Al·legacions al Reglament general del
servei municipal d’abastament d’aigua
potable a Sant Esteve Sesrovires
Jordi BORRELL ALONSO, amb DNI. 38.474.607-T i domicili a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), C/de la Creu, nº 30
telèfon 93.771.44.09, com regidor y portaveu del grup municipal de l’ENTESA PER SANT ESTEVE i
Andrés GARCIA DEL FRESNO, amb DNI. 39.632.401-C amb domicili a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Av.
Francesc Macià, 24 i telèfon 93.771.32.77, com coordinador de l’ENTESA PER SANT ESTEVE.
Vist els documents del Reglament general del servei municipal d’abastament d’aigua potable a Sant Esteve,
aprovats inicialment per la Corporació Municipal reunida en ple el 10-02-2010, i publicat al DOGC núm. 5580 de
4/03/2010, presentem les següents
AL·LEGACIONS:
1. El consum de l'aigua potable, a les indústries establertes a Sant Esteve, és aproximadament el 60% del consum
total del municipi, per la qual cosa en les Ordenances fiscals s'incentivaran els estalvis superiors al 15% de la seva
despesa anual.
Per això, proposem ampliar l’article 53 del Reglament general del servei municipal d’abastament d’aigua potable,
referent a la Determinació del consums, afegint el següent apartat:
• Les empreses que durant al menys un any redueixin el seu consum un mínim del 15%, respecte al mateix període
del any anterior, tindran una bonificació econòmica del mateix percentatge estalviat. Les mides de estalvi podran
ser fiscalitzades pels serveis tècnics municipals i estaran orientades fundamentalment en l’aplicació dels articles
88, 90 i 96 del Reglament i altres sistemes organitzatius.
2. El Reglament ha de regular les actuacions i facturació davant la fuga fortuïta de l'aigua en els habitatges o locals
dels abonats, per això proposem que en el Títol Cinquè del Reglament, referent a la Facturació, s’afegeixi el
següent apartat:
• Fuges fortuïtes de l’aigua potable.
a. La facturació de consums per fuges fortuïtes de l’aigua potable, no imputables a les finques i habitatges dels
abonats, es regularan en la Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament domiciliari d'aigua.
b. Davant la fuga fortuïta de l'aigua detectada per l’usuari o l’empresa gestora del Servei Municipal de
subministrament d’aigua potable, la empresa subministradora farà les comprovacions corresponents per veure
si es un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua i que aquest ha solventat la incidència,
aportant a l'entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació/subsanació. Feta la
comprovació la empresa subministradora farà el reconeixement oficial de que es tracta d'una fuita fortuïta no
atribuïble a negligència de l'usuari de l'aigua per la posterior modificació de la factura de l'aigua.
c. Per tal de calcular la nova liquidació, l'empresa gestora del servei d'aigua determinarà el que es consideri com a
consum habitual de l'habitatge o local d'acord amb l'estudi previ de l'historial de consums dels darrers dos anys,
aplicant la tarifa de primer tram als m3 corresponents a la fuita, és a dir, als m3 que excedeixin del que s'ha
considerat com a consum habitual. Pels m3 considerats com a consum habitual es liquidarà per la tarifa que
correspongui en funció del consum realitzat.
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