Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de l’última publicació en diari
oficial.
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D’acord amb el que disposen els articles 49 del LBRL, article 178 del TRLLMRLC i els
articles 60 a 66 del ROAS, resta aprovada definitivament l’esmentada modificació dels
estatus de l’Entitat Pública Empresarial local Nostraigua i es dóna publicitat del seu
text íntegre.
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El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la sessió ordinària de data 10
d’octubre de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació del contracte marc
entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Entitat Pública Empresarial Local
Nostraigua. La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte exposat al taulell
d’anuncis de la seu electrònica i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 210 de
02.11.2018 i en el DOGC núm. 7740 de 05.11.18. Durant el període hàbil legalment
establert no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.
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1.2. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ENS LOCALS DE CATALUNYA
El director general d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques emet, en data 27 de juliol de 2010, la resolució per la qual
s’inscriu en el Registre d’ens locals de Catalunya l’entitat dependent de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp denominada Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle
Complet de l’Aigua.
1.3. CELEBRACIÓ DEL PRIMER CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
En data 21 de juliol de 2010 se celebra, en sessió extraordinària, el primer Consell
d’Administració, en el qual, el president de l’Entitat exposa que la posada en marxa de
l’EPE es realitzarà per fases, amb la voluntat que iniciï els treballs el gener de 2011 i
de disposar d’una oficina a Mont-roig del Camp i una altra a Miami Platja.
1.4. INICI DE L’ACTIVITAT. PERÍODE DE TRANSICIÓ
En data 1 de gener de 2011 s’inicia un període de transició en el qual l’Ajuntament
emprèn el traspàs de la gestió dels serveis a l’Entitat. En aquest període Nostraigua
actua en qualitat d’empresa de serveis de forma prèvia a operar com a entitat
subministradora.
1.5. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 3 DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de data 22
de setembre de 2011, adopta l’acord de modificació de l’article 3, “Funcions de l’entitat
pública empresarial”, dels estatuts aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament de
data 26 de maig de 2010.
1.6. INICI DE L’ACTIVITAT DE NOSTRAIGUA COM A ENTITAT SUBMINISTRADORA
2
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1.1. APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE NOSTRAIGUA
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de data 26
de maig de 2010, adopta l’acord que es transcriu a continuació:
1. Aprovar definitivament la memòria i els estatuts pels quals es regeix l’entitat
pública empresarial per la gestió del servei del cicle complert de l’aigua.
2. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per
fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti les autoritzacions
administratives que, si s’escau, siguin preceptives, així com la seva inscripció en el
registre corresponent.
3. Adscriure l’entitat pública empresarial per la gestió del cicle complert de l’aigua a la
Regidoria d’Obra Pública.
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4.10. Altes de subministraments municipals
5. RÈGIM ECONOMICOFINANCER......................................................................pàgina 13
5.1. Manteniment d’instal·lacions
a) Servei d’aigua potable i clavegueram
b) Servei de sanejament en alta (depuració)
c) Serveis encarregats per l’Ajuntament a Nostraigua
d) Cànon del servei i altres liquidacions de l’Ajuntament a Nostraigua
5.2. Inversions en instal·lacions del servei o encarregades per l’Ajuntament

1.8. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT
En l’actualitat, s’està tramitant la modificació dels Estatuts de NOSTRAIGUA per tal
d’adaptar-los al que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
1.9. NOUS ÀMBITS ASSUMITS
Des de l’exercici 2011 fins a dia d’avui, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha assumit
el servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals i ha
traspassat la gestió d’aquests serveis a Nostraigua, dels següents àmbits que abans
s’autogestionaven:
a) PMU 12 “Els Oliviers”
f) PMU 13 “Platja Cristall”
b) EDAR Bonmont-Terres Noves
g) PAU 7 “Guardamar
c) Partida Ranclavé
h) PMU 9 “Via Marina”
d) PAU 6 “La Ribera”
i) PAU 9 “Masos d’en Blader”
e) PAU 3 “Mainou”
j) PAU 18 “Paradís Nord”
k) Àmbit PAU 9 (11 immobles)
Així mateix, segons els acords adoptats per la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, es preveu que entre els mesos de setembre i desembre de 2018
s’assumeixin els àmbits següents:
a) Urbanització “Rustical Balneari” 1 de setembre de 2018
b) PAU 5 “Sant Miquel”
Previsió abans de finals de 2018
c) PAU 8 “Pins de Miramar”
Previsió abans de finals de 2018
2. FUNCIONS I POTESTATS ADMINISTRATIVES DE NOSTRAIGUA
Actualment, s’està tramitant la modificació dels estatuts de NOSTRAIGUA. Es preveu
3
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1.7. RECAPTACIÓ AMB MITJANS PROPIS
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la sessió extraordinària de data 26
d’abril de 2017, acorda aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les tarifes i del
Reglament del servei de subministrament d’aigua i clavegueram i notificar a
l’organisme de la Diputació de Tarragona BASE Gestió d’Ingressos que, a partir de la
facturació dels consums del primer trimestre de 2017, afectats per les noves
ordenances, la recaptació de la facturació del servei l’efectuarà, directament, l’EPE per
la gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) amb mitjans propis.
És a partir d’aquest moment, que ja es considera totalment finalitzat el període
transitori d’implantació de NOSTRAIGUA i es consolida, a tots els efectes, com el
gestor dels serveis de subministrament d’aigua potable i clavegueram d’aigües
residuals del municipi de Mont-roig del Camp.
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El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària celebrada en data
20 de desembre de 2013, adopta l’acord per mitjà del qual la gestió de la recaptació de
les tarifes, les taxes i altres ingressos de dret públic que s’exigeixen per la prestació
del servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals, a
partir de la recaptació del quart trimestre de l’exercici 2013, i que es factura a partir de
l’1 d’abril de 2014, correspon ja a l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle
Complet de l’Aigua.
És a partir d’aquest moment que NOSTRAIGUA inicia la seva activitat com a entitat
subministradora efectiva del municipi de Mont-roig del Camp. Tot i aquest fet, la
recaptació de les liquidacions periòdiques del servei la continua gestionant l’organisme
de la Diputació de Tarragona BASE Gestió d’Ingressos.
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Article 3. Funcions de NOSTRAIGUA
1. La gestió i l’administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des
de la captació, la regulació i la distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins a
l’abocament de les aigües residuals. Això inclou la gestió directa dels serveis
públics de subministrament d’aigua potable, clavegueram i depuració d’aigües
residuals, consistents en la captació, la regulació, la conducció, el tractament,
l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la
conducció, el tractament, la depuració, la reutilització i l’abocament d’aigües
pluvials i residuals.
2. La redacció, la contractació, l’assistència i l’execució de projectes, plans directors,
estudis, informes tècnics d’enginyeria i qualsevol altre tipus de document que
estiguin vinculats o que puguin afectar al cicle integral de l’aigua.
3. La planificació, la construcció, l’explotació, la conservació i el funcionament de
pous, canonades i accessoris, estacions de bombeig, plantes de tractament,
instal·lacions, depuradores i qualsevol tipus d’element, incloent actuacions
mediambientals, que es destinin o que puguin incidir en la gestió del cicle integral
de l’aigua.
4. La prestació i la realització de serveis, obres i instal·lacions i la gestió de mitjans
per a la millora del medi ambient. Tot això amb la finalitat de garantir la qualitat de
les aigües superficials i subterrànies, l’adequació de tot tipus de vessaments o
l’emissió d’afluents a l’atmosfera.
5. L’adquisició, la tinença, l’administració, la gestió, l’explotació i el manteniment de
béns mobles i immobles, obres i instal·lacions necessàries per al compliment de
les funcions de NOSTRAIGUA, així com la venda o l’arrendament dels béns, que
siguin propietat de Nostraigua i que es consideri que ja s’han amortitzat o que no
tenen utilitat per a la prestació del servei.
6. El tractament, la recollida, la recuperació i l’eliminació dels residus que resultin de
la normal activitat de l’Entitat.
7. La gestió de la facturació, la recaptació i/o el cobrament de tot tipus de preus
públics, taxes, impostos, altres ingressos de dret públic o qualsevol altra figura que
tingui naturalesa tributària o bé tingui caràcter de preu privat o tarifa que
s’exigeixen per la prestació del servei de NOSTRAIGUA, quan estigui facultada per
realitzar-la en virtut de conveni, delegació, encàrrec de gestió o qualsevol dret
atorgat per qualsevol administració pública o organisme dependent.
8. La venda, la compra i la cessió d’aigua i dels subproductes resultants, tant a
particulars com a altres administracions i ens dependents, tant en la modalitat de
subministrament en alta com en baixa.
9. L’adquisició i la instal·lació als usuaris dels comptadors i altres elements
necessaris per al subministrament i sanejament de l’aigua.
10. L’estudi, el projecte, la construcció, la fabricació, el subministrament, el
manteniment i la conservació, de tot tipus de sistemes i en general de mitjans de
control, operació i gestió relacionats amb activitats de l’electricitat, l’electrònica, les
telecomunicacions, la producció d’energia, la captació, la transferència i la tele
transmissió de dades.
11. L’explotació i la comercialització de tota classe de fonts d’aigua naturals, fins i tot
mineromedicinals.
12. El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de
l’analítica d’aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l’aire, d’aliments
així com d’altres paràmetres sanitaris i mediambientals.
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que, amb l’aprovació dels nous estatuts de NOSTRAIGUA, els articles 3 i 4 que
recullen les funcions i les potestats administratives de l’Entitat, quedin redactats de la
següent forma:

