ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castella
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-dos de desembre
de dos mil catorze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i els senyors
regidors anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i amb la presència del Sr.
Interventor, per tal de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria,
d’acord amb l’ordre del dia rebut.

A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:

Regidor no adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament que tingué
lloc el dia vint-i-cinc de novembre de dos mil catorze i s’acorda que es transcriga al
Llibre Oficial d’Actes.

2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia incloses
entre els núm. 2.580, de data 12/11/14. al núm. 2.852, de data 17/12/2014 de l’exercici
de 2014, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han estat a llur
disposició.
3. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I AL·LEGACIONS PRESENTADES.
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTIMENT
D’AIGUA POTABLE I APROVACIÓ DE QUADRE DE PREUS.
El Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en la sessió plenària del dia 29 de juliol de
2014, va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovació inicial del Reglament de Prestació
del Servei d’Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram al municipi de Quart de Poblet.
Durant el termini d'informació pública i audiència als interessats, segons l’edicte
publicat en el tauler d'edictes i en el BOP de València, de 12 d’agost de 2014, s'han
presentat les al·legacions següents:
1. El 22 de setembre de 2014 (Registre d'Entrada núm. 2014010920) el Sr. Manuel
García Martí va presentar un escrit d'al·legacions, en què sol·licitava, en síntesi, que la
pressió de la xarxa d'abastiment d'aigua potable siga suficient.
2. El 25 de setembre de 2014 (Registre d'Entrada núm. 2014011038) García Cubells,
C.B. va presentar un escrit d'al·legacions en què s'indicava, en síntesi, que s’havia
d'establir la responsabilitat de l'administració municipal o la prestadora del servei en
cas de deficiències en el servei prestat; que es prestara el servei amb una pressió
suficients; que la línia de connexió del clavegueram siga propietat de l'administració
municipal; i que en els immobles que no siguen habitatges, primera i única residència
dels abonats, es talle i es suspenga el servei en el cas d'impagament de l'inquilíabonat, i s’eximisca el propietari de l'immoble de qualsevol responsabilitat.
3. El 25 de setembre de 2014 (Registre d'Entrada núm. 2014011040) el Sr. Onofre
Cubells Gimeno va presentar un escrit d'al·legacions, en què s'indicava, en síntesi,
que no es repercutisca al propietari de l'immoble arrendat de les obligacions i deutes
contrets pels inquilins amb l'administració municipal o la prestadora del servei; que
davant l'impagament dels deutes pel subministrament d'aigua potable als inquilins dels
locals comercials, se’ls hi talle immediatament el subministrament; que en el cas que
s'hi aporte de forma fefaent document judicial que demostre la resolució del contracte
d'arrendament o per desnonament a l'inquilí-abonat, es procedisca immediatament a
tallar el subministrament; i que no s'obligue el propietari o el nou inquilí a satisfer els
deutes contrets per l'anterior inquilí-abonat, per a poder contractar novament el
subministrament.
4. El 10 d'octubre de 2014 (Registre d'Entrada núm. 2014011614) Aguas de Valencia,
SA presenta escrit d'al·legacions, en què s'indicava, en síntesi, que calia introduir una
sèrie de modificacions tècniques en el reglament de prestació del servei.
Pel que fa a les al·legacions presentades hem d'atenir-nos, quant a la seua resolució
als informes presentats per IDEUS (enginyeria sostenible), de 13 de novembre de
2014, dels quals es desprén:

I
Exercici de la potestat reglamentària municipal. Existència d'interés general:
Assegurament de la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i
clavegueram.
En aquest sentit, l'entitat García Cubells, C.B. sol·licita que l'apartat g) de l’article 14
del reglament hauria d'acordar el cessament del subministrament i suspensió del
servei en cas d'impagament, en aquells casos en què l'immoble no siga habitatge,
primera i única residència de l'abonat; i que no se’n puga exigir cap tipus de
responsabilitat al propietari-arrendador de l'immoble.
En un sentit semblant a l'al·legació anterior, el Sr. Onofre Cubells Gimeno al·lega que
se suprimisquen les responsabilitats que el reglament atribueix als propietarisarrendadors dels immobles, en el cas dels contractes de subministrament signats pels
arrendataris de l'immoble.
En concret se sol·licita que no s’haja de repercutir al propietari de l’immoble arrendat
les obligacions i deutes contrets pels inquilins amb l'administració municipal o la
prestadora del servei; que davant l'impagament dels deutes pel subministrament
d'aigua potable als inquilins dels locals comercials, se'ls hi talle immediatament el
subministrament; que en el cas que s'hi aporte de forma fefaent document judicial que
demostre la resolució del contracte d'arrendament o per desnonament a l'inquilíabonat, es procedisca immediatament a tallar el subministrament; i que no s'obligue al
propietari o al nou inquilí a satisfer els deutes contrets per l'anterior inquilí-abonat, per
a poder contractar novament el subministrament.
En primer lloc, hem de partir del que estableix expressament l'article 4.1 de la LBRL,
que assenyala:
« Article 4
1. En qualitat d'administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de
les seues competències, corresponen en tot cas als municipis, les províncies i les illes:
a) Les potestats reglamentària i d'autoorganització.»
Per tant, en aquest cas, l'aprovació per part de l'Ajuntament de Quart de Poblet del
reglament de prestació del servei d’abastiment d'aigua potable i clavegueram en el
municipi és reflex i exercici de la potestat reglamentària esmentada.
No existeix, en principi, cap limitació per a l'Ajuntament de Quart de Poblet per a
establir les normes que considere necessàries i convenients per al manteniment del
servei municipal essencial i obligatori d’abastiment d'aigua potable i clavegueram.
Les clàusules introduïdes en el reglament al respecte d'això pretenen protegir el
sistema de finançament del servei municipal, a fi d'evitar situacions de prestacions del
servei que no es vegen remunerades, i en tot moment, en benefici de l'interés general.
En un cas semblant al plantejat, el Tribunal Superior de Justícia de València en la
Sentència de 4 de gener de 2008 assenyala expressament:

