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REGLAMENT NÚM. 4 

 NORMES PER AL BON ÚS DE L'OMPLIDOR DE BOTES-NUCLI DE 

VALLFOGONA 

 

APROVADA INICIALMENT PLE 11/0/2016 

1ª MODIFICACIÓ PLE 15.11.2017/EXCP. NÚM. 46 DELS DE MODIFICACIÓ. 

 

 

FONAMENT- Atesa instal·lació existent d'omplidor de botes al  nucli de Vallfogona, 

situat al C/ Llorens Pijuan Folguera-Afores, 

Com sigui que es reconeix la necessitat de la seva existència, degut a les característiques 

socio-ecòmiques del municipi, de gran tradició de conreus agrícoles. 

Atesa necessitat d'establir una normativa del seu ús, als efectes d'evitar usos inapropiats, 

i  mal ús del servei d'abast d'aigua potable en el municipi, 

L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, en sessió de data 

11.05.2016,  

ACORDA: 

 

1--TANCAR el recinte i disposició de clau, prèvia AUTORITZACIÓ MUNICIPAL i 

previ pagament de la taxa corresponent. 

 

2--FIXAR LES SEGÜENTS NORMES, ALS EFECTES D'UN BON ÚS I  PER A LA 

CONTINUITAT DEL SERVEI:  

 

PRIMERA- L’omplidor només podrà ser utilitzat per aquelles persones/explotacions del 

municipi i que les aplicacions siguin en el terme municipal de Vallfogona.  

 

SEGONA- L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL serà expedida prèvia instància del/s 

interessats, presentació de la documentació que es detalla, i pagament de la taxa 

corresponent. 

 

TERCERA- ACREDITACIÓ de la tinença del carnet d'aplicador i/o manipulador de 

productes fitosanitaris i tenir sulfatadora i/o aplicador. 

 

QUARTA- UTILITZACIÓ de l'aigua per a l'administració de productes fitosanitaris i 

no per a altres usos, i exclusivament.  

 

CINQUENA- No fer còpies de la clau ni deixar-la a persones i/o empreses alienes. 

 

SISENA- RESPECTAR les instal·lacions i mantenir-les en bones condicions. 

COMUNICAR qualsevol tipus de dany i/o desperfecte a l'Ajuntament. 

 

SETENA- COMPLIR amb tota la normativa referent a l'ús, aplicació i tractament de 

fitosanitaris i reciclatge del seus envasos. 

 

VUITENA-  

--FIXAR L'ABONAMENT D'UNA TAXA de 25 €/anual carnet nivell bàsic i 75 

€/anuals carnet nivell qualificat, corresponent al dret d´ús. S'abonarà en el moment de 

sol·licitud d'autorització. 
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En els casos de sol·licituds dins l'any l’import de la taxa es prorratejarà per trimestres 

naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, 

inclòs aquell en què es produeix la sol·licitud. 

 

-- (PLE 15.11.2017) FIXAR AUTORITZACIONS PUNTUALS EN CASOS DE 

CONSIDERACIÓ D'URGÈNCIA I NECESSITAT/PROVEÏMENT PER A BESTIAR, 

degudament justificat/da: 

-Quota única de 15 € mínim per servei, cas de que la liquidació m3 x tarifa consumits 

sigui inferior a dit import. 

 

NOVENA- QUALSEVOL incompliment d'aquest punts suposarà la retirada del dret 

d'ús, i obligació de tornar la clau cedida. 
 

Disposició final 

La present ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 11.05.2016, entrarà 

en vigor a partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i restarà 

vigent fins que no s’aprovi la seva modificació i/o derogació. 
Publicat acord aprovació provisional B.O.P., núm. 94  de data 18.05.2016. 

Publicat  acord  aprovació  definitiva B.O.P., núm.120, de data 23.06.2016. 

  

05.2016. publicat BOP 94 de data 18.05.2016 i BOP 120 -23.06.2016 

 

Vallfogona de B., 23.06.2016 

                                         LA SECRETÀRIA,    
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