3. SERVEIS A GESTIONAR PER NOSTRAIGUA
5
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Article 4. Potestats administratives
En relació amb el que es diu en l’article 1.4 dels presents Estatuts i dins de l’àmbit de
les seves funcions, NOSTRAIGUA gaudirà de les potestats administratives següents:
1. La financera, en relació als recursos econòmics que obtingui com a
contraprestació de la seva activitat.
2. La d’execució forçosa i l’exercici de la potestat sancionadora, en relació amb els
serveis i béns gestionats i adscrits a l’Entitat.
3. La protecció dels béns adscrits o de titularitat de l’Entitat.
4. La presumpció de legalitat i l’executivitat dels seus actes.
5. La inembargabilitat dels seus béns i drets, d’acord amb els termes establerts a la
normativa vigent, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives
reconegudes a la Hisenda Pública en relació amb els seus crèdits.
6. L’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts
per les lleis.
7. La interpretació i la modificació dels contractes sotmesos a la legislació en matèria
de contractes del sector públic.
8. La direcció i el control dels serveis gestionats per l’Entitat.
9. L’atorgament de permisos, llicències i concessions.
10. La potestat disciplinària respecte del personal funcionari, llevat de la sanció de la
separació del servei.
11. La concessió de subvencions, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp i d’acord amb la resta de normativa aplicable.
12. La potestat d’autoorganització, dins del marc d’aquests Estatuts i de les directrius
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
13. La potestat de recaptació dels ingressos que tingui atribuïts.
14. La d’investigació, atermenament i recuperació d’ofici dels seus béns.
15. Les de presumpció de legitimitat i d’executivitat, d’execució forçosa i de revisió
d’ofici dels seus actes administratius.
16. L’aprovació dels projectes de les obres relacionades amb les funcions atorgades a
NOSTRAIGUA, sens perjudici que puguin ser aprovats per l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
17. Qualsevol altra potestat administrativa que la normativa vigent atribueixi a les
entitats públiques empresarials.
Aquestes potestats seran exercides pels òrgans de NOSTRAIGUA a qui s’atribueixin
en els presents Estatuts.
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13. La promoció de qualsevol tipus d’activitat (de foment, formació, educativa, de
comunicació ...) que pugui incidir en el coneixement i les bones pràctiques del
ciutadà pel que fa al cicle complet de l’aigua.
14. La realització de les funcions d’àmbit municipal que li encarregui l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, relacionades amb el cicle integral de l’aigua o amb l’execució i
el manteniment d’instal·lacions d’aigua potable i d’evacuació d’aigües residuals
d’altres infraestructures, instal·lacions o edificis de titularitat municipal, i que no
s’estiguin realitzant per NOSTRAIGUA.
L’àmbit d’actuació principal de NOSTRAIGUA és el terme municipal de Mont-roig del
Camp. Tanmateix, aquest àmbit es pot ampliar a altres termes municipals, sempre i
quan la legislació ho permeti, prèvia signatura dels corresponents convenis entre
ajuntaments o altres administracions.

3.3. SERVEI DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS (SANEJAMENT EN ALTA)
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, com a Administració Actuant, és el responsable
d’aquest servei sota les directrius i l’atorgament de fons de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Nostraigua gestionarà, com a ens instrumental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp,
aquest servei sota les directrius de l’Ajuntament el qual, per ser Administració d’àmbit
territorial, haurà de realitzar les funcions de direcció d’explotació i coordinació amb
l’Agència Catalana de l’Aigua.
3.4. ALTRES SERVEIS ENCARREGATS PER L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL
CAMP
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp pot encarregar les obres i els serveis a
Nostraigua que, estant previstes a l’article de funcions dels estatuts de l’Entitat,
consideri necessàries per al millor funcionament de les seves instal·lacions o
equipaments. En aquest cas, l’Entitat actuarà com a ens instrumental de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT I DE NOSTRAIGUA
3.5. ORDENANÇA I REGLAMENT DEL SERVEI
Com a principi general, l'Ajuntament i Nostraigua hauran de complir i fer complir les
normes de l'Ordenança i el Reglament del servei, les del present document, així com
les normes promulgades per la Generalitat de Catalunya i la legislació de l’Estat.
En aquest sentit, l'Ajuntament s'obliga a promulgar, a petició de l’Entitat i amb la
participació de la mateixa, una nova Ordenança municipal i un nou Reglament del
servei, en el moment en què es justifiqui la seva conveniència.
3.6. PROTECCIÓ DEL SERVEI
6
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3.2. SERVEI DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS I D’AIGÜES PLUVIALS
Nostraigua gestionarà directament, com a entitat subministradora, el servei de
clavegueram d’aigües residuals i conduccions d’aigües pluvials, quedant-ne exclosa la
gestió dels escorrentius superficials. Aquesta gestió s’ajustarà en tot moment al que
disposi el reglament del servei, ordenances fiscals i qualsevol normativa o legislació al
respecte.
En aquest sentit, resta totalment prohibit conduir l’escorrentiu d’aigües superficials al
clavegueram d’aigües residuals per mitjà d’embornals o qualsevol instal·lació
executada per a aquesta finalitat.
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3.1. SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Nostraigua gestionarà directament, com a entitat subministradora, el servei de
proveïment d’aigua potable. Aquesta gestió s’ajustarà en tot moment al que disposi el
reglament del servei, ordenances fiscals i qualsevol normativa o legislació al respecte.
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NOSTRAIGUA gestionarà els serveis de proveïment d’aigua potable, conduccions
d’aigües pluvials així com clavegueram i depuració d’aigües residuals dels àmbits que
li siguin adscrits per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Els àmbits de gestió actuals
es relacionen a l’Annex 1 d’aquest document.
Així mateix, segons els estatuts aprovats, l’Ajuntament li podrà encarregar tasques
relacionades amb l’execució i el manteniment d’instal·lacions d’aigua potable i
d’evacuació d’aigües residuals d’altres infraestructures, instal·lacions o edificis de
titularitat municipal o bé qualsevol altre tipus de tasques que es puguin relacionar amb
activitats o instal·lacions que es consideri que puguin afectar el cicle integral de l’aigua.

3.8. DRETS DE L’AJUNTAMENT
L'Ajuntament, com a Administració atorgadora, a més dels drets i les potestats que es
derivin del que s'estableix en les altres clàusules d'aquest plec i les que contenen els
articles 238 i 248 del ROAS, n’ostentarà els següents:
a) Percebre, puntualment, els imports que li ha de meritar Nostraigua segons els
serveis estipulats.
b) Recuperar, de la forma que contractualment s’estipuli, sense perjudici del
compliment de la legislació en matèria de contractació i de règim local, les
inversions que l’Ajuntament pugui realitzar en obres o instal·lacions del servei
d’aigua potable o clavegueram d’aigües residuals.
c) Liquidar a Nostraigua el cost del serveis o subministraments que l’Ajuntament
pugui prestar a Nostraigua, tals com els de contractació d’assegurances, gestió
de sinistres, assessoria jurídica, central d’atenció telefònica, personal de neteja
o lloguer d’edificis d’oficines, així com l’adscripció de personal i la Secretaria
del Consell d’Administració.
d) Intervenir i fiscalitzar, en tot moment, la gestió del servei mitjançant el personal
que es designi a l'efecte, i que podrà inspeccionar aquest servei, les obres, les
instal·lacions i els locals, així com la documentació relacionada amb el servei, a
més de dictar les ordres per mantenir o restablir la deguda prestació.
3.9. CESSIONS D’ÚS DE BÉNS I INSTAL·LACIONS DEL SERVEI. APORTACIONS
DE L’AJUNTAMENT
Els béns i les instal·lacions que integren el servei i que es posen a disposició de
l’Entitat per a la seva prestació són els que es ressenyen a l’ANNEX 2 d’aquest
contracte marc. Queden expressament incloses les parcel·les i totes les instal·lacions
i/o les edificacions ubicades dins les parcel·les on hi hagi algun pou o dipòsit dels
relacionats a l’Annex 2.
L’Ajuntament atorga a l’Entitat el dret d’utilitzar i gestionar en exclusivitat els béns i les
instal·lacions que es detallen, així com les futures que se li afegeixin.
Nostraigua té l’obligació de delimitar, físicament, les parcel·les o les instal·lacions
adscrites, en cas que l’Ajuntament li requereixi. Així mateix, l’Entitat gaudeix del dret de
7
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3.7. TARIFES DEL SERVEI. EQUILIBRI ECONÒMIC
L'equilibri econòmic del Servei es produeix quan l’Entitat, amb les tarifes que hagi
aplicat als consums facturats als abonats, hagi cobert el conjunt de despeses
d'explotació que incideixin en la prestació del Servei, així com les despeses financeres
generades per les inversions realitzades i la recuperació del capital invertit o les
aportacions realitzades per l’Entitat i tot altre concepte que conformi les despeses del
Servei.
L’Ajuntament haurà de garantir en tot moment, via modificació de tarifes o bé per
disminució del cànon a percebre, l’equilibri econòmic del Servei.
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L’Ajuntament atorgarà a Nostraigua la protecció adequada pel que fa referència a la
prestació del servei, emparant-lo jurídicament i exercint la potestat sancionadora en el
cas que Nostraigua li sol·liciti. Així mateix, l’Ajuntament posa a disposició de
Nostraigua el servei de la Policia Local per tal que aixequin actes de situacions
irregulars que el personal de l’Entitat pugui localitzar.
De la mateixa manera, l’Ajuntament habilitarà els mitjans executius corresponents per
a la utilització del procediment d’expropiació forçosa, imposició de servituds i
desnonament administratiu per a l’adjudicació del domini, drets reals o ús de béns
previstos per al funcionament del servei.
Igualment, facilitarà els mitjans precisos per a l’adquisició de drets o ús de béns per al
funcionament del servei.