«TERCER. En segon lloc, pel que fa a l'al·legació de la demandant sobre que el
reglament controvertit no pot incloure en el seu objecte la regulació de les relacions
entre Aigües Moltó i els promotors d’edificacions i urbanitzacions que necessiten del
posterior servei d’abastiment i distribució d'aigua potable a la platja de Daimús, ja que
aquesta matèria ja estava regulada en el corresponent títol concessional preexistent,
no pot ser acollida aquesta al·legació, per tal com la seua estimació vulneraria
els arts. 4.1.a), 26 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local , ja que suposaria negar a l'administració municipal la seua
potestat reglamentària sobre l’ordenació i desenvolupament d'un servei propi abastiment domiciliari d'aigua potable a les poblacions-, i això encara que el dit
servei s’estiguera prestant indirectament mitjançant concessió i d'acord amb les
clàusules del títol concessional, en principi alienes als actors, de manera que
l'alteració de les condicions de prestació del servei que porta a cap el reglament
impugnat és perfectament viable en benefici de l'interés general, màximament
tenint en compte, en el cas que ens ocupa, la prolongada duració del contracte
concessional existent, sense perjudici que l'avantdita alteració puga comportar en si
mateixa, si és el cas, l'obligació d’indemnitzar el contractista i fins i tot a tercers en el
cas que els irrogara perjudicis antijurídics que no tinguen l’obligació de suportar, si bé
aquesta qüestió és aliena al present litigi.»
Per tant, les clàusules incloses en el reglament aprovat per l’Ajuntament de Quart de
Poblet tenen la finalitat d’assegurar la prestació del servei municipal d'abastiment
d'aigua potable i el de clavegueram - serveis municipals obligatoris i essencials per als
ciutadans – raó per la qual aquestes s’han d’entendre conformes a dret i en exercici
de les potestats legalment reconegudes.
II
Respecte de l'al·legació de Manuel García. Registre 2014010920, es pregunta per què
el reglament estableix una pressió de 16 metres per columna d'aigua, i no de 12 o 30,
donant per fet que és insuficient.
La pressió de servei en la xarxa està condicionada per la topologia de la xarxa, fonts
de subministrament i depòsits existents. El depòsit elevat existent a Quart de Poblet
és el que regula la pressió màxima de la xarxa del cas urbà. I com més elevada és la
pressió en la xarxa majors són les pèrdues d'aigua i per tant majors els costs del
servei. Igualment les pressions necessàries per a l'abastiment d'aigua domiciliari no es
corresponen amb les pressions exigides per als serveis contra incendis.
Respecte a les connexions de sanejament, hem de matisar que l’Ajuntament
assumeix el manteniment de totes aquelles xarxes afectes al servei i que han sigut
executades pel servei municipal. En concret en les xarxes de clavegueram, assumeix i
manté els embornals i els col·lectors generals de la xarxa. Les connexions de
sanejament són executades i propietat dels particulars, i no per l'Ajuntament ni pel
servei encarregat de la gestió. Els ajuntaments no solen assumir aquesta propietat i
manteniment de les connexions de sanejament ja que la mala construcció i/o el mal ús
d'aquest servei per part d'alguns usuaris poden provocar embossaments i
obstruccions en les connexions que repercutirien en la resta d’usuaris del servei que
fan un bon ús d’aquest. El fet que l'Ajuntament assumisca la propietat i el manteniment
de les connexions de sanejament suposaria un increment dels treballs de
manteniment i per tant dels costs del servei.
Concloent, el municipi té l’obligació de prestar el servei d’abastiment domiciliari, en els
termes de l'article 26 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i així és com resulta àmpliament

