REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESPAI PATRIMONIAL
DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE TALARN

Preàmbul
Els espais patrimonials per a exposicions, com a àmbits museístics, tenen una
significació especial degut a l’elevat valor del conjunt de béns culturals que engloben.
La seva importància històrica i patrimonial és objecte de consideració Constitucional a
través dels principis que recull l’article 46 de la Constitució Espanyola, on es recomana
als poders públics que garanteixin la conservació i promoguin l’enriquiment del
patrimoni històric, cultural i artístic, sigui quin sigui el seu règim jurídic i titularitat.
L’article 25.2, m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificat per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, preveu com a competència pròpia del municipi la promoció de la
cultura i equipaments culturals.
L’ajuntament de Tremp, capital del Pallars Jussà i de la comarca amb més incidència
econòmica, social i tecnològica en el procés d’electrificació de Catalunya dins del
procés d’industrialització global del país, ha tingut sempre una gran voluntat de donar
a conèixer aquesta singularitat històrica com a actiu local i comarcal en el coneixement
i desenvolupament del territori.
Amb aquesta voluntat, l’ajuntament de Tremp el 30.09.2014 va subscriure amb Endesa
Generación, SA, un contracte d’arrendament d’un magatzem ubicat a la Central
Hidroelèctrica de Talarn, en el terme municipal de Talarn, amb una superfície de 204
metres quadrats, amb una durada de 10 anys (fins el 29.09.2024), si bé una vegada
finalitzat aquest termini sense que les parts comuniquin la seva voluntat de rescindir-lo
amb una antelació de dos mesos, quedarà renovat per períodes de deu anys, a partir
de la data del seu venciment.
L’ajuntament de Tremp ha finalitzat les necessàries obres i actuacions per a
l’adequació de la Central Hidroelèctrica de Talarn com a centre d’interpretació i espai
patrimonial visitable de la citada central, de coneixement de la seva singular presa i de
la incidència social i econòmica que la construcció de la mateixa va tenir sobre el
municipi de Tremp i sobre el seu territori més proper.
L’ajuntament de Tremp i l’ajuntament de Talarn van formalitzar, en data 14.04.2015, un
conveni marc de col·laboració per a la gestió, promoció i dinamització de l’espai
patrimonial de la central hidroelèctrica de Talarn, constituint una relació de cooperació
consensuada als efectes d’establir l’oferta d’activitats de l’espai patrimonial, el
desenvolupament de campanyes de difusió i posar en valor aquest destacat element
del patrimoni industrial hidroelèctric.
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L’ajuntament de Tremp, l’ajuntament de la Torre de Capdella, i l’Agència Catalana de
Patrimoni Cultural – Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya- van signar, en
data 09.06.2015, un conveni marc de col·laboració amb l’objecte d’emprendre
actuacions de recerca i promoció conjunta sobre els espais patrimonials visitables
relacionats amb la història i el procés d’electrificació de Catalunya, molt especialment
en els dos municipis que participen del conveni.
L’ajuntament de Tremp ha aprovat, en acord plenari del 06.06.2016, un conveni de
cessió amb la Fundació Endesa pel qual aquesta fundació cedeix material del subfons
documental, fotogràfic i patrimoni tecnològic del Fons Històric d’ENDESA per l’espai
patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn.
L’Ajuntament de Tremp posa en funcionament l’Espai Patrimonial de la Central
Hidroelèctrica de Talarn com a centre d’interpretació i espai visitable de la central, de
coneixement de la seva singular presa i de la incidència social i econòmica que la
construcció de la mateixa va tenir sobre el municipi de Tremp i sobre el seu territori
més proper. Aquest espai depèn de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tremp i està
subjecte a la normativa general de les corporacions locals.
CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament es definir i regular l’organització i funcionament del servei
de l’Espai Patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn, i promoure i difondre l’ús
d’aquest equipament cultural entre tots els usuaris com a centre d’interpretació del
territori, la seva transformació a conseqüència del procés d’electrificació de Catalunya i
la incidència social i econòmica que ha tingut al llarg de la història i continua tenint en
l’actualitat, i com a espai permanent de l’exposició “El Pallars il·lumina Catalunya. Cent
anys d’energia hidroelèctrica, cent anys de patrimoni industrial”.
Article 2. Naturalesa jurídica
L’Espai Patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn té la consideració de servei
públic de recepció no obligatòria.
La responsabilitat del seu funcionament general correspona l’Ajuntament de Tremp.
Article 3. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació personal d’aquest reglament inclou:
• Al personal encarregat de la prestació del servei.
• Als guies, propis o contractats, que estiguin autoritzats.
• Als visitants o usuaris en general.
• Resta de personal o empreses que hi presti serveis.
• L’Ajuntament de Tremp com a titular i gestor de l’equipament.
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L’àmbit d’aplicació físic inclou el local on es situa el servei i accessos, consta de dues
zones clarament delimitades dins de les instal·lacions de la central hidroelèctrica que
Endesa té a Talarn. Aquestes dues zones consten d’un edifici antic magatzem que ha
passat a fer les funcions de sala d’exposició i un espai adjunt a l’edifici principal de la
central on es poden visualitzar les turbines en funcionament. L’antic magatzem està
adaptat a persones amb discapacitat i acull l’exposició permanent “El Pallars il·lumina
Catalunya. Cent anys d’energia hidroelèctrica, cent anys de patrimoni industrial”.
L’espai adjunt s’ha adequat per a poder visionar la central en funcionament i també
està adaptat a persones amb mobilitat reduïda i dissenyat perquè no interfereixi en el
treball diari de la central.