3.11. UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I OBRES EN IMMOBLES DE
NOSTRAIGUA
L’Ajuntament atorga a l’Entitat el dret d’utilitzar la via pública i els immobles adscrits al
servei per situar-hi les infraestructures, les edificacions i les conduccions, així com per
realitzar-hi les obres, les intervencions i les reparacions oportunes destinades a la
gestió dels serveis, tenint en compte allò que disposen les Ordenances Municipals,
exceptuant-ne les taxes i l’obtenció de llicències, de les quals l’Entitat n’estarà
exempta, atès el que disposa a l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, així com per ésser les
instal·lacions afectes béns de domini públic de titularitat municipal.
L’adequació d’edificis d’oficines, o altres en què pugui accedir el públic en general, sí
que hauran de sol·licitar la corresponent llicència, meritar les taxes segons el que
disposin les Ordenances Municipals, però s’estarà exempt de dipositar qualsevol
fiança per reposició de serveis i/o gestió de residus.
No obstant això, en cas que s’hagi de realitzar algun tall de trànsit, l’Entitat haurà de
comunicar a l’organisme que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp li requereixi aquesta
8
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3.10. REPRESENTACIÓ DAVANT L’ADMINISTRACIÓ
Tot i que l’Entitat podrà realitzar els tràmits que consideri oportuns enfront de les
administracions que tinguin relació amb la gestió dels serveis del cicle de l’aigua,
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, com a administració d’àmbit territorial i
administració actuant en el cas de sanejament en alta, haurà de realitzar les gestions
que Nostraigua li sol·liciti amb altres administracions, en cas de ser necessari.
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delimitar-les amb elements físics en cas que ho consideri necessari per a la seguretat
de les instal·lacions i de les persones.
Resten implícitament inclosos, encara que no apareguin a l’inventari, qualsevol bé,
material, equip o maquinària que s’estigui utilitzant per al Servei o que s’hagi adquirit
per part dels Serveis Municipals amb finançament tarifari del servei.
L’Ajuntament pot posar a disposició de l’Entitat unes dependències al nucli de
Mont-roig i unes altres al nucli de Miami Platja per a l’atenció als usuaris del servei i
per a les instal·lacions tècniques i administratives necessàries.
En cas que aquestes instal·lacions no disposin de sales de reunions o qualsevol altra
instal·lació que pugui ser necessària, el personal de l’Entitat podrà utilitzar les
instal·lacions del propi Ajuntament. De la mateixa manera, en cas que l’Ajuntament no
disposi d’aquestes instal·lacions i Nostraigua en tingui de lliures, el personal de
l’Ajuntament podrà utilitzar les de Nostraigua.
L’Ajuntament, pel fet d’aprofitar la sinèrgia de grup, restarà obligat a contractar una
assegurança de responsabilitat civil a nom de l’Entitat que faci front a possibles
demandes d’aquesta naturalesa. El cost d’aquesta assegurança el repercutirà a
Nostraigua.
L’Ajuntament posarà a disposició de Nostraigua una central d’atenció telefònica que
respongui a les urgències del servei d’aigua potable i clavegueram fora d’horari
d’atenció al client. Aquest servei, mentre no s’indiqui el contrari, l’efectuarà la Policia
Local.
L’Ajuntament pot posar a disposició de Nostraigua el servei de notificadors, per tal que
gestionin el transport de la valisa a les diferents oficines de l’Ajuntament, Nostraigua o
Nostreserveis. En l’actualitat aquest servei no es presta.
El règim d’ús de serveis que l’Ajuntament presta a Nostraigua pot ésser modificat a
instància de qualsevol de les dues parts. La modificació per part de l’Ajuntament
requerirà, com a mínim, acord de l’òrgan competent. La modificació per part de
Nostraigua requerirà un acord de Consell d’Administració que haurà de ser elevat i
aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament.

3.13. INCORPORACIÓ DE NOUS ÀMBITS AL SERVEI MUNICIPAL
L’Ajuntament té la potestat d’incorporar nous àmbits, en els quals no s’estigui
9
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3.12. DRET DE NOSTRAIGUA A INFORMAR I SUPERVISAR OBRES AL TERME
MUNICIPAL
Nostraigua té el dret d’informar i supervisar la totalitat de projectes d’urbanització i
obres que es realitzin en via pública o que puguin afectar connexions amb la xarxa
d’aigua, xarxa de clavegueram o evacuació de pluvials, tant sigui de promoció
particular com pública, incloent les obres que promogui l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp i les que executi o promogui qualsevol organisme o entitat adscrit a
l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà de vetllar perquè els promotors de qualsevol obra que, o bé es
desenvolupi en via pública, o bé, tot i desenvolupant-se en propietat privada, pugui
afectar o necessiti de les instal·lacions del servei, sol·licitin informe a Nostraigua per
incorporar-lo a la llicència municipal. No es podrà atorgar cap llicència sense el
preceptiu informe de Nostraigua.
Els serveis tècnics de Nostraigua disposaran de vint-i-cinc dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la recepció de la sol·licitud de l’Ajuntament o del tercer, per emetre
informe al respecte.
Així mateix, l’Ajuntament vetllarà perquè des de Nostraigua es puguin supervisar
aquestes actuacions amb la finalitat de salvaguardar les instal·lacions del servei. En
aquest sentit, els contractistes, encara que siguin obres de promoció municipal o de
Nostreserveis, hauran de seguir el següent protocol:
• S’haurà d’avisar, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, per mitjà de correu
electrònic o qualsevol altre mitjà del que en quedi constància per escrit, el dia en
què es té previst executar aquesta obra. En el moment de l’avís es deixarà indicat
el telèfon de la persona responsable de l’execució de l’obra, per tal de poder
contactar amb ella en cas de contingències.
• S’haurà de mantenir una distància mínima de 40 cm a la conducció d’aigua
potable. Per tal de comprovar aquesta situació caldrà realitzar una cala per
localitzar la conducció d’aigua potable.
• Personal acreditat de Nostraigua haurà de revisar la instal·lació de l’obra de
canalització de referència i comprovar la posició relativa entre l’obra sol·licitada i la
xarxa d’aigua. Aquesta comprovació es realitzarà en horari de 8.00 a 14.00 i serà
necessari el preavís amb una antelació de 3 dies hàbils.
• Un cop s’hagi realitzat la inspecció, l’empresa executora de les obres podrà
sol·licitar que se signi una acta favorable, segons el format que es defineixi des de
l’Entitat.
En cap cas se situaran serveis o prismes formigonats a menys de 20 cm de les
instal·lacions del servei. En aquest cas, els serveis tècnics de Nostraigua indicaran la
protecció i la senyalització mínimes que s’hauran d’instal·lar per protegir les
instal·lacions del servei.
Per tal de donar per finalitzades les obres o de concedir la pertinent llicència de
primera ocupació, l’Ajuntament haurà de disposar de l’informe favorable de Nostraigua.
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situació per tal que en tingui coneixement. Mentre no hi hagi acord de l’òrgan
competent, en sentit contrari, Nostraigua notificarà els talls de via pública a la Policia
Local.
Així mateix, per mitjà acord de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, es reglamentarà, en cas que es consideri necessari, la forma en què
NOSTRAIGUA haurà de comunicar les intervencions en via pública, encara que no
afectin el trànsit rodat, per al coneixement dels serveis tècnics municipals.

