas, de la tramitació del procediment sancionador que correspongui i la imposició
de les sancions oportunes.
Article 21. Renovació del subministrament
Les despeses de renovació del subministrament, en cas de suspensió justificada,
segons aquest Reglament, aniran a càrrec de l’abonat, segons l’import establert a
l’ordenança municipal corresponent. Aquest import ha de ser abonat abans de la
renovació del subministrament.

Article 22. Resolució del contracte
1. Transcorreguts dos mesos des la suspensió del subministrament sense que l’abonat
hagi esmenat les causes per les quals es va procedir a la suspensió, l’Ajuntament
restarà facultat per resoldre el contracte, sens perjudici dels drets del prestador del
servei a l’exigència del deute i al rescabalament dels danys i perjudicis pertinents.
2. La manipulació de precintes de tal forma que permeti el subministrament de l’abonat
durant la suspensió del subministrament donarà lloc a la resolució immediata i
definitiva del contracte.
Article 23. Retirada de l’aparell de mesura
Un cop resolt el contracte de subministrament, el prestador del servei podrà retirar el
comptador i el conservarà a disposició de l’abonat durant el termini de tres mesos, a
partir del qual el prestador del servei en podrà disposar lliurement.
Article 24. Compatibilitat de procediments
Les mesures que preveu aquest Capítol són compatibles amb el cobrament de les
factures o deutes pendents pels abonats a través del procediment administratiu de
constrenyiment, així com amb els procediments sancionadors que s’escaiguin per les
infraccions que puguin haver estat comeses, i amb les accions judicials per frau o
defraudació, si fos el cas.
CAPÍTOL V. DE LES ESCOMESES I DEL SUBMINISTRAMENT DEL COMPTADOR
Article 25. L’escomesa.
1. S’entén per escomesa el ramal que parteix de la canonada general de distribució de
l’aigua fins a l’accés de l’immoble receptor del servei. Aquesta escomesa estarà
formada per una canonada única fins a la clau de pas instal·lada abans del comptador
de l’abonat.
2. Les obres necessàries per a instal·lar l’escomesa aniran a càrrec del sol·licitant, el
qual haurà d’assumir els cost de reposar el paviment en les mateixes condicions en
que estava.
3. La instal·lació de canonades, clau de pas i comptador seran realitzades per
l’Ajuntament, previ pagament de les taxes de connexió, drets de contractació i
despeses que determinin l’ordenança vigent a l’efecte.
4. L’Ajuntament mitjançant el personal que designi, és l’únic competent per fer
l’escomesa pel subministrament d’aigua potable als seus abonats. S’instal·larà, amb
caràcter general, una escomesa per a cada habitatge o local.
5. L’Ajuntament establirà les característiques de l’escomesa pel que fa a la pressió
d’aigua, consum probable, situació i característiques del lloc de subministrament.
Article 26. El comptador
1. L’aparell comptador del consum d’aigua potable haurà de ser del tipus, classe i
característica que assenyali en cada cas l’Ajuntament, d’entre els homologats per la
Conselleria d’Indústria.
2. La instal·lació del comptador serà feta per la persona que designi l’Ajuntament, dins
una caseta construïda per l’abonat amb aquesta exclusiva finalitat, situada a la paret
de tancament del solar o a la façana de l’immoble, accessible des de la via pública.
3. La manipulació del comptador per qualsevol persona no autoritzada per
l’Ajuntament resta terminantment prohibida.
Article 27. Verificacions