CAPÍTOL SEGON: Gestió i òrgans de govern.
Article 4. Gestió.
La gestió del servei, de forma directa, correspon a l’Ajuntament de Tremp, qui podrà
exercir en qualsevol moment les seves facultats de tutela i inspecció adoptant les
decisions i resolucions que siguin adients segons aquest Reglament i la normativa
d’aplicació.
Per la gestió de l’espai es col·laborarà amb el servei de turisme de l’Epicentre del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com, amb el Museu Hidroelèctric de Capdella
de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, així com amb l’Ajuntament de Talarn, en els
termes previstos en els convenis de col·laboració formalitzats.
Això no obstant, es podran realitzar part dels serveis mitjançant la contractació
d’empreses especialitzades. Així, el servei de visites guiades i propostes educatives:
xerrades i tallers per escolars i grups, en funció de la tipologia de grup i dia de visita,
les oferirà l’empresa contractada per l’Ajuntament de Tremp per aquest servei o
directament pels serveis propis o en col·laboració amb altres entitats o institucions
públiques.
Article 5. Òrgans de govern.
L’òrgan encarregat de la gestió ordinària del servei serà la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Tremp a través del personal adscrit a l’Àrea de Cultura, si bé l’Alcaldia
conserva les facultats de supervisió i tutela.
CAPÍTOL TERCER: Descripció de l’equipament i funcions.
Article 6. Descripció de l’equipament.
L’Espai Patrimonial de la CentralHidroelèctrica de Talarn està format per dues zones
clarament delimitades:
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Accessos i aparcament: Per tal d’accedir al recinte de l’espai patrimonial de la central
s’ha realitzat un accés independent. Els vehicles que s’acostin fins a l’espai hauran
d’estacionar en l’àrea d’aparcament exterior que consta d’una plaça per a autocar, una
plaça d’estacionament per a ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda i cinc
places per a vehicles privats.
Fora de l’àrea restringida per l’accés i estacionament de vehicles per a visitants queda
prohibida la circulació amb vehicles privats a la resta del recinte de la central a
persones alienes a l’empresa ENDESA.
A l’interior del recinte s’hi ha assenyalat amb línies grogues els recorreguts habilitats
exclusivament pel públic visitant. Queda prohibit transitar fora de les zones
assenyalades.
L’edifici disposa d’accessibilitat absoluta a les persones amb discapacitat física.
L’espai visitable: És l’edifici del magatzem de la central. Es tracta d’un espai d’una sola
planta de 224,58 m2 dividit en dues zones diàfanes: la sala principal on s’hi han ubicat
els serveis i exposició i una altra que és el pont grua i que té una funció purament
decorativa. La planta diàfana ocupa una superfície de 163,75 m2; i l’altra és un petit
despatx ubicat a la primera planta de l’edifici principal de la central que després
d’haver-lo comunicat amb un elevador amb l’exterior té la funció de mirador extern a la
sala de turbines per tal d’observar el funcionament ordinari de la central.
Article 7. Funcions.
L’espai patrimonial ha de complir amb les següents funcions:
• Explicar la generació de l’energia hidroelèctrica.
• Relacionar el territori inicial (començament de segle), amb les exclusives
condicions de la vall de la Noguera Pallaresa, per deduir-ne el seu futur
aprofitament energètic.
• Fer entendre els avanços tecnològics i el progrés, a través de les diferents
tècniques, capdavanteres a nivell europeu, incorporades a cadascuna de les
centrals que se situen en els seus marges.
• Mostrar de forma molt clara els mecanismes que donen vida i generen l’energia