4. RÈGIM ECONOMICOFINANCER
4.1. MANTENIMENT DELS SERVEIS
a) Servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals
La retribució de l’Entitat estarà constituïda per les tarifes dels serveis, degudament
aprovades, en cas de ser necessari, per la Corporació i la Comissió de Preus de
Catalunya, i seran percebudes directament dels usuaris.
Així mateix, també s’inclouran els drets d’alta, d’escomesa, drets de connexió,
execució d’escomeses i qualsevol tarifa, taxa o ingrés de dret públic o privat que
s’exigeixi per la prestació del servei.
En cas que l’ordenança prevegi que sigui l’Ajuntament qui emeti les liquidacions de
clavegueram en àmbits en què Nostraigua no gestioni el servei d’aigua potable,
l’Ajuntament haurà d’ingressar l’import meritat a Nostraigua.
10

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 11-01-2019 | CVE 2019-00014 | Pàg. 10-29 | https://dipta.cat/ebop/

3.14. PUNTS DE SERVEI DE SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS
Nostraigua té el dret, i a l’hora l’obligació, d’enregistrar la totalitat de l’aigua que
s’utilitzi per a l’abastament de serveis u obres municipals, fins i tot en els punts de
consum provisionals que se sol·licitin per a esdeveniments puntuals o periòdics.
En aquest sentit, Nostraigua té l’obligació de deixar preparats, en el termini màxim d’un
any, des de l’aprovació definitiva d’aquest contracte, un màxim de 25 punts de
subministrament d’aigua fixes, amb comptador instal·lat i amb el pany o cadenat que
s’indiqui des de l’Ajuntament, repartits per tot el municipi. Així mateix, facilitarà un
màxim de 20 claus giratòries per a usos municipals que l’Ajuntament destinarà als
usos que cregui oportuns.
En cas de necessitar més claus giratòries o més punts itinerants s’hauran de
contractar a preu de tarifa o pressupost realitzat per l’Entitat.
Pel que fa als subministraments municipals en immobles fixos, Nostraigua haurà
d’instal·lar l’esmentat comptador i s’efectuarà d’ofici l’alta del subministrament.
Tant el tràmit de les altes dels comptadors itinerants com les de punts de
subministrament fixes s’efectuaran segons el següent procediment:
1. A mesura que es localitzin els punts de subministrament utilitzats per a usos
municipals s’instal·larà comptador i es donarà d’alta d’ofici l’esmentat
subministrament.
2. L’Entitat comunicarà aquestes altes a la Regidoria de Serveis perquè aquesta
les elevi a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
3. Aquestes altes de subministraments estaran exempts de les quotes de drets de
servei, instal·lació de comptador i fiança.
4. Les facturacions periòdiques estaran exemptes de quotes fixes i de consum
d’aigua i clavegueram i tan sols meritaran els tributs autonòmics i estatals
(actualment cànon d’aigua i IVA).
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gestionant el servei de proveïment d’aigua potable o clavegueram d’aigües residuals
de forma directa.
Aquesta incorporació portarà aparellada la recepció obligatòria del Servei per part dels
usuaris d’aquests nuclis en les condicions que s’estableixin al Reglament del servei de
proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, així com a l’acord de l’òrgan competent municipal per mitjà del
qual s’incorpori el nou àmbit.
Totes les infraestructures d’aquests àmbits que s’adscriguin a la xarxa municipal,
captacions incloses, passaran a obtenir la qualificació de béns de domini públic i a
gestionar-se per l’Entitat.

c) Serveis encarregats per l’Ajuntament a Nostraigua
Les actuacions que s’encarreguin des de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a
Nostraigua han de realitzar-se per escrit, per mitjà d’acord de l’òrgan competent. En
aquest escrit haurà de constar-hi qui és el responsable de l’encàrrec per part de
l’Ajuntament per tal que, des de l’Entitat, es disposi d’un interlocutor vàlid per a
l’execució del servei.
Nostraigua realitzarà pressupost de l’actuació, que haurà de ser aprovat per l’òrgan de
contractació. En cas que l’Ajuntament l’accepti, Nostraigua facturarà els serveis
prestats segons el pressupost elaborat.
El president de Nostraigua haurà de donar compte al Consell d’Administració de
Nostraigua de totes les actuacions que es realitzin per l’Ajuntament sense que
segueixin el procés articulat en els paràgrafs anteriors, amb la seva valoració. Així
mateix, al final de cada exercici es donarà compte al Consell d’Administració de la
relació valorada d’encàrrecs de l’Ajuntament a Nostraigua, on hi constarà la seva
valoració i es detallarà quina entitat ha assumit el cost de l’actuació.
d) Cànon del servei i altres liquidacions de l’Ajuntament a Nostraigua
1. Cànon de servei.
El cànon que Nostraigua haurà d’abonar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en
concepte d’amortització tècnica dels actius posats a disposició del servei i en
concepte de direcció d’explotació i despeses generals serà, a partir de la facturació
de l’1 de gener de 2019, d’un 4% del valor de la base imposable de la facturació
11
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b) Servei de sanejament en alta
L’Agència Catalana de l’Aigua atorga, anualment, a l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, com a administració actuant, els fons que estima convenients per a prestar el
servei de sanejament en alta. Aquestes despeses es desglossen en partides fixes i
partides variables o partides alçades. Aquestes últimes s’han de justificar per mitjà de
les corresponents factures.
Encara que els serveis els presti l’Entitat, l’ACA continuarà atorgant els fons a
l’Ajuntament qui, com a Administració Actuant, és l’únic interlocutor vàlid que l’ACA
accepta.
Per aquest motiu, l’Entitat facturarà el servei de sanejament a l’Ajuntament de
Mont-roig segons els paràmetres d’atorgament de fons de l’Agència Catalana de
l’Aigua i, a l’hora, l’Ajuntament de Mont-roig els haurà de facturar a l’Agència Catalana
de l’Aigua.
Com a Administració Actuant, l’Ajuntament de Mont-roig rebrà l’import que l’Agència
Catalana de l’Aigua li atorgui en concepte de despeses indirectes, amb el valor màxim
de la justificació dels mitjans utilitzats per l’Ajuntament.
Els contractes de subministrament d’energia elèctrica de les instal·lacions de
sanejament en alta seguiran a nom de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
En cas que les certificacions que l’Ajuntament presenti davant l’Agència Catalana de
l’Aigua excedeixin l’import de manteniment atorgat anualment, l’Ajuntament assumirà
la despesa corresponent a energia elèctrica no facturada i Nostraigua assumirà les
despeses de personal i industrials de les certificacions considerades.
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En aquest sentit, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp haurà de justificar, amb data
màxima 1 de novembre de l’exercici corrent, els imports anuals de liquidacions del
servei de clavegueram, descomptant un 10% d’aquest import en concepte de
despeses de gestió. Nostraigua haurà d’emetre la factura pel valor total justificat per
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp menys el percentatge corresponent a les
despeses de gestió en concepte de manteniment de les instal·lacions de clavegueram.

4.2. INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS DEL SERVEI O ENCARREGADES PER
L’AJUNTAMENT
a) Inversions en xarxes de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües
residuals
Nostraigua haurà de realitzar, a compte dels ingressos tarifaris del servei, les obres
d’inversió a les xarxes dels serveis de proveïment d’aigua potable i clavegueram
d’aigües pluvials i residuals. Aquestes inversions hauran d’estar previstes al pla anual
d’actuacions, inversions i finançament de l’Entitat i disposar de la corresponent partida
pressupostària.
No obstant això, Nostraigua no serà responsable de les actuacions d’inversió en
matèria d’aigües pluvials que es produeixin com a conseqüència de l’execució de nous
asfaltats al municipi o dels escorrentius superficials i punts baixos en vials ja existents
al municipi.
b) Reposició i millores en inversions de sanejament en alta
L’Agència Catalana de l’Aigua pot atorgar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, com
a administració actuant, els fons que estima convenients per a noves inversions,
reposició o millores de les instal·lacions del servei de sanejament en alta del municipi.
En aquest cas, l’Ajuntament pot realitzar les contractacions dels subministraments,
serveis o obres d’inversió per ell mateix o, si l’Administració que atorga els fons ho
permet, pot realitzar l’encàrrec de gestió a Nostraigua per tal que executi, com a mitjà
propi personificat de l’Ajuntament, les inversions amb el seus propis mitjans o
realitzant el procés de contractació oportú.
Així mateix, en cas que intervinguin altres figures com per exemple, promotors
particulars, si no es pot utilitzar el mecanisme de l’encàrrec de gestió, es redactaran
els corresponents convenis per tal que Nostraigua executi les obres amb el seus
propis mitjans o realitzant el procés de contractació oportú.
12
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2. Altres liquidacions de l’Ajuntament a Nostraigua.
L’Ajuntament podrà facturar o liquidar a l’Entitat els imports corresponents als
serveis que li presti tals com assegurances de responsabilitat civil, assegurances de
vehicles, centrals d’atenció telefònica, gestió de sinistres, lloguers d’immobles,
serveis jurídics, personal adscrit ...
A tal efecte, serà preceptiu el corresponent acord de l’òrgan municipal competent en
què s’acordi aquesta liquidació i es detallin els imports per a cadascun dels
conceptes.
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tarifària total dels serveis de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües
residuals, quedant exclosos, expressament, la facturació pel servei de sanejament
en alta, la facturació d’obres per a tercers, el cànon de l’aigua o qualsevol altra taxa,
cànon o tribut que l’Entitat hagi d’incloure dins la factura de servei.
Aquest cànon el justificarà Nostraigua a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per
trimestres naturals. El període límit de justificació serà el dia 30 del mes següent del
venciment del trimestre. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp haurà d’emetre la
corresponent liquidació amb les dades facilitades per Nostraigua. L’Entitat disposarà
d’un termini màxim de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la recepció de la
liquidació, per efectuar-ne el pagament.
Per modificar el percentatge del cànon que Nostraigua haurà de meritar a
l’Ajuntament serà necessari un acord de Ple municipal i una memòria econòmica
justificativa, validada per la intervenció municipal, on es detallin les infraestructures
adscrites al servei que s’amortitzen, el valor de construcció, una vegada restades
les subvencions, en cas de ser procedent, i l’import d’amortització de les mateixes.

