La societat té per objecte:
1) L’assessorament i prestació de serveis de distribució, informàtics, comptables, laborals,
administratius, jurídics, logístics, gerencials, d’assessorament i supervisió tècnica d’obres i
instal·lacions, de contractació agrupada d’obres, subministraments i serveis, de gestió
d’empresa, de l’estructura d’aquesta, d’estratègies comercials i industrials, d’organització
interna i externa, racionalització i planificació de l’empresa, de la producció i dels recursos
de les seves Societats o entitats filials o participades, del soci únic i entitats dependents
d’aquest.
2) L'adquisició, tinença i gestió d'accions i participacions d’altres societats o entitats en
l'àmbit municipal que li és propi;
3) La promoció, licitació, contractació i supervisió d’obres de construcció, rehabilitació i
millora de tot tipus d’edificacions i instal·lacions destinades a serveis, oficines i usos públics
dins l’àmbit del patrimoni immobiliari municipal, considerant com a municipal no només el
patrimoni del propi Ajuntament sinó, també, el de qualsevol de les seves entitats
dependents; i, també, d’aquells béns respecte als quals l’Ajuntament de Reus ostenti
qualsevol dret o obligació;
4) L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació, neteja, seguretat, manteniment de
béns mobles i immobles (rústics o urbans), en l’àmbit del referit patrimoni municipal, i
també, d’aquells béns respecte als quals l’Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o
obligació;
5) La gestió de serveis i activitats econòmiques que li encarregui l’Ajuntament de Reus en
l’àmbit territorial (arquitectura, urbanisme, mobilitat, via pública i medi ambient), de
serveis personals (benestar social, sanitat, educació, foment de l’ocupació, esport, cultura i
lleure) i de serveis generals (provisió i gestió de recursos generals, sistemes d’informació i
societat del coneixement, promoció econòmica).
6) Actuar com a beneficiària d’expropiacions.
7) Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i
adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els
béns mobles i immobles.
8) Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció,
urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i
béns immobles¸ ja siguin propietat de la societat, de l’Ajuntament de Reus, de qualsevol de
les altres societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol
habilitant.
9) La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des la
captació, potabilització, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins la
recollida, tractament i l’abocament al medi de les aigües residuals.
10) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral
de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i
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instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació
dels seus residus, i la venda, compra i cessió de subproductes resultants.
11) La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per a la millora
del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com
subterrànies, tot tipus de vessaments, l’emissió d’afluents a l’atmosfera o contaminació
sonora.
12) Producció d’energia elèctrica i calorífica a les plantes i instal·lacions que explota i la
comercialització d’aquesta energia
13) Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigües i sanejament
d’aigües residuals, construcció, manteniment i explotació dels pous i minats, i dels seus
elements elèctrics i mecànics com a font de captació, integrant el sistema de
subministrament i abastament d’aigua.
14) Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i explotació dels
elements mecànics de control del sistema d’abastament i distribució d’aigua i sanejament,
comptadors d’aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control per a
facturació, estadística i verificació.
15) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, tractament,
estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tant de les
aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle integral
de l’aigua; Així com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar
residus o de produir o transmetre malalties.
16) Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria,
construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que
configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, de conformitat
amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.
17) La prestació de tasques de gestió i gerència d’altres entitats, especialment les relatives a
serveis públics locals afectes al cicle integral de l’aigua i medi ambient, ja sigui de captació,
regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves
corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera,
contaminació acústica o residus.
18) La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn la recollida
selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.
19) La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria i gestió
d’abocaments.
20) Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d’obres i infraestructures
en els àmbits del medi ambient, els residus, l’energia i demés activitats connexes; la
promoció i organització d’accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle
integral de l’aigua, el medi ambient, l’energia i la protecció de la salut.
21) Prestació i realització d’estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens,
declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el
de laboratori, dins de l’àmbit d’activitats relacionades amb l’energia i el medi ambient.
22) La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions de
tractament d’aigües i depuració, la construcció, conservació i explotació de les estacions i
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instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d’aigües residuals per al seu abocament i
canalització, distribució i tractament en planta depuradora o emissari subterrani.
23) El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus originats pel tractament de
les aigües residuals en tot el seu cicle, així com la venda, compra i cessió dels subproductes
resultants.
24) La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria,
construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que
configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, de conformitat
amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.
25) La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant quantes
autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen:La gestió i explotació del tanatori situat a
Reus, plaça Pau Picasso s/n i de qualsevol altre que pugui construir la societat; El
condicionament sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i
embalsamament, de conformitat amb la normativa vigent; El subministrament de taüts o
fèretres, urnes per a restes, urnes per a cendres i caixes d’embalatge per a trasllats aeris,
de conformitat amb les disposicions aplicables sobre transport aeri, inclòs d’àmbit
internacional; La prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a
corones i acompanyants; La prestació del servei de sales de vetlla i organització de l’acte
social de l’enterrament; El trasllat fora del terme municipal, inclòs a l’estranger, de
cadàvers i restes de conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable; La tramitació
de les diligències necessàries per obtenir la llicència d’enterrament o, en el seu cas, la
llicència de trasllat fora del terme municipal, de conformitat a la normativa aplicable; La
recepció en les sales de vetlla de difunts procedents d’altres llocs, comprovant l’adequació i
compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d’aplicació;
26) La construcció d’edificis i sales de vetlla amb els seus elements complementaris.
27) Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es trobi
legalment autoritzada per a desenvolupar, directament o per agençament, si s’escau.
28) La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que inclouen:
La gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus; La conservació, obres, manteniment
i mesures de seguretat del Cementiri;La recepció en el Cementiri dels difunts procedents
d’altres municipis, comprovant l’adequació i compliment dels requisits establerts per la
normativa sanitària que sigui d’aplicació;La inhumació i exhumació, cremació i
enterrament de cadàvers i restes; La construcció de sepultures i nínxols; L’atorgament i
transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i nínxols.
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