En cas de disconformitat de l’abonat sobre el consum registrat pel comptador, el servei
sol·licitarà que la Conselleria d’Indústria o subministradors oficials autoritzats en faci la
revisió i verificació de l’aparell.
Les despeses derivades d’aquesta operació aniran a càrrec de l’abonat en el cas que
la verificació demostri que funciona correctament. En cas contrari, aniran a càrrec de
l’Ajuntament
Article 28. Lectura del comptador
El consum d’aigua subministrada a cada abonat es determinarà mitjançant lectura
practicada trimestralment en el comptador destinat a tal efecte per treballadors
municipals.
Si per avaria o mal funcionament del comptador no es pot conèixer amb exactitud el
consum efectuat, es farà la mitjana del mateix trimestre dels dos anys anteriors.
Article 29. Manteniment de les instal·lacions
El manteniment de totes les instal·lacions afectes al servei des de la canonada general
fins al comptador serà competència de l’Ajuntament.
CAPITOL VI. DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS
Article 30. Instal·lacions interiors
1. No es podrà distribuir aigua a l’interior dels habitatges o locals per xarxa distinta a la
xarxa general d’abastament i a través del comptador corresponent.
2. La distribució interior de l’abonat estarà sotmesa a la inspecció del Servei, a fi de
verificar en tot moment que ha esta construïda i que es manté conforme amb el que
disposa aquest Reglament i en tot cas amb el que estipula l’Ordre de 9 de desembre
de 1975, (BOE núm. 11 de 13 de gener de 1976).
3. L’abonat consumirà l’aigua d’acord amb les condicions establertes en aquest
Reglament respecte a les característiques dels subministrament i està obligada a usar
les instal·lacions pròpies i les dels servei consumint aigua de forma racional i correcte,
evitant perjudicis a la resta de persones abonades.
CAPÍTOL VII. FACTURACIÓ
Article 31. Facturació.
1.- El consum de l’aigua subministrada a cada abonat es determinarà mitjançant
lectura practicada trimestralment en el comptador de l’abonat.
2.- L’abonat té l’obligació de permetre l’entrada del personal encarregat de la lectura
del comptador en el lloc en que es trobi instal·lat.
3.- L’Ajuntament o l’ens de gestió en què aquell delegui aquestes funcions, liquidarà i
recaptarà trimestralment les quotes que resultin d’aplicar sobre els consums realitzats
pels abonats les quotes aprovades a la corresponent ordenança fiscal.
CAPÍTOL VIII. INSPECCIÓ
Article 32. Inspecció
1. L’Ajuntament, a través del seu personal o de les empreses o ens delegats, vigilarà
les condicions i formes en què els abonats i usuaris utilitzen el servei de
subministrament, d’acord amb les disposicions d’aquest Reglament.

2. L’actuació inspectora pot donar lloc a la suspensió del servei o a l’adopció de les
mesures provisionals regulades a l’article 44 del present Reglament.
CAPÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR
Article 33. Potestat sancionadora
1. L’alcalde o regidor en qui delegui és l’òrgan competent per incoar els procediments
sancionadors, adoptar mesures provisionals i imposar les sancions corresponents.
2. La instrucció de l’expedient correspondrà a un funcionari municipal o un membre de
la corporació.
3. Actuarà com a secretari, quan s’escaigui, aquell que ho sigui de la corporació, o
qualsevol altre funcionari municipal degudament capacitat.
Article 34. Responsables
Seran responsables les persones que realitzin els fets o no compleixin els deures que
constitueixin la infracció i en el cas d’establiments industrials i comercials, les
empreses titulars d’aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.
Article 35. Infraccions lleus
Té la consideració d’infracció lleu a aquest Reglament, l’incompliment de les
obligacions dels abonats establertes a l’article 17 del present Reglament, llevat les
relatives a les obligacions econòmiques o les que els articles següents qualifiquen de
greus o molt greus.
Article 36. Infraccions greus
Té la consideració d’infracció greu les següents accions o omissions:
a) No respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o dels organismes
competents de l’Administració o manipular les instal·lacions del servei.
b) Dur a terme alguna de les prohibicions específiques assenyalades a l’article 18
d’aquest Reglament.
c) La manipulació de l’aparell de mesura o qualsevol altra actuació que comporti la
utilització fraudulenta del servei.
d) Causar danys a les conduccions i instal·lacions del servei municipal d’aigua.
e) Dificultar les tasques dels inspectors del servei, ja sigui impedint, dificultat o
restringint les visites o bé, amenaçant o intimidant a aquest personal.
d) La reiteració de tres infraccions lleus en un any.
Article 37. Infraccions molt greus
Es considera infracció molt greu:
a) Qualsevol de les conductes descrites als articles anteriors quan causi danys greus i
rellevants a les instal·lacions d’aquest servei o altres també municipals o la via pública.
c) La reiteració de tres infraccions greus en tres any .
Article 38. Sancions
1. Les infraccions de caràcter lleu motiven advertència de l’Ajuntament i l’obligació de
normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. A més, seran
sancionades amb multa de fins a 150 euros.
2. Les infraccions greus són sancionades amb multa de fins a 300 euros.
3. Les infraccions molt greus són sancionades amb multa de fins a 1.000 euros.