e) Inversions per prestar serveis a/en instal·lacions municipals.
L’Ajuntament pot sol·licitar ampliacions de xarxa d’aigua i clavegueram per donar
servei a les seves instal·lacions o bé encarregar a Nostraigua actuacions d’inversió en
instal·lacions municipals dins de les funcions que preveuen els seus estatuts.
Les actuacions d’inversió que s’encarreguin des de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp a Nostraigua, han de realitzar-se per escrit, per mitjà d’acord de l’òrgan
competent. En aquest escrit haurà de constar-hi qui és el responsable de l’encàrrec
per part de l’Ajuntament per tal que, des de l’Entitat, es disposi d’un interlocutor vàlid
per a l’execució del servei.
Nostraigua realitzarà pressupost de l’actuació, que haurà de ser aprovat per l’òrgan de
contractació. En cas que l’Ajuntament l’accepti, Nostraigua facturarà els serveis
prestats segons el pressupost elaborat.
Les actuacions d’inversió que no disposin de finançament per part de l’Ajuntament
hauran de ser aprovades expressament pel Consell d’Administració de Nostraigua.
ANNEX 1
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d) Inversions en xarxes d’aigua i clavegueram a causa d’una actuació urbanística
executada per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
En cas que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp prevegi realitzar obres d’urbanització
en un àmbit del municipi i, a instàncies de Nostraigua, també es renovin les
instal·lacions d’aigua i clavegueram, l’Entitat es podrà fer càrrec de les despeses de la
inversió en xarxes de la seva competència.
El finançament d’aquestes actuacions es realitzarà per mitjà de conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i Nostraigua que estableixi la forma en què l’Entitat ha
d’assumir la part de despesa no subvencionada per l’organisme superior.
Per tal de seguir aquest procediment, tant el conveni de col·laboració com l’aprovació
de la despesa han de ser expressament aprovats per mitjà d’acord del Consell
d’Administració de Nostraigua.
Així mateix, l’Ajuntament disposarà dels mecanismes necessaris per tal que l’execució
d’aquestes inversions no repercuteixin en la seva tresoreria, sinó que es financin per
mitjà de la tresoreria de Nostraigua, si és el cas.
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c) Inversions de subvencions sol·licitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per
a xarxes d’aigua i clavegueram.
En cas que, a instàncies de Nostraigua, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp sigui
beneficiari de subvencions en matèria d’inversions en obres, serveis o
subministraments del servei d’aigua o clavegueram, l’Entitat es podrà fer càrrec de les
despeses de la inversió no subvencionades per mitjà d’algun dels següents
procediments:
• Encàrrec de gestió. En cas que les bases de la subvenció ho permetin, sense
perjudici del disposat a la LCSP o legislació superior, la forma preferent serà
l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament a Nostraigua de l’actuació subvencionada.
• Conveni de col·laboració. En cas que no es pugui realitzar un encàrrec de gestió,
s’haurà d’aprovar i signar un conveni entre l’Ajuntament i Nostraigua que estableixi
la forma en què l’Entitat ha d’assumir la part de despesa no subvencionada per
l’organisme superior.
En qualsevol de les situacions anteriors, l’Ajuntament disposarà dels mecanismes
necessaris per tal que l’execució d’aquestes inversions no repercuteixin en la seva
tresoreria, sinó que es financin per mitjà de la tresoreria de Nostraigua, si és el cas.

Mont-roig poble:
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

2.

Miami Platja:
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

3.

Urbanització Club Mont-roig
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

4.

Urbanització Rustical Balneari (a partir de l’1 de setembre de 2018)
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• No disposa de connexió a EDAR municipal

5.

Urbanització Mainou
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

6.

Urbanització Paradís Nord
• Subministrament d’aigua potable
• No disposa de xarxa de clavegueram

7.

Urbanització Mont-roig Badia i les Pobles Centre (Sector 28)
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

8.

Urbanització Rustical Mont-roig
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

9.

Urbanització Sant Miquel (previsió d’assumir-la abans de finals de 2018)
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

10. Urbanització Pins de Miramar (previsió d’assumir-la abans de finals de 2018)
• Subministrament d’aigua potable
• No disposa de xarxa de clavegueram
14
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SERVEIS QUE ES PRESTEN EN CADA ÀMBIT

11. Urbanització Masos d’en Blader
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

13. Urbanització Guardamar (antiga ETERSA)
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram en alta d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
14. Urbanització Solemio
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
15. Urbanització Costa del Zèfir
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
16. Urbanització Els Olivers
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
17. Urbanització Platja Cristall
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
18. Urbanització Cap de Terme
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
19. Urbanització Pi Alt
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
20. Urbanització Barri Llastres
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
15
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12. Urbanització La Ribera
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

• Depuració d’aigües residuals

23. Urbanització Casalot Ponent (Zona Roma)
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
24. Urbanització Casalot Ampliació
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
25. Urbanització Bonmont – Terres Noves
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
26. Urbanització Parc Mont-roig
• Clavegueram en alta d’aigües residuals: recollida i transport de les seves
aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
27. Edificis Bahia Palace I, Bahia Palace II i Bahia Palace III
• Clavegueram en alta d’aigües residuals: recollida i transport de les seves
aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
28. SUD 14 “Urbanització Les Planes”
• No disposa de connexions al sistema públic
29. Càmping Miramar
• Clavegueram en alta d’aigües residuals: recollida i transport de les seves
aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
30. Càmping Platja de Mont-roig
• Depuració d’aigües residuals

16
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22. Urbanització Casalot Centre (Zona Ranxos i Pueblo Azahar)
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram en alta d’aigües residuals: recollida i transport de les seves
aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals
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21. Urbanització Via Marina
• Subministrament d’aigua potable
• Clavegueram d’aigües residuals
• Depuració d’aigües residuals

31. Càmping La Torre del Sol
• Depuració d’aigües residuals

34. Càmping Oasis
• No disposa de connexions al sistema públic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
11
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2

DEPURACIÓ

CLAV ALTA

CLAV BAIXA

ÀMBIT

N

AIGUA

Taula – esquema dels serveis que es presten als diferents àmbits

MONT-ROIG DEL CAMP
MIAMI PLATJA
URB. CLUB MONT-ROIG
URB. RUSTICAL BALNEARI (a partir de l’01/09/2018)
URB. MAYNOU
URB. PARADÍS NORD
URB. MONT-ROIG BADIA I LES POBLES CENTRE
URB. RUSTICAL MONT-ROIG
URB. SANT MIQUEL (previsió per abans de finals de 2018)
URB. PINS DE MIRAMAR (previsió per abans de finals de
2018)
URB. MASOS D’EN BLADER
URB. LA RIBERA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

URB. GUARDAMAR (abans ETERSA)

X

URB. SOLEMIO

X

X

X

URB. COSTA DEL ZÈFIR

X

X

X

URB. ELS OLIVERS

X

X

X

URB. PLATJA CRISTALL

X

X

X

URB. CAP DE TERME

X

X

X

URB. PI ALT

X

X

X

URB. BARRI LLASTRES

X

X

X

URB. VIA MARINA

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
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33. Càmping Playa y Fiesta
• Depuració d’aigües residuals
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32. Càmping Prats - Màrius
• Depuració d’aigües residuals

X

X

X

URB. CASALOT PONENT (ZONA ROMA)

X

X

X

URB. CASALOT LLASTRES (AMPLIACIÓ)

X

X

X

URB. BONMONT TERRES NOVES

X

X

X

URB. PARC DE MONT-ROIG

X

X

EDIFICIS BAHIA PALACE I, II i III

X

X

X

X

SUD 14 “URBANITZACIÓ LES PLANES”
CÀMPING MIRAMAR
CÀMPING PLATJA DE MONT-ROIG

X

CÀMPING LA TORRE DEL SOL

X

CÀMPINGS PRATS – MÀRIUS

X

CÀMPING PLAYA Y FIESTA

X

CÀMPING OASIS

ANNEX 2. INFRAESTRUCTURES I BÉNS ADSCRITS ALS SERVEIS
INSTAL·LACIONS DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Xarxa de canonades d’aigua potable els àmbits de gestió municipal
•