dins i fora de les centrals. Especialment els que no es veuen: vàlvules, reguladors,
turbines, alternadors, i altres.
• Oferir la possibilitat de consultar un arxiu unitari, amb la reproducció de la
informació recollida en els diferents àmbits, sobre la història i la evolució de la
hidroelectricitat a la vall de la Noguera Pallaresa.
• Dotar dels mecanismes necessaris per fer comprensible les necessàries variacions
i modificacions que ha sofert el paisatge i la posterior integració en el nou medi.
• Conservar i mostrar un conjunt de peces úniques, com és el quadre general de
comandament de la central hidroelèctrica de Talarn.
CAPÍTOL QUART: Localització, calendari de funcionament i horari d’obertura.
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Article 8. Localització.
L’Espai Patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn es troba situat a la part sud
de la central en la planta baixa de l’edifici del magatzem i antic taller, en el terme
municipal de Talarn i amb accés a través de camí des de la carretera C-1412b.
Article 9. Calendari de funcionament i horari d’obertura.
L’horari inicial d’obertura de l’equipament serà de dijous a dissabte i de 10:00 a 13:00
hores. Tanmateix aquest horari, prèvia autorització de la propietat de l’edifici, es podrà
ampliar en funció de la disponibilitat i també de les necessitats específiques dels
serveis de visites guiades per escolars i altres serveis educatius.
CAPÍTOL QUART: Destinataris o usuaris del servei i preu.
Article 10. Destinataris o usuaris del servei.
Els destinataris o usuaris del servei, en funció del tipus de visita, seran:
1. Visites escolars: grups de nens i nenes que sol·licitaran la visita a l’espai amb
antelació i sempre a través de l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp. En aquest cas, seran
els professors titulars de l’Entorn d’Aprenentatge qui s’encarregaran d’obrir les
instal·lacions i organitzar la visita, i hauran de tenir en compte que a la plataforma
elevadora només hi poden pujar 10 nens a la vegada, en que hauran d’anar
acompanyats d’un professor, i per tant, s’hauran de dividir els grups d’escolars. Tant
l’exposició com la central tenen associat un dossier pedagògic amb activitats que els
professors treballaran amb els grups. Les visites escolars es realitzaran sempre en
horari de matí de 10h a 13h els dijous i/o divendres.
2. Visites en grup: grups d’usuaris que ho demanaran amb antelació sol·licitant la
informació a l’oficina de turisme del Pallars Jussà ubicada a l’Epicentre. El responsable
de turisme de l’Epicentre acordarà la visita amb l’Ajuntament i la persona o empresa
designada per gestionar l’espai concretant dia i hora, i hauran de tenir en compte que
en grups molt nombrosos hauran d’esperar per poder accedir a la plataforma, ja que
aquesta només admet un màxim de 10 adults per viatge. Es podran fer visites grupals
de dijous a dissabte de 10h a 13h.
3. Visites individuals o familiars: l’horari de visita serà el general del servei.
Article 11. Preu.
L’accés a l’equipament és d’entrada de pagament, i els preus d’aquest accés al públic
s’establiran per la corresponent ordenança fiscal municipal.
CAPÍTOL CINQUÈ: Normes d’ús del servei.
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Article 12. Normes d’ús del servei.
Els usuaris de l’ús de l’Espai Patrimonial hauran de respectar les següent normes:
Accés i aparcament:
• L’accés al recinte es farà a peu a través de la porta habilitada per a visitants. Els
grups ho faran en fila.
• S’han de respectar la senyalització d’accés a l’Espai Patrimonial en tot moment i no