garantit en aquesta població; qüestió distinta és pretendre derivar al municipi
l'exigència de requisits que les variades normatives sectorials puguen imposar a
determinades activitats o locals en funció de l'ús a què estiguen destinats o a l'activitat
que realitzen, lògicament en aquests casos, l'obligació imposada recau sobre el titular
del local o per qui exerceix l'activitat, i són aquests qui han de posar els mitjans
necessaris per a garantir les obligacions imposades per la normativa sectorial. Una
vegada coberts pel municipi, com ací ocorre, els paràmetres normals del servei en els
termes que la naturalesa d’aquest li imposen i s'estableix en l'informe tècnic.
III
Respecte de l'al·legació d'Onofre Cubells, registre número 201411040.
Aquesta al·legació es presenta en relació a les responsabilitats que el reglament
atribueix als propietaris dels immobles, que no són abonats del subministrament.
En aquesta es critica l'article 10.2 del reglament per tal com exigeix que el propietari
avale la pòlissa amb la seua signatura; aquesta obligació esdevé del mateix interés
del propietari de dur a terme l'arrendament de l'immoble que necessàriament ha
d'estar dotat de subministrament d'aigua potable.
A més, el fet que el propietari haja de suportar els danys de qui incompleix el
pagament del consum d'aigua, es veurà minvat amb la garantia que exigeix la llei
d'arrendaments urbans, de prestació de fiança per l’arrendatari per a aquest tipus de
supòsits, així com la possibilitat de constituir igualment un aval per a garantir aquests
impagaments. Es tracta, per tant, que no es pot traslladar a l'administració
l'incompliment d'obligacions derivades de contractes entre particulars.
D'altra banda la crítica a l'article 14 g) del reglament, la limitació del subministrament
és menys perjudicial per a l'abonat que incompleix que el tall, ja que se li continua
subministrant aigua potable encara que en menor quantitat. Oimés perquè es tracta
d'un servei al respecte del qual no es pot dur a terme el tall del subministrament atés
el seu caràcter de servei essencial, com ha reconegut el mateix Tribunal Suprem.
IV
Respecte de l'al·legació de Josefina Clara Cubells Gimeno, registre 201411038.
Quant a la diferència de numeració de drets i obligacions dels abonats, només indicar
que no s’ha de fer una comparació quantitativa sinó qualitativa.
La majoria d'al·legacions són reiteracions de les que ha exposat el Sr. Cubells, raó per
la qual es poden respondre amb els mateixos arguments.
Quant a la resta de les seues pretensions:
a) Sobre que no s'eximisca l'Administració de responsabilitat quant a deficiències de
qualitat, cabal i higiene, no hi ha tal exempció en el reglament, tot ben al contrari
apareixen absolutament detallades com a obligacions del servei en l'article 3 del
reglament, així com de la concessionària com a col·laboradora de l'administració.
b) Quant a la pressió segons l'altura de la vivenda, ja s'ha tractat aquesta qüestió.
V

Respecte a les al·legacions que ha presentat Aguas de Valencia.
Es tenen en compte totes perquè ja estan recollides en el reglament i es tracta de
meres puntualitzacions. Les al·legacions tercera i sisena es resolen de la manera
següent:
Respecte a l'al·legació tercera in fine deixarà la redacció següent:
« Els treballs de connexions a la xarxa s'executaran pel concessionari en allò tocant
exclusivament a la part hidràulica de l'obra; la resta d'obra no hidràulica l’haurà de
supervisar el concessionari, i podrà igualment fer aquestes últimes el concessionari
del servei, subscrivint l'acord oportú amb l'urbanitzador. En tot cas, les obres seran a
càrrec de l'agent urbanitzador.»
Respecte a l'al·legació sisena, es farà la redacció següent:
En cas de discordança entre el cabal d'aigües abocades i consumides, els titulars de
l'activitat, local o vivenda, hauran d'instal·lar el comptador corresponent per al càlcul
objectiu de la taxa de clavegueram, segons s'indique per l'ajuntament o la seua
concessionària. Si no és així s'aplicaran directament mètodes de càlcul per estimació.
En tot cas l'administració o la seua concessionària podran, en qualsevol moment, fer
la inspecció dels elements necessaris de les instal·lacions interiors per a garantir la
bona marxa del servei o per a comprovar els consums.
Vist tot el que s’ha exposat i segons que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'aprovació d’aquest reglament
finalitza amb la resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del
termini d'exposició pública i aprovació definitiva pel Ple.
Atés el dictamen emés per la Comissió de Seguiment del Servei d'Abastiment i
Clavegueram i per la Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra.
Alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació, acorda:
Primer. Resoldre les al·legacions presentades en el sentit que recullen els informes
tècnic i jurídic ressenyats anteriorment, així com en la part expositiva; tot això serà
notificat als recurrents.
Segon. Aprovar amb caràcter definitiu el Reglament de Prestació del Servei de
l'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram en el municipi de Quart de Poblet, el text
del qual s'uneix com a annex a l'acord.
Tercer. Publicar-ne el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Quart. Comunicar l'acord i el text definitiu del Reglament a la Subdelegació del
Govern a València i a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma de la
Generalitat Valenciana, als efectes oportuns.
Cinqué. El reglament entrarà en vigor, de conformitat amb el que estableix l'article
70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local una vegada es publique
l'acord i haja transcorregut el termini establit en l'article 65.2 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local.

