REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE NETEJA DE
CLAVEGUERAM
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la prestació del servei de neteja de clavegueram i
altres instal·lacions, públiques o privades, de sanejament i desguassos.
Article 2. Marc jurídic
1. Aquest reglament es dicta a l’empara de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, i en exercici de la potestat
municipal reglamentària de l’article 8.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
conforme a la delegació de facultats realitzada pels municipis de la comarca per a la
gestió del servei de depuració i tractament d’aigües residuals.
2. El servei definit a l’article 1 es presta de manera integrada al servei delegat per
diversos municipis i com a extensió i millora de les seves prestacions.
Article 3. Característiques del servei
1. El servei es presta en la forma de gestió directa i sense òrgan diferenciat.
2. El servei que es presta als municipis es realitza mitjançant convenis específics de
col·laboració i en les modalitats previstes en aquells convenis.
3. El servei es presta, també, a instal·lacions particulars de sanejament i desguassos
mitjançant els medis mecànics, mòbils, mecànics i els medis personals adscrits.

Article 4. Usuaris
1. Els ajuntaments de la comarca del Ripollès per a atendre les necessitats de neteja de
les instal·lacions que formen part de la xarxa públic de clavegueram i desguassos, i de
conformitat amb els convenis de col·laboració necessaris.
2. Els particulars que ho necessitin puntualment.
3. La prioritat de la utilització dels servei serà sempre dels ajuntaments de la comarca
del Ripollès, i la Gerència del Consell Comarcal determinarà, en cada cas concret, la
possibilitat, dates i formes d’utilització per particulars.
4. Tots els permisos i les autoritzacions que resultin necessaris per a la prestació del
servei aniran a càrrec exclusiu de l’interessat amb total indemnitat del Consell
Comarcal del Ripollès.

Article 5. Preus públics
1. Els preus públics del servei que satisfaran els usuaris particulars seran aquells que
estiguin en vigor i aprovats de conformitat amb allò que disposa l’ordenança general
de preus públics del Consell Comarcal del Ripollès, i que, actualment, són els
següents:
a) Neteja de clavegueram correctiva i preventiva , amb dues persones adscrites al
servei:
- El preu del servei és de 70 €/hora
- El desplaçament és gratuït
- El servei mínim és de 140 €
b) Buidatge de fosses
- El preu és de 20 €/viatge
c) Els preus són sense IVA

2. Els imports del servei als ajuntaments de la comarca seran els que consten en els
convenis de col·laboració que es formalitzin amb el Consell Comarcal.
Article 6. Acreditament i ingrés
1. El preu públic s’acredita i neix l’obligació d’ingressar-lo a la Tresoreria del Consell
Comarcal del Ripollès en el moment de la prestació del servei.
2. El Consell Comarcal podrà lliurar la liquidació dels preus públics que corresponen i
el cobrament del seu import en el moment del servei o bé amb posterioritat a aquest,
mitjançant comunicació dirigida a l’usuari.
3. El Consell Comarcal lliurarà a l’usuari el rebut corresponent al pagament del preu
públic.
4. Pel cobrament dels preus públics establerts que no hagin estat satisfets de
conformitat amb l’ordenança corresponent, s’aplicarà la via de constrenyiment i sense
perjudici de les sancions que corresponguin en aplicació de les normes tributàries en
vigor.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
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