sortir de les zones habilitades per a visitants.
• No és permès l’accés al recinte amb vehicles motoritzats (exceptuant el de
persones amb mobilitat reduïda).
• Els vehicles quedaran estacionats a la zona aparcament habilitada a l’exterior de la
central.
• No és permet fumar.
Dins l’espai expositiu:
• No es poden tocar ni els plafons ni les peces exposades ni l’equipament
audiovisual
• Està prohibit fer fotografies amb flash.
• No és permet fumar, ni menjar, ni beure.
• L’aforament màxim és de 30 persones
• En el visionat d’audiovisuals es guardarà silenci
Accés a la plataforma elevadora:
• A la plataforma elevadora no hi poden accedir més de 10 persones a la vegada.
• Les persones que estiguin esperant per a pujar-hi respectaran la zona de pas i
d’espera.
• No es podrà utilitzar la plataforma elevadora sense la persona responsable de
l’espai designada per l’ajuntament de Tremp en cada cas.
CAPÍTOL SISÈ: Drets i deures dels usuaris, infraccions i sancions.
Article 13. Drets.
1. Qualsevol persona o entitat usuària te el dret de trobar en optimes condicions
d’higiene i salubritat els espais de l’equipament.
2. Les entitats i persones usuàries tenen el dret de ser tractades de manera
respectuosa per la resta d’usuaris, pel personal i els professionals de l’equipament.
Article 14. Deures.
1. Les entitats o persones usuàries hauran d’actuar d’acord amb les disposicions del
present reglament.
2. Respectar estrictament els aforaments de l’espai i de la plataforma elevadora.
3. Les entitats o persones usuàries hauran d’abonar el preu previst a l’ordenança fiscal
de l’Ajuntament de Tremp, relativa a l’accés a l’equipament.
4. Les entitats i persones usuàries tenen el deure de tractar de manera respectuosa a
la resta d’usuaris, el personal i els professionals de l’equipament.
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Article 15. Incompliment dels deures.
Sense perjudici del regim sancionador que pugui ser aplicable, la persona que estigui
encarregada en la prestació del servei tela facultat d’expulsar de les instal·lacions
aquelles persones que infringeixin les normes d’ús establertes en aquest reglament.La
expulsió de l’equipament no donarà dret a la devolució del preu eventualment abonat.
Article 16. Règim sancionador.
L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix una
infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció, d’acord amb el
que estableix la normativa general vigent.
Article 17. Procediment sancionador.
L’alcalde o alcaldessa, serà l’òrgan competent per iniciar els procediments
sancionadors i imposar les sancions corresponents. La instrucció de l’expedient
correspondrà a la persona que estigui a càrrec de la Regidoria de Cultura com a
responsable de la gestió de l’espai patrimonial.
Article 18. Responsabilitats.
Seran responsables directes de les infraccions a aquest reglament les persones
autores materials de les mateixes, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en
que siguin menors d’edat o be que hiconcorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En
aquest cas, respondran dels danys el pare, la mare o la persona que en posseeixi la
custodia o guarda legal. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de
la sanció corresponent no eximiran en cap cas de l’obligació de reparar els danys
causats.
Article 19. Tipificació de les infraccions.
Les infraccions a aquest reglament es qualificaran de lleus, greus o molt greus.
1. Tindran la consideració d’infraccions lleus:
- El tracte incorrecte de paraula a qualsevol persona present a l’espai patrimonial.
- Causar danys lleus a les instal·lacions, el mobiliari o el material de l’equipament.