Sisé. Determinació del banc i quadre de preus aplicables a les obres dutes a
terme en el marc del contracte. Correspon aplicar els preus aprovats per l'Institut
Valencià de l'Edificació IVE.
En aquells supòsits que els preus d'algun element no es troben en la base de preus
esmentada, siguen susceptibles de ser millorats, o es donen circumstàncies especials
que determinen la impossibilitat d'aplicar els preus de l'IVE, es fixaran de forma
contradictòria.
4. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'ACTES DICTATS EN
MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
Aquest Ajuntament va trametre, en data 01/10/2014, al Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, una sol·licitud de dictamen preceptiu en el curs de la tramitació
de l'expedient de referència, el Consell la va rebre el 02/10/2014.
En data 06/11/2014, ha sigut emés, amb el número 602/2014, registrat d'entrada per
aquest Ajuntament el 13/11/2014, dictamen de l'esmentat òrgan en què es conclou la
conveniència de «revisar el Decret 2538/2012 de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Quart
de Poblet, estimatori del recurs de reposició interposat pel representant legal d'AENA,
que va conduir al reconeixement de l'exempció del bé immoble amb referència
cadastral núm. 6545084YJ1764N0001IK, qualificat com Bé Immoble de
Característiques Especials, amb els efectes continguts en la Consideració Tercera del
dictamen”, al tenor de la qual “respecte a l'efecte de la revisió, com indica la proposta
de l'Administració Municipal consultant, en tractar-se d'un acte nul i operar ex tunc,
s’ha de retrotraure al moment immediatament anterior a reconéixer-se l'exempció i,
per tant, anul·lar el rebut núm. 280354, corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles
de Característiques Especials corresponent a l'exercici 2012 i, en conseqüència, exigir
el pagament de les quotes tributàries del referit impost corresponents als exercicis
2012, 2013 i 2014, segons detall que es reflecteix en l'expedient.»
En compliment dels tràmits establits en l'article 217.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre i en el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament General de Desplegament de la Llei General Tributària en matèria de
revisió en via administrativa, després d'haver sigut emés dictamen pel Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana en els termes anteriorment exposats,
correspon resoldre el procediment de revisió 2014 GTR REV 01 AENA, mitjançant
un acord del Ple de la corporació (la competència del qual té atribuïda en virtut de
l'article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local)
que, si és el cas, declare la nul·litat de ple dret de l'acte administratiu de
reconeixement d'exempció tributària de l'immoble amb referència cadastral
6545084YJ1764N0001IK als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles de
Característiques Especials, dictat en virtut de Decret d'Alcaldia 2538/2012, atesa la
fonamentació jurídica continguda en la proposta de resolució incorporada a l'expedient
de referència, a tenor de la qual i pel que ací interessa:
«Amb vista a declarar la nul·litat de l'acte, fonamentada en el que estableix l'article
217.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en relació amb
l'article 62.1.a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que disposa:

“1. Estaran exempts els immobles següents:
a) Els que siguen propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les
entitats locals que estiguen directament afectes a la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa
nacional.”
Del contingut de l'article esmentat s'infereix la necessària existència d'una doble
condició, a saber: la titularitat de l'Estat sobre els béns i la seua afecció a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional; i la premissa major, açò és, que siguen propietat de
l'Estat, no es compleix, perquè els béns l'exempció dels quals defén la recurrent, són
propietat d’“AENA AEROPORTS, S.A. UNIPERSONAL”, constituïda com a societat
anònima, sense naturalesa pública i molt més de la condició d’ens públic de
naturalesa territorial, tipus aquest últim de persones jurídiques a què refereix el
mencionat article 62.1 de la LRHL, conceptuats “numerus clausus” en tots els
ordenaments i també en el nostre.
Tractant-se, per tant, d'una persona juridicoprivada, cal desestimar la sol·licitud
d'exempció plantejada en via de Recurs de Reposició per AENA, no obstant el
respectable fi a què estan destinats els immobles de la seua titularitat, per imperatiu
legal; però l'IBI és un impost que grava el patrimoni, la mera titularitat, amb
independència de l'ús que es faça o haja de fer-se de tals béns, llevat dels casos molt
concrets i excepcionals a què abans ens hem referit.
Conseqüentment amb la doctrina i Jurisprudència del Tribunal Suprem i, en particular,
amb el pronunciament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
favorable a la revisió del Decret d'Alcaldia núm. 2538/2012, amb els efectes continguts
en la Consideració Tercera del dictamen, que determina que “com indica la proposta
de l'Administració Municipal consultant, en tractar-se d'un acte nul i operar ex tunc,
s’ha de retrotraure al moment immediatament anterior a reconéixer-se l'exempció i,
per tant, anul·lar el rebut núm. 280354, corresponent a l'exercici 2012 i, en
conseqüència, exigir el pagament de les quotes tributàries del referit impost
corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014, segons detall que es reflecteix en
l'expedient”; en el cas que ens ocupa, la declaració de nul·litat de ple dret de l'acte de
reconeixement d'exempció tributària de l'immoble amb referència cadastral
6545084YJ1764N0001IK als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles de
Característiques Especials, produeix l'efecte immediat de retrotraure els efectes de
nul·litat al moment en què l’esmentat acte va ser dictat, de tal manera que atorga a
l'Administració Tributària, açò és a l'Ajuntament, el dret a exigir el pagament de les
quotes tributàries del referit impost, corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014, el
detall de les quals s'hi acompanya.
Emés informe favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra.
Alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació, acorda:
Primer. Declarar la nul·litat de ple dret del Decret d'Alcaldia núm. 2538/2012, de 26 de
novembre del 2012, pel qual es reconeix l'exempció tributària del bé immoble amb
referència cadastral núm. 6545084YJ1764N0001IK i s'anul·la el rebut núm. 280354,
corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials, exercici
2012, de l'immoble abans citat, titularitat d'Aena Aeroports SA Unipersonal, i, en