Article 39. Graduació de les sancions
A l’hora de determinar la multa corresponent, la corporació garantirà l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es
consideraran especialment els criteris següents:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets
de l’infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de la infracció administrativa.
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la
infracció, a l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció hagi
tingut en la salut i la seguretat de les persones.
Article 40. Concurrència de sancions
1. Quan de la comissió d’una de les infraccions administratives previstes en aquest
Reglament es derivi necessàriament la comissió d’una altra o d’altres, s’imposarà
únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d’aplicació.
2. Si durant la tramitació del procediment sancionador s’aprecia la possible qualificació
dels fets com a constitutius d’un delicte o falta d’estafa, apropiació indeguda o
defraudació en el subministrament, segons la regulació continguda al Codi Penal
s’haurà de procedir, d’acord amb la legislació vigent, a passar el tant de culpa al
Ministeri Fiscal, havent de suspendre el procediment administratiu un cop l’autoritat
judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.
Article 41. Reparació
La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol
moment al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada al seu
estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a les
instal·lacions municipals, obres annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal
que hagi resultat afectat. La reposició i reparació s’executa pel prestador del servei a
càrrec del responsable de la infracció.
Article 42. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures
No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament ni els acords de
resolució unilateral de pòlisses d’abonament adoptats d’acord amb el que disposa el
present Reglament. La imposició de sancions serà compatible amb l’adopció
simultània de qualsevol d’aquestes mesures.
Article 43. Procediment sancionador
Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb aquest Reglament i en
virtut del procediment de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i,
subsidiàriament, de l’Administració de l’Estat.
Article 44. Mesures provisionals
1. El prestador del servei pot adoptar les mesures de caràcter provisional que
assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure, atenent a l’existència
d’elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d’adoptar-les i a la
idoneïtat i proporcionalitat de les mesures.
2. Es poden adoptar, entre d’altres mesures, la suspensió del subministrament i el
precintat de les escomeses, amb la finalitat de paralitzar els efectes de la infracció.
CAPÍTOL X. RECLAMACIONS
Article 45. Recursos

Les resolucions en la matèria que regula aquest reglament esgotaran la via
administrativa i contra aquestes es podrà interposar potestativament recurs de
reposició, o recurs contenciós administratiu.
Article 46. Jurisdicció
El conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d’aquest Reglament es
resoldran davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
DISPOSICIONS FINALS
1. La present Reglamentació va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Llorenç de la Muga el 30 de setembre de 2010, i sotmesa a exposició pública i
publicada al BOP de la Província el 18 d’octubre de 2010.
2. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i la seva vigència serà
indefinida, fins que sigui modificat o derogat expressament.
3. El present Reglament regularà les relacions amb tots els abonats del servei
municipal d’aigua de Sant Llorenç de la Muga a partir de la seva entrada en vigor, sigui
quina sigui la data en què es va subscriure la pòlissa d’abonament.
Sant Llorenç de la Muga, a 9 de desembre de 2010.

Lluís Vila i Pujol
L’Alcalde