Longitud canonades xarxa aigua potable182.753 m

Dipòsits d’aigua potable en àmbits de gestió municipal
Àmbit
Mont-Roig del Camp (3)
Miami Platja (6)

Ermita Ma Déu de la Roca (1)

Dipòsits d’aigua potable
D1 Dipòsit Peiró
D2 Dipòsit carrer d’Amunt
D3 Dipòsit de les Creus
D4 Dipòsit General de Miami
D5 Dipòsit antic de Miami
D6 Dipòsit de Sant Jordi
D7 Dipòsit de Sant Jaume
D8 Dipòsit Príncep d’Espanya
Dipòsit Abastament Casalot (fora de
servei)
Dipòsit Ermita

N
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D1
18
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URB. CASALOT CENTRE (ZONA RANCHOS)
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1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4

Urb. Rustical Balneari (1)

Dipòsit Rustical Balneari

Urb. Mainou (1)

Dipòsit Mainou (fora de servei)

Urb. Paradís Nord (2)

Dipòsit Part Alta
Dipòsit Part Baixa

Urb. Mont-Roig Badia (1)

Dipòsit regulador d’Hifrensa

Urb. Rustical Mont-Roig (1)

Dipòsit Rustical Mont-Roig

Urb. Sant Miquel (1)

Dipòsit Sant Miquel

Urb. Masos d’en Blader (1)

Dipòsit Masos

Urb. Guardamar (1)

Dipòsit Guardamar

Urb. Solemio (1)

Dipòsit Solemio

Urb. Costa Del Zèfir (1)

Dipòsit Costa Zèfir

Urb. Els Oliviers (1)

Dipòsit Oliviers (fora de servei)

Urb. Cap de Terme (1)

Dipòsit Cap de Terme

Urb. Pi Alt (1)

Dipòsit Pi Alt

Urb. Barri Llastres (1)

Dipòsit Heromar

Urb. Via Marina (1)

Dipòsit Via Marina

Urb. Casalot Centre (1)

Dipòsit Casalot - Zona Ranxos

Urb. Casalot Llevant (1)

Dipòsit Casalot - Zona Roma

Urb. Bonmont - Terres Noves (1)

Dipòsit Bonmont

0
D1
1
D1
2
D1
3
D1
4
D1
5
D1
6
D1
7
D1
8
D1
9
D2
0
D2
1
D2
2
D2
3
D2
4
D2
5
D2
6
D2
7
D2
8
D2
9
D3
0

Fonts de subministrament d’aigua potable en àmbits de gestió municipal
ÀMBIT
Mont-Roig poble (8)
(4 en servei a xarxa pública)

CAPTACIONS
Pou Peiró
Pou Roques 01 (fora de servei)
Pou Roques 02
Pou Creuetes
Pou Velòdrom (només per a reg camp futbol)
Pou Fisher
Mina Poble (en l’actualitat no brolla aigua)

N
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
19
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Dipòsit Club Mont-Roig
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Urb. Club Mont-Roig (1)

Pou Club Mont-roig

Urb. Rustical Balneari (1)

Pou Rustical Balneari

Urb. Mainou (1, fora de
servei)
Urb. Paradís Nord (2)

Pou Mainou (fora de servei)

Urb. Mont-Roig Badia (13)
(4 en servei a xarxa pública)
(Amb aquests pous també
s’abasteix tot l’àmbit de
Miami sota i via del ferrocarril
i la urbanització Solemio)

P9
P1
0
P1
1
P1
2
P1
3
P1
4
P1
5
P1
6
P1
7
P1
8
P1
9
P2
0
P2
1
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
8
P2
9
P3
0
P3
1
P3
2
P3
3
P3

Pou Ermita

Pou Paradís Part Alta
Pou Paradís Part Baixa
Nou Pou Bru
Pou Nou Pobles
Pou Huguet 01 (fora de servei)
Pou Huguet 02 (fora de servei)
Pou Rifà Superior 01 (fora de servei)
Pou Rifà Superior 02 (fora de servei)
Pou Rifà Inferior 01
Pou Rifà Inferior 02
Pou Pixerota 01 (Només serveis urbans)
Pou Pixerota 02 (Només serveis urbans)
Pous Antics Mont-roig Badia (fora de servei)
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Ermita Ma Déu De La Roca
(1)
Urb. Club Mont-Roig (1)

P8
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Miami Platja (10)
(5 en servei a xarxa pública)

Mina de l’Horta o del Rentador (en l’actualitat no
brolla aigua)
Consorci Aigües Tarragona
Pou Príncep d’Espanya
Pou Sant Jordi
Pou Sant Jaume
Pou Polivalent
Pou Església 01 (fora de servei)
Pou Església 02 (fora de servei)
Pou Dipòsit (fora de servei)
Pou Exterior Dipòsit 01 (fora de servei)
Pou Exterior Dipòsit 02 (fora de servei)

Urb. Sant Miquel (1)

Pou Sant Miquel

Urb. Pins De Miramar (1)

Pou Pins

Urb. Masos D’en Blader (2)
(1 en servei a xarxa pública)

Pou Masos 01 (fora de servei)
Pou Masos 02

Urb. Guardamar (1)

Pou Guardamar

Urb. Solemio (3)
(1 en servei a xarxa pública)

Pou Solemio
Pou Zona Verda 01 (fora de servei)
Pou Zona Verda 02 (fora de servei))

Urb. Costa Del Zèfir (3)
(1 en servei a xarxa pública)

Pou Antic Camp Tir
Pou Costa Zèfir 01
Pou Costa Zèfir 02 (fora de servei)

Urb. Els Oliviers (2)
(0 en servei a xarxa pública)

Pou Oliviers (fora de servei)
Pou Platja Daurada (fora de servei)

ÀMBIT
Urb. Cap De Terme (1)
(0 en servei a xarxa pública)
Urb. Pi Alt (3)
(0 en servei a xarxa pública)

CAPTACIONS
Pou Cap De Terme (fora de servei)

Urb. Barri Llastres (3)
(0 en servei a xarxa pública)

Pou Barri Llastres (fora de servei)
Pou Heromar 01 (fora de servei)
Pou Heromar 02 (fora de servei)

Urb. Via Marina (2)
(1 en servei a xarxa pública)

Pou Via Marina 01
Pou Via Marina 02 (fora de servei)

Urb. Casalot Zona Ranxos

Pou 02

Pou Pi Alt 01 (fora de servei)
Pou Pi Alt 02 (fora de servei)
Pou Pi Alt 03 (fora de servei)

21

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 11-01-2019 | CVE 2019-00014 | Pàg. 21-29 | https://dipta.cat/ebop/

Pou Rustical Mont-Roig
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Urb. Rustical Mont-Roig (1)

4
P3
5
P3
6
P3
7
P3
8
P3
9
P4
0
P4
1
P4
2
P4
3
P4
4
P4
5
P4
6
P4
7
P4
8
P4
9
N
P5
0
P5
1
P5
2
P5
3
P5
4
P5
5
P5
6
P5
7
P5
8
P5
9

Urb. Bonmont T. Noves (4)
(3 en servei a xarxa pública)

Pou Bonmont 1
Pou Bonmont 2B
Pou Bonmont 3
Pou Bonmont 4 (fora de servei)

P6
0
P6
1
P6
2
P6
3
P6
4

Les instal·lacions que no es reflecteixen en aquest annex es considera que donen
servei a instal·lacions municipals no adscrites al servei d’aigua potable i que el seu
manteniment no és responsabilitat de Nostraigua pel que fa al contracte marc. En cas
que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp cregui oportú que Nostraigua en realitzi el
manteniment, caldrà que es realitzi el corresponent encàrrec de gestió.
(1) El pou del velòdrom s’utilitza, únicament i exclusiva, per al reg municipal. El
manteniment d’aquesta instal·lació no es preveu dins del contracte marc
Ajuntament – Nostraigua.
No obstant això, atès que és Nostraigua qui facilita les lectures trimestrals de pous
a l’ACA, el personal de Nostraigua sempre ha de tenir-hi accés.
(2) L’aigua de la mina de l’Horta és utilitzada per altres usuaris, en funció de les hores
de reg estipulades de forma consuetudinària. Nostraigua en gestiona el
manteniment des del naixement fins al punt en què es bombeja aigua al carrer
d’Amunt, a 195 metres amunt dels antics rentadors.
La resta de les instal·lacions de la mina i els rentadors públics resten fora de
l’àmbit d’actuació de Nostraigua pel que fa a aquest contracte marc.
(3) Els pous Pixerota 1 i Pixerota 2 s’utilitzen, únicament i exclusiva, per a serveis
urbans.
(4) Els tres pous de Mont-roig Badia, que en l’actualitat no s’utilitzen, estan situats
dins d’una parcel·la edificada d’una comunitat de propietaris.
(5) Nostraigua ha de realitzar el manteniment del pou i el dipòsit de l’Ermita. No
obstant això, les actuacions d’obra que s’hagin de realitzar a l’entorn de l’Ermita
seran responsabilitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. En cas que no es
puguin realitzar actuacions de paleteria i, per aquest motiu no es pugui
subministrar el dipòsit amb aigua del pou, l’Entitat instal·larà un subministrament
provisional que no afecti les estructures existents. El subministrament elèctric
d’aquesta instal·lació provisional, així com el seu condicionament estètic, aniran a
càrrec de l’Ajuntament o organisme que gestioni l’entorn de l’Ermita.
Els pous de titularitat municipal, situats en parcel·les de particulars que s’hagin de
deixar d’utilitzar definitivament, o en què s’hagi d’abandonar la parcel·la, se cegaran
per mitjà de reblert de graves, impermeabilització i reblert final de formigó dins el
sondeig.
CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS EN BAIXA
Xarxa de canonades de clavegueram en baixa en els àmbits de gestió municipal
•