conseqüència, exigir el pagament de les quotes tributàries del referit impost,
corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014, segons detall que s'hi acompanya.
Segon. Comunicar a la interessada, als efectes oportuns.
5. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I AL·LEGACIONS PRESENTADES.
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2015.
Havent finalitzat el termini assenyalat d'exposició pública previst en l'article 17 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que consideren oportunes a l'acord d'aprovació inicial de modificació de determinades
ordenances fiscals reguladores dels tributs i modificació d'una de preus públics, acord
adoptat pel Ple en sessió ordinària celebrada el passat 28 d'octubre de 2014, i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 262, de 4 de novembre de 2014,
S’hi han presentat sengles al·legacions a l'acord de modificació provisional citat, en
particular:
I. En primer lloc, el Sr. Antonio Santos Lozano, director sociocultural de l'Ajuntament,
que proposa, d'una banda, l'esmena d'error material detectat en l'Ordenança
Reguladora de la Taxa per Utilització de l'Auditori Molí de Vila i Teatre del Centre
Cultural El Casino, en concret, en l’article 7, apartat 7, esmena fundada en el fet que
l’apartat citat fa referència a un text que no apareix en l'actual articulat de l'ordenança
(article 5, apartat 5); i d'una altra, la introducció d'aclariment final en l'article 8, apartat
2, de manera que complete i explique millor el sentit del text.
II. En segon lloc, el Sr. David Garcia Cubells, en nom i representació de la mercantil
DAONSA SL, per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 2014013447, que
sol·licita la rectificació de l'article 4 de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Impost
de Béns Immobles, eliminant els tipus diferenciats, i, en cas de mantenir-los, que s'hi
ajusten als establits en el Reial Decret 1020/1993, de 25 de juny; i fonamenta aquesta
pretensió en què en l'acord d'aprovació inicial citat anteriorment només es modifica el
tipus comú o general dels béns immobles de naturalesa urbana, que la situació de
debacle immobiliària fa que els tipus diferenciats assolisquen costs insuportables, i,
finalment, que l’esmentat article 4 no s'ajusta als usos establits en el Reial Decret
1020/1993, de 25 de juny.
Examinada l'al·legació efectuada per Daonsa, així com la legislació aplicable en la
matèria, cal destacar que l'única variació que s'estableix en l'Ordenança Reguladora
de l'Impost de Béns Immobles per a l'exercici 2015, és la reducció del tipus comú o
general sobre immobles de naturalesa urbana, que passa del 0,62% al 0,59%.
La petició que es fa és la supressió dels tipus diferenciats, així com que alguns dels
establits no s'adapten al RD 1020/1993, de 25 de juny. L'al·legat realitzat per
l'interessat es basa fonamentalment en la situació de crisi econòmica del mercat
immobiliari.
Quant a les raons exposades, són idèntiques a les que han portat a l'Ajuntament a la
reducció del tipus general indicat; si bé no es considera adequada la supressió dels
tipus diferenciats com sol·licita el recurrent, ja que es tracta d'activitats fetes
voluntàriament per l'empresari, en què és ell qui assumeix precisament els riscs o