- L’incompliment d’alguna de les obligacions de les persones usuàries quan la seva
conseqüència no sigui expressament considerada com a greu o molt greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus:
- El maltractament d’obra a qualsevol persona present a l’espai patrimonial.
- Causar danys greus a les instal·lacions, el mobiliari o el material de l’equipament.
- Originar per imprudència o negligència danys a un mateix o a les altres persones.
- Falsejar intencionadament les dades personals o corporatives en el cas de les
entitats.
- Suplantar la identitat d’una altra persona.
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- Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
3. Tindran la consideració d’infraccions molt greus les que així es tipifiquen als apartats
a) a f) de l‘article 140.1 de laLlei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Article 20. Sancions.
Les infraccions lleus es sancionaran amb suspensions temporals del dret d’accés a
l’espai patrimonial des d’una setmana a un mes.
Les infraccions greus comportaran la pèrdua del dret d’us de l’equipament no inferior a
un mes.
Les infraccions molt greus es sancionaran amb un període de suspensió del dret d’us
no inferior a un any.
A més, aquestes infraccions es sancionaran amb una multa d’acord amb les quanties
previstes a l‘article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Aquestes sancions s’aplicaran sense perjudici de la facultat d’exigir a la persona
infractora la reposició dels béns al seu estat original, així com la reparació dels danys
causats.
CAPÍTOL SETÈ: Aplicació i interpretació, jurisdicció competent, normativa
subsidiària, i vigència.
Article 21. Aplicació i interpretació.
La facultat d’aplicar i d’interpretar aquest Reglament i de resoldre qualsevol qüestió no
prevista queda reservada expressament a l’Ajuntament de Tremp.
Article 22. Jurisdicció competent.
Les persones, entitats o institucions que formen part o tenen relació de qualsevol tipus
amb el servei de l’espai patrimonial se sotmeten a la jurisdicció incompetència dels
tribunals que a aquest municipi corresponen, renunciant, en aquest sentit, al fur que li
sigui propi.
Article 23. Normativa subsidiària.
En tot allò no previst en aquest reglament, s’aplicaran les normes de règim local, en
especial el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la normativa en
matèria de museus que estigui vigent en cada moment i sigui d’aplicació.
Article 24. Vigència

Reglament del servei de l’espai patrimonial de la central hidroelèctrica de Talarn

Aquest reglament entrarà en vigor i serà immediatament executiu una vegada que hagi
estat aprovat definitivament, i hagin transcorregut el termini de 15 dies hàbils previstos
a l’art 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, a comptar des del dia següent al de la
publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, i regirà
en tant no s’acordi la seva modificació puntual o la seva derogació expressa.
La regidora
de Cultura

La cap d’Àrea de
Cultura

La cap d’Àrea de
Serveis

La cap d’Àrea
d’Administració

El secretari

La interventora

Diligència.- Per fer constar que aquest reglament ha estat aprovat inicialment en
sessió plenària de data 18 de juliol de 2016
El secretari

Diligència.- Per fer constar que aquest reglament ha estat aprovat definitivament en
data 6 de setembre de 2016 i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida núm. 192, en data 5 d’octubre de 2016 i, per referència, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7247, de data 15 de novembre de 2016.
El secretari
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