
 

 

DENOMINACIÓ 

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA 

NOM COMERCIAL 

NOSTRAIGUA 

DATA D’INICI D’ACTIVITAT 

1 de gener de 2011 

DATA FINAL PERÍODE TRANSITORI 

1 d’abril de 2014 

FUNCIONS DE L’ENTITAT 

1. La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, 
des de la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins 
l’abocament de les aigües residuals. 

2. La prestació i realització de serveis de sanejament, clavegueram i neteja 
relacionats amb el cicle integral de l’aigua. 

3. La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes, instal·lacions, 
pous i depuradores que es destinin a la gestió del cicle integral de l’aigua. 

4. El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus. 

5. La venda, compra i cessió d’aigua i dels subproductes resultants, tant a 
particulars com a altres Administracions i ens. 

6. La prestació i realització de serveis, obres i instal·lacions i gestió de mitjans per a 
la millora del medi ambient amb la fi de garantir la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies, tot tipus de vessaments, l’emissió d’afluents a 
l’atmosfera o la contaminació sonora. 

7. La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics 
d’enginyeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació i manteniment de béns 
mobles i immobles, obres i instal·lacions necessàries pel compliment de l’objecte de 
l’EPE. 

9. La adquisició i instal·lació als usuaris dels comptadors i altres elements 
necessaris pel subministrament i sanejament de l’aigua. 

10. La gestió i la recaptació de les tarifes, taxes, 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 l’EPE. 

11. La realització de les funcions d’àmbit municipal que li encomani 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 aigües residuals 
d’altres infraestructures, instal·lacions o edificis de titularitat municipal, i que no 
s’estiguin realitzant per l’EPE. 

12. Participació en el capital i en la gestió de societats en les quals es vulguin 
desenvolupar projectes sostenibles pel poble o tinguin un interès públic que benefici 
al municipi, i en especial, amb ens amb objecte idèntic, anàleg o complementari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