els beneficis de la seua activitat; i no han sigut, d'altra banda, objecte de cap
modificació.
No obstant això, examinat l'article 72.4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
que reenvia al RD 1020/1993, de 25 de juny, el qual s’ha de completar al seu torn
amb la circular 10 de la Direcció General del Cadastre, de 4 de novembre de 2002,
relativa a criteris i actuacions per a l'assignació d'usos en immobles i tractament dels
béns immobles de característiques especials, es considera necessari adaptar el
quadre de l'article quart de l'ordenança municipal sobre tipus diferenciats,
considerant només en aquest aspecte l'al·legació realitzada.
Havent emés un informe el Sr. Secretari i amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria de vots a favor (10 PSOE i
1 regidor, Ismael Valiente), i el vot en contra del PP (9) i l’abstenció de Compromís
(1), acorda:
Primer. Considerar l'al·legació realitzada en el punt I a l'Ordenança Reguladora de
la Taxa per Utilització de l'Auditori Molí de Vila i el teatre del Centre Cultural El
Casino, de manera que:
Siga suprimit l'apartat 7 de l'article 7 perquè es tracta d'un error material, ja que fa
referència a un article inexistent en l'articulat de l'ordenança:
«Article 7. Normes de gestió.
...
7. Les entitats que queden exemptes del pagament de la taxa en virtut del que
estableix l'article 5, apartat d) d’aquesta ordenança, han de presentar davant
l'ajuntament una liquidació detallada de la recaptació de l'esdeveniment i certificat
emés per l'entitat receptora del donatiu per la totalitat de l'import de la recaptació en
el termini de dos mesos. En cas contrari, l'Ajuntament emetrà la corresponent
liquidació de la taxa.»
Siga modificat l'article 8, apartat 2, introduint un aclariment final que complete i
explique millor el text, que queda redactat com segueix:
«Article 8. Responsabilitats.
…
2. L'ocupant s'atindrà a les lleis i disposicions governatives i laborals vigents, i es
compromet, igualment, a satisfer tots els drets, imposts i gravàmens que es deriven
de la utilització del local (Societat General d'Autors, IAE). L'Ajuntament únicament
assumirà el cost dels drets d'aquells actes que organitze directament o coorganitze
inclosos en la programació cultural municipal.”
Segon. Considerar parcialment l'al·legació efectuada pel Sr. David García Cubells,
en nom i representació de DAONSA SL, adaptant el quadre de l'article quart de
l'Ordenança Municipal de l'Impost sobre Béns Immobles sobre tipus diferenciats,
aclarint el següent i tenint en compte només en aquest aspecte l'al·legació
realitzada:
I. Suprimir de l'article 4, segon paràgraf, quadre tipus diferenciats, el CODI M, ÚS
OBRES D'URBANITZACIÓ, JARDINERIA, SÒLS SENSE EDIFICAR, valor cadastral
500.000, tipus gravamen 0.86%.

Tercer. Resoldre les al·legacions presentades en el sentit que recull l'informe jurídic
i en la part expositiva d’aquest acord; tot això s’ha de notificar als recurrents.
Quart. Aprovar amb caràcter definitiu les modificacions de determinades
ordenances fiscals reguladores dels tributs i modificació d'una de preus públics a
què es refereix l'acord d'aprovació inicial, així com posteriorment publicat en el
Butlletí Oficial de la Província.
6. AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT DE
VIATGERS DE VALÈNCIA-ALAQUÀS-ALDAIA AMB PROLONGACIÓ A
TORRENT I MANISES CVV-250.
Vista la Resolució de 4 de novembre de 2014, de la Direcció General de Transports i
Logística, per la qual s'aprova inicialment i se sotmet al tràmit d'informació pública i
institucional el projecte de Servei Públic de Transport de Viatgers de ValènciaAlaquàs-Aldaia amb prolongació a Torrent i Manises CVV-250 (DOGV núm. 7406,
de data 19 de novembre de 2014).
Vistes les al·legacions que ha presentat l'Associació de Veïns del Barri del Crist al
projecte, que pel seu interés públic aquesta Alcaldia assumeix com a pròpies.
Vista la proposta de l'Alcaldia-Presidència, i amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i
regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret
formen la Corporació, acorda:
Que aquest projecte utilitze com a prioritaris els criteris d'atenció als passatgers,
qualitat en el servei i freqüències en el pas dels autobusos necessàries ja que
aquesta és l'única concessió no deficitària de les presentades a concurs.
1). 4.3 ITINERARIS:
En la L-106ª, observem que, en el sentit de tornada, no passa pel CC Bonaire,
–Sol·licitem: que es revise aquest itinerari i que es corregisca.
2). 4.7 EXPEDICIONS:
– Sol·licitem: que s'augmenten les expedicions en les línies 160, 161 i 170, per a
poder complir amb les freqüències de pas a què ens referim en el punt 6.
3). 7.3.1 RÈGIM TARIFARI ORDINARI:
– Sol·licitem: que s'amplie el descompte del 30% a totes les persones pensionistes
tinguen o no 65 anys, sempre que complisquen uns requisits de rendes familiars.
– Sol·licitem: ampliar el descompte de famílies nombroses a aquelles famílies que
encara que no ho siguen realment ho necessiten.
– Sol·licitem: que no es duga a terme la pujada de l'1,5% prevista per a l'any que ve,
2015, i pròximes apujades mentres dure la situació actual de precarietat en la
majoria de les famílies. A més, atés que l’IPC anual de transport interanual per al
mes d'octubre és del -1,1% no té cap sentit incrementar-les.