Longitud col·lectors gravetat:

92.585 m
22
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Pou 03
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Urb. Casalot – Zona Roma

•

Longitud col·lectors impulsió:

5.251 m

Miami Platja (5)

EBAR en baixa
EBAR Institut
EBAR Fisher
EBAR Mont-Roig Mar
EBAR Normandie
EBAR Torreon
EBAR Cala Misteri
EBAR Casablanca

Urb. Club Mont-Roig (2)

EBAR Club Mont-Roig 01
EBAR Club Mont-Roig 02

Urb. Ribera (1)

EBAR Ribera Baixa

Urb. Parc Mont-Roig / Càmping
Miramar (1)
Urb. Masos D’en Blader (2)

EBAR Miramar
EBAR Masos 01
(Palmeres)
EBAR Masos 02 (Fúcsies)

Urb. Solemio (2)

EBAR Solemio 01
EBAR Solemio 02

Urb. Costa Del Zèfir (2)

EBAR Costa Zèfir 01
EBAR Costa Zèfir 02

Urb. Casalots – Via Marina (3)

EBAR Casalot Llastres
EBAR Via Marina
EBAR Àrea Costanera

Núm.
EBAR01
EBAR02
EBARB0
3
EBARB0
4
EBARB0
5
EBARB0
6
EBARB0
7
EBARB0
8
EBARB0
9
EBARB1
0
EBARB1
1
EBARB1
2
EBARB1
3
EBARB1
4
EBARB1
5
EBARB1
6
EBARB1
7
EBARB1
8
EBARB1
9
EBARB2
0

Les instal·lacions que no es reflecteixen en aquest annex es considera que donen
servei a instal·lacions municipals no adscrites al servei de clavegueram i que el seu
manteniment no és responsabilitat de Nostraigua pel que fa al contracte marc. En cas
que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp cregui oportú que Nostraigua en realitzi el
manteniment, caldrà que es realitzi el corresponent encàrrec de gestió.
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Àmbit
Mont-Roig Del Camp (2)
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Estacions de bombeig d’aigües residuals (EBAR) en baixa en els àmbits de
gestió municipal

SANEJAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS EN ALTA

Longitud col·lectors gravetat:
Longitud col·lectors impulsió:
Longitud emissaris submarins:
Longitud emissaris terrestres:

2.878 m
16.645 m
2.468 m
2.857 m

Els col·lectors en alta segueixen els següents traçats:
• EBAR Pixerota fins a EDAR Rifà
• EBAR Maykao fins a EBAR Emissari
• EBAR Llastres fins a EBAR Emissari
• EBAR Emissari fins a EDAR Àrea Costanera
EBARS en ALTA finançades per l’ACA (11)
Àmbit
Sistema Rifà

Sistema Àrea Costanera
(Col·lectors de Ponent i de
Llevant)

Estacions Bombeig Alta
EBAR Pixerota
EBAR Badia
EBAR Llastres
EBAR Pi Alt
EBAR Platja Cristall
EBAR Dofins
EBAR Estany Salat (Cavalls)
EBAR Pretractament (Emissari)
EBAR Ribera
EBAR Sant Miquel
EBAR Maykao

Núm.
EBARA0
1
EBARA0
2
EBARA0
3
EBARA0
4
EBARA0
5
EBARA0
6
EBARA0
7
EBARA0
8
EBARA0
9
EBARA1
0
EBARA1
1

EDARS (3) i emissaris (2) finançats per l’ACA
ÀMBIT
Sistema Poble
Sistema Rifà
Sistema Àrea Costanera

EDARS ALTA I EMISSARIS
EDAR Poble
EDAR Rifà
EDAR Àrea Costanera
Emissari Platja Cristall
Emissari Estany Salat

EDAR01
EDAR02
EDAR03
EMIS01
EMIS 02

EDARS no finançades per l’ACA en els àmbits de gestió municipal (2)
24
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•
•
•
•
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Xarxa de canonades de sanejament en alta gestionats pels Serveis Municipals

ÀMBIT
Urb. Rustical Mont-Roig
Urb. Bonmont - Terres Noves

EDARS MUNICIPALS
EDAR Rustical
EDAR Bonmont

EDAR04
EDAR05

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp cedeix l’ús del local situat al carrer Riudoms, 21,
de Mont-roig del Camp. Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret a facturar a
Nostraigua el lloguer d’aquest immoble, segons preus de mercat en el municipi.
La relació de parcel·les, amb la seva referència cadastral, adscrites al servei de
Nostraigua així com el règim d’utilització de les parcel·les, és la següent:
Servei d’aigua potable
Element del servei

Referència cadastral

Règim
utilització
Dipòsit Peiró
43093A062000610000PS
Exclusivitat
Dipòsit carrer Amunt
Situat al carrer Costa Pare Pere Compartit
Boronat
Dipòsit Creus
8406227CF2580E0001QE
Exclusivitat
Dipòsit Ermita
Situat dins la finca de l’ermita
Compartit
Pou Peiró
Situat al camí del Peiró
Via pública
Pou Roques
Situat enmig camí públic
Via pública
Pou Creuetes
Situat al carrer 1 d’octubre
Via pública
Pou Fisher
Situat al carrer Klaus Fisher
Via pública
Pou Ermita
Situat dins la finca de l’ermita
Compartit
Dipòsit i pou Club 9787204CF2498N0001US
Exclusivitat
Mont-roig
Dipòsit i pou Mainou
Situat al carrer de la Mola
Compartit
Dipòsit Paradís Nord Dins
la
parcel·la Exclusivitat
Alta
3169201CF3436N0001TS
tancat
Pou Paradís Nord alta
Dins
la
parcel·la Zona verda
3067601CF3436N0001LS
la
parcel·la Exclusivitat
Dipòsit Paradís Nord Dins
tancat
3067601CF3436N0001LS
Baixa
Pou
Paradís
Nord Dins
la
parcel·la Zona verda
Baixa
3067601CF3436N0001LS
Dipòsit d’Hifrensa
2061403CF3426S0001OH
Exclusivitat
Pou Rifà Superior 01 43093A037000560000PU
Exclusivitat
(DALT)
Exclusivitat
Pou Rifà Superior 02 43093A037000160000PI
(BAIX)

N
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
/ A12
A13
/ A14
A15
A16
A17
A18
25

Codi Validació: 4CH9REDMCY4E44RW23GCH7F9P | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 29

Els immobles adscrits a Nostraigua es consideren tots aquells que s’han relacionat
amb les instal·lacions d’aigua i clavegueram. En aquest sentit, es relacionen les
parcel·les que seran d’ús exclusiu del servei d’aigua, clavegueram i sanejament en
alta, en règim d’exclusivitat o, a causa de la ubicació, en règim compartit. Pel que fa a
les instal·lacions situades a via pública, tals com pous i estacions de bombeig, es
considera que el pou o l’EBAR en qüestió és d’ús exclusiu de Nostraigua.
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IMMOBLES ADSCRITS A NOSTRAIGUA

