REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL LABORATORI D’AIGÜES DEL
RIPOLLÈS

Article 1. Objecte
Aquest reglament regula el funcionament del laboratori d’aigües del Ripollès, el qual té
per objecte la realització de les anàlisis de les aigües residuals de les empreses
connectades al sistema públic de sanejament de la comarca, així com les anàlisis de les
aigües de consum dels ens públics i dels privats que ho sol·licitin, per tal de vetllar per
la salubritat pública.

Article 2. Marc jurídic
1. El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
2. El Consell Comarcal del Ripollès té atribuïda la competència d’efectuar les
anàlisis d’aigües residuals de les empreses connectades al sistema públic de
sanejament , de conformitat amb el contingut del Conveni subscrit amb
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 6 de juliol de 2006.
3. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament.
4. Reglament d’abocament d’aigües residuals de la comarca del Ripollès.

Article 3. Característiques del servei
1. El servei es presta en la forma de gestió directa i sense òrgan diferenciat.
2. El servei es presta als municipis, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament i acceptació
expressa del Consell Comarcal.
3. El servei es presta als particulars prèvia sol·licitud de l’interessat i acceptació
expressa del Consell Comarcal.

Article 4. Usuaris
1. Els Ajuntaments de la comarca del Ripollès.
2. Els particulars que ho sol·licitin.
3. L’Àrea de Medi Ambient del Consell per efectuar les anàlisis d’aigües residuals
de les empreses connectades al sistema públic de sanejament, de conformitat
amb el conveni subscrit entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell
Comarcal del Ripollès en data 6 de juliol de 2006.
Els ajuntaments tindran sempre un dret preferent en la utilització del laboratori i la
Gerència del Consell Comarcal determinarà, en cada cas concret, sobre les
possibilitats, dates i formes d’utilització per part dels particulars.

Article 5. Preus públics
1. Els preus públics del servei que satisfaran els usuaris particulars i Ajuntaments
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:

ANÀLISIS AIGÜES RESIDUALS
Matèries en suspensió (MES)
Demanda química de O2 (DQO)
Sals solubles (SOL)
Matèries inhibidores (MI)
Nitrogen orgànic amoniacal
Fòsfor total (P)
Increment de temperatura (IT)
Demanda biològica d’oxigen (DBO5)
Olis i greixos
ANÀLISIS AIGÜES DE CONSUM
Olor
Sabor
Color
Turbidessa
Conductivitat
Ph
Amoni
Recompte Escherichia Coli
Recompte Coliformes totals i fecals
Recompte colonies a 22ºC
Recompte Clostridium prefringens
Nitrits
Clor lliure residual
Clor combinat residual

14,00
18,00
10,00
60,00
18,00
21,00
16,00
18,00
36,00
0,00
0,00
20,00
18,00
7,00
7,00
10,00
20,00
20,00
15,00
20,00
10,00
8,00
8,00

Ferro
Alumini

20,00
20,00

Aquests preus són sense IVA.

Article 6. Acreditació i ingrés
1. El preu públic s’acredita i neix l’obligació d’ingressar-lo a la Tresoreria del
Consell Comarcal del Ripollès una vegada finalitzades les analítiques i
presentada la factura.
2. El Consell Comarcal podrà lliurar la liquidació dels preus públics que
corresponen i el cobrament del seu import en el moment d’entregar els resultats
analítics o bé amb posterioritat a aquests, 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.