– Sol·licitem: que es realitze un Bitllet Social o targeta PDPD de descompte en les
persones que estiguen en desocupació de llarga duració, perquè així puguen
moure's sense cap despesa extrema per a buscar un lloc de treball. Fer aquest
Bitllet Social o targeta PDPD de descompte a les seues famílies directes, si així ho
exigeix la seua situació familiar.
4). 7.3.2 TÍTOLS DE TRANSPORT:
– Sol·licitem: que s'instaure el Bitllet 10 i el Bitllet Transbordament en tota l'àrea
metropolitana, i que s’hi ajuste el preu depenent de la zona en qüestió i,
especialment, en aquelles poblacions que no compten amb la xarxa de Metro
València (FGV). Amb açò facilitaríem la mobilitat entre Metrobús, FGV i EMT,
alleugerint el temps de funcionament de les línies, perquè s’evitaria la major part del
cobrament monetari per part dels conductors i al mateix temps abaratiria el cost per
als usuaris. Així mateix, es continuarà completant el projecte d'integració iniciat l'any
2000 de l'àrea metropolitana (Metrobús i FGV) amb la ciutat de València (FGV i
EMT) que culminà amb un servei tarifari comú, amb la implantació del Bitllet
Transport Mensual (Movilis).
5). 7.4 VIATGERS:
– Comuniquem: que no estem d'acord amb l'estimació de pèrdua de viatgers que es
considera en aquest punt respecte a la posada en marxa de l'arribada a l'estació de
València Nord de la línia C3.
Mentre Renfe Rodalia no estiga integrada en el sistema tarifari de l'àrea
metropolitana, els viatgers que estiguen usant el Bitllet Transport i usen el futur
Bitllet Transbordament no faran ús del servei de Renfe Rodalia C3, perquè els serà
menys rendible.
6). ANNEX 3, HORARIS:
– Sol·licitem: que en les línies 160, 161 i 170, s'establisca una freqüència de pas
màxima de 12 min. En dies laborables i en la franja horària de 7:00 a 21:00 hores, i
realitzar augments en les hores punta de més densitat de passatge (entrades i
eixides del treball, estudis, visites mèdiques, etc.)
– Sol·licitem: que en la línia 106, s'establisca una freqüència de pas de 30 min., en
dies laborables i en la franja horària de 7:00 a 21:00 hores.
– Sol·licitem: que s'augmenten les unitats de vehicles en cada línia que ho
necessite, per a poder complir amb les freqüències descrites en el punt anterior i
sense haver de retallar el temps del viatge i així no minvar la qualitat i la seguretat.
7). ALTRES:
– Sol·licitem: la reparació de les marquesines i seients de les parades de les línies
de la concessió així com la col·locació d’aquestes en aquelles parades que no la
tinguen, com és el cas de la parada de l'Hospital de Manises.
OBSERVACIONS AL MARGE DE LA CONCESSIÓ CVV-250.

– Considerem que s'ha de sol·licitar i aconseguir el Contracte Programa de
Finançament del Transport Públic entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de
Foment.
Amb aquest Contracte Programa, es podria aconseguir allò que s'ha demanat en els
punts anteriors (igualtat de condicions, preu i qualitat) pel que fa a l'àrea
metropolitana de la ciutat de València i així aconseguir, com ja tenen a Madrid o
Barcelona, la integració en un mateix tarifari entre Renfe Rodalia, Metrobús, Metro
València (FGV) i EMT.

8). Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient en els termes establerts en la resolució objecte
d'aquestes al·legacions.
7. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE
L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
El Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en sessió celebrada el dia vint-i-sis de
juliol de dos mil dotze, va aprovar el Reglament Regulador del Servei d'Ajuda a
Domicili.
Vist el document redactat pel Departament de Serveis Socials i atesa la
conveniència d'actualitzar el Reglament vigent per a ajustar-lo a les situacions de
necessitat plantejades, se sotmet a l’aprovació pel Ple.
Ha sigut emés un informe jurídic per Secretaria sobre el fonament del mateix el
procediment a observar en la seua aprovació (art. 84 i 49 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local).
Emés dictamen per la Comissió Informativa d'Acció Social, el Ple de l'Ajuntament,
per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la
Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret integren la corporació, acorda:
U. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d'ajuda a domicili de
l'Ajuntament de Quart de Poblet.
Dos. Sotmetre el Reglament a informació pública i audiència dels interessats pel
termini de trenta (30) dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments; en
el cas que no es presentaren quedarà aprovat definitivament.
Tres. El Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als quinze
(15) dies de la seua publicació.
Quatre. A l'entrada en vigor del present Reglament queda derogat el text anterior
aprovat per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia vint-i-sis de juliol de dos mil
dotze.
8. PROPOSTA D'EXCLUSIÓ PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA FACTURES
ELECTRÒNIQUES A LES D'IMPORT DE FINS A 5.000€, DE CONFORMITAT
AMB LA LLEI 25/2013