Compartit

A19

Exclusivitat
Via pública
Exclusivitat
Via pública
Via pública
Compartit

A20
A21
A22
A23
A24
A25

Exclusivitat

A26

Exclusivitat

A27

Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Exclusivitat

/ A28

Exclusiv
tancat
Zona verda

/ A31

Exclusivitat

A33

Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Compartit

/ A29
A30

A32

/ A34
/ A35
A36

Zona verda

A37

Zona verda

A38

Exclusivitat

A39

Exclusivitat

A40

Exclusivitat
Exclusivitat

A41
A42

Exclusivitat
Exclusivitat
Exclusiv
tancat
Via pública
Exclusivitat

A43
A44
/ A45

Exclusivitat
Exclusivitat

A48
A49

A46
A47

26
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Dins
la
parcel·la
2462924CF3426S0000ZG
Pous Rifa Inferior 01
2061402CF3426S0001MH
Pou Rifà Inferior 02
Situat al carrer del Serà
Pous Huguet
43093A038000340000PH
Pou Pobles
Situat en camí públic
Pou Bru
Situat en camí públic
Pous antics Mont-roig Dins la parcel·la 1858401CF3415N
Badia
Pou i dipòsit Rust. 5191614CF2495S0001KG
Mont-roig
Pous i dipòsit Masos 8147410CF2484N0001YO
Blader
Pou
i
dipòsit Dins
la
parcel·la
Guardamar
8839908CF2483N0001MG
Pou i dipòsit Solemio
Dins
la
parcel·la
7643801CF2474S0001PD
Pou i dipòsit Costa 6634313CF2463S0001TG
Zèfir
Pou antic Camp de Tir
Dins
la
parcel·la
6333901CF2463S0001DG
Pou Costa Zèfir 02
Dins
la
parcel·la
6732403CF2463S0001BG
Dip. i pou Princ. 6728111CF2462N0001WD
d’Espanya
Pou i dipòsit Sant Jordi Dins
la
parcel·la
6128406CF2462N0001ZD
Pou i dipòsit Sant Situada a l’Avinguda Madrid
Jaume
Pou Polivalent
Dins
la
parcel·la
5814901CF2451S0001PM
Pous Església 01
Dins
la
parcel·la
6423701CF2462S0001IZ
Pous Església 02
Dins
la
parcel·la
6423704CF2462S0001SZ
Dip. i pou General de 43093A017000780000PP
Miami
Pou i dipòsit Cap de 6110904CF2461S0001JR
Terme
Dipòsit Pi Alt
5808302CF2450N0001EZ
Pous Pi Alt
Dins
la
parcel·la
5807801CF2450N0001OZ
Dipòsit Heromar
5605708CF2450N0001TZ
Pou Barri Llastres
5405614CF2450S0001ZY
Dipòsit i pou Via Dins
la
parcel·la
Marina
5438402CF2453N0001YE
Pou Via Marina 02
Situat al carrer de l’Anglí
Dip. i pou Casalot - 5443246CF2454S0001BT
Ranxos
Dip. Casalot - Roma
5045906CF2454N0001XB
Pou 3 – Zona Roma
5045905CF2454N0001DB

Codi Validació: 4CH9REDMCY4E44RW23GCH7F9P | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 29

Pous Pixerota

Dipòsit Bonmont
Pou Bonmont 01
Pou Bonmont 2B
Pou Bonmont 03
Pou Bonmont 04

43120A007000880001XG
5556802CF2455N0001TF
5556806CF2455S0001KX
5853955CF2455S0001DX
5458960CF2455N0001LF

Exclusivitat
Exclusivitat
Exclusivitat
Exclusivitat
Exclusivitat

A50
A51
A52
A53
A54

Referència cadastral

EBAR Institut

Règim
utilització
parcel·la Compartit

Dins
la
9103906CF2590C0001IS
EBAR Fisher
Situada al carrer Jurats / carrer Via pública
Sorts
EBAR Club Mont-roig 0481508CF3408S0001QL
Exclusiv / tancat
01
/
la
parcel·la Exclusivitat
EBAR Club Mont-roig Dins
tancat
0481701CF3408S0001GL
02
EBAR Riviera Baixa
Situada a l’avinguda Mare Nostrum Via pública
EBAR Miramar
Dins el càmping Miramar
Exclusiv / tancat
EBAR Masos 01 - Dins
la
parcel·la Exclusiv
/
Palmeres
8040401CF2484S0001JJ
tancat
EBAR Masos 02 - 8744907CF2484S0001OJ
Exclusiv
/
Fúcsies
tancat
EBAR Solemio 01 - Dins
la
parcel·la Via pública
Masos
8238901CF2483N0001EG
EBAR Solemio 02 - Situada al carrer Teresa Pàmies i Via pública
Emissari
Bertran
EBAR C. Zèfir 01 - Dins
la
parcel·la Exclusiv
/
Argentina
43093A016000220000PJ
tancat
EBAR C. Zèfir 02 - Dins
la
parcel·la Exclusiv
/
Paraguai
7232903CF2473S0001QL
tancat
EBAR Mont-roig Mar Situada al Passeig Marítim / Severo Via pública
(Vaixll)
Ochoa
EBAR Normandia
Situada al Pg. Marítim / Plaça Via pública
Normandia
EBAR
Torreon Situada al Pg. Marítim / Av. Ma Via pública
(Espenyals)
Cristina
EBAR Cala Misteri
Situada al Passeig Marítim (núm. Via pública
142)
EBAR Casablanca
Dins
la
parcel·la Exclusiv
/
6308401CF2460N0001TW
tancat
EBAR
Casalot
– 4536201CF2443S0001RU
Exclusiv
/
Llastres
tancat
EBAR Via Marina - Situada al carrer Francolí
Via pública
Francolí
EBAR Àrea Costanera Dins
parcel·la Exclusiv
/
5842408CF2454S0001PT
tancat

N
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

Servei de sanejament en alta i depuració
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Element del servei
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Servei de clavegueram

Règim utilitz.
Exclusivitat
Exclusivitat
Via pública

EBAR San Miquel

Exclusivitat
Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Via pública

Situada a l’av. Barranc de la
Porquerola
EBAR Riviera Alta
8941502CF2484S0001OJ
EBAR
Pretractam Dins la parcel·la 7733302CF2473S
(emissari)
EBAR Estany Salat Dins
la
parcel·la
(cavalls)
8031304CF2483S0001PM
EDAR Àrea Costanera Parcel·les 43093A042001580000PD
i 43093A042001590000PX
EBAR Dofins
Dins
la
parcel·la
7018101CF2471N0001LM
EBAR Platja Cristall
Situada al vial d’accés a la base
nàutica
EBAR Pi Alt
Dins
la
parcel·la
6102901CF2460S0001AP
EBAR Llastres
Dins
la
parcel·la
5702901CF2450S0001LY
EDAR Bonmont – T. Dins
la
parcel·la
Noves
6052801CF2465S0001YE

N
D01
D02
D03
D04
/ D05
/ D06
D07

Exclusivitat
Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Exclusivitat

D08
/ D09

Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat
Exclusiv
tancat

/ D12

/ D10
D11

/ D13
/ D14
/ D15
/ D16

Nostraigua té l’obligació de delimitar, físicament, les parcel·les o instal·lacions
adscrites, en cas que l’Ajuntament li requereixi. Així mateix, l’Entitat gaudeix del dret de
delimitar-les amb elements físics, en cas que ho consideri necessari, per a la seguretat
de les instal·lacions i de les persones.
VEHICLES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT ADSCRITS A NOSTRAIGUA
Els vehicles que són propietat de l’Ajuntament, però adscrits al servei d’aigua,
clavegueram i depuració són els següents:
Matricula
4352 BDX
0636 GFN
0253 GFN
0492 GFN
3184 BHR

Model
Renault Màster camió basculant
Nissan Kubistar furgoneta
Nissan Kubistar furgoneta
Nissan Kubistar furgoneta
Nissan pick up

No obstant això, Nostraigua es farà càrrec de la totalitat de les despeses
d’assegurances, manteniment, revisions, ITV, taxes i qualssevol altres que es puguin
associar a aquests vehicles en qüestió.
Una vegada Nostraigua hagi realitzat l’adquisició definitiva de la totalitat de vehicles
28
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Referència cadastral
43093A032000480000PW
43093A036000720000PD
Dins
la
parcel·la
2157913CF3425N0001PF
EBAR Bahia
1757606CF3415N0001HP
EDAR
Rustical Dins
la
parcel·la
Mont-roig
9047501CF2494N0001MD
EBAR Maykao
Dins la parcel·la 0050604CF3405S
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Element del servei
EDAR Poble
EDAR Rifà
EBAR Pixerota

per al servei retornarà a l’Ajuntament els vehicles adscrits sense la retolació
corporativa, amb la ITV al corrent i amb correcta neteja de l’espai interior i exterior.
BÉNS DE L’AJUNTAMENT ADSCRITS A NOSTRAIGUA

•
•
•

Equip de correlació acústica per a fuites d’aigua: 1 unitat
Equip de soldadura a topall de conduccions polietilè: 1 unitat
Equip de soldadura de maniguets polietilè: 1 unitat

Atès que aquests equips es van adquirir a compte de la tarifa del servei, no es
considera oportú que l’Ajuntament facturi a Nostraigua l’arrendament dels mateixos.
Fran Morancho López
Alcalde
Mont-roig del Camp, 27 de desembre de 2018
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Els únics equips que encara resten en funcionament són els següents:
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En el moment de la creació de Nostraigua es van adscriure les eines i les ferramentes
del servei d’aigua, que eren propietat de l’Ajuntament o d’EMOMSA, però que s’havien
adquirit a compte del servei d’aigua i clavegueram, a nom de l’Entitat.