Atés que el 15 de gener del 2015 s'imposa l'obligació de presentació de factura
electrònica, en l'àmbit del Sector Públic, segons ve establit en la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
Vist que la major part de la facturació dels proveïdors d'aquest Ajuntament és menor
de 5.000 euros i tenint en compte la dificultats afegides que pot suposar aquesta
obligació per als tercers sent que la majoria d'ells es correspon amb xicotetes i
mitjanes empreses i fins i tot persones físiques.
Emés dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple del Ajuntament, per
unanimitat, dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra.
Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda:
Excloure a les factures de fins a 5.000 euros dels proveïdors d'aquesta corporació,
de la seua presentació obligatòria via telemàtica a partir del 15 de gener del 2015 de
conformitat amb el que disposa l'article 4 de la Llei 25/2013, sent facultatiu per als
mateixos presentar-la en format tradicional en paper o via electrònica.
9. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE QUART DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004M DE 29
DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE
FACTURES INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE
CINQUÉ, PUNT 4, DE LA LLEI ESMENTADA.
De conformitat amb l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, Tresoreria emet un informe trimestral sobre
el compliment dels terminis prevists en la Llei 15/2010 sobre el pagament de les
obligacions d'aquest Ajuntament, en el qual es fa constar:
1. Pagaments fets durant el trimestre.
Els pagaments a proveïdors que s’han dut a terme en el tercer trimestre de l'exercici
2014, segons es dedueix dels informes de comptabilitat, han sigut 795, per un import
total de 2.282.293,34 euros, dels quals 138 s'han dut a terme dins del període legal
de pagament, per un import total de 231.378,64 euros, i fora del període legal 657
per un import de 2.050.914,70 euros. De tot això, en resulta un període mitjà de
pagament de 76,68 dies.
2. Interessos de demora pagats en el període.
Durant aquest període, tercer trimestre de dos mil catorze, s'han satisfet 24
pagaments per interessos de demora, per un import total de 54.183,70 euros, amb el
detall que apareix en l'informe comptable que s'adjunta a l'expedient.
3. Factures o documents de pagament justificatius pendents de pagament al final de
trimestre.
Al final del tercer trimestre de l'exercici de 2014, l'import total pendent de pagament
a proveïdors, per obligacions reconegudes i liquidades, és de 1.378.114,69 euros,

dels quals 320 es troben fora del període legal de pagament (PMP 67,64 dies) i el
seu import és de 795.473,80 €. La resta, en nombre de 233, per import de
582.640,89 euros, es troben dins del període legal de pagament, amb un PMP de
63,36 dies.
4. Factures o documents justificatius sobre els quals, al final del trimestre, han
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i
no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.
Les factures o documents justificatius sobre els quals al final del tercer trimestre de
l'any, han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de
reconeixement
de
l'obligació, són 6, com apareixen en l'informe comptable adjunt, per un import total
en euros de 244,64 euros.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria i de la relació de factures o
documents justificatius incorporats per Intervenció, segons que disposa l'article 5.4
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
Dos. Trametre l'informe esmentat als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les comunitats autònomes, en compliment de l'art. 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
Tres. Publicar en la pàgina web o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe
agregat de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los
segons el seu estat de tramitació.
10. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS SOBRE
ITINERARIS ESCOLARS SEGURS PER A XIQUETS
Es llig la proposta que presenta el Grup Municipal Compromís sobre itineraris
escolars segurs per a xiquets, que literalment transcrita diu així:
«L’itinerari escolar és una iniciativa que s’ha portat a terme a diferents poblacions
europees i que pretén promoure i facilitar que els infants vagen a l’escola a peu i de
manera autònoma, és a dir, sense l’acompanyament dels adults. Es tracta d’una via
de circulació preferent, escollida entre aquells recorreguts més utilitzats pels
alumnes, on s’assegura una alta seguretat i confortabilitat als vianants.
Els principals objectius de la iniciativa són la consecució d’un model de mobilitat
sostenible i l’assoliment d’una major seguretat als carrers dels nostres pobles i
ciutats.
Certament, d’una banda, es pretén apostar pels transports no motoritzats a peu i
bicicleta per tal de recuperar el caràcter cívic dels carrers com a llocs no només de
pas, sinó també de trobada i esplai.

D’altra banda, quant a la seguretat, cal assenyalar que el sentiment de perillositat
provocat pel trànsit és un dels principals motius dels pares per negar als seus fills la
possibilitat de desplaçar-se sols. Per aquest motiu és necessari no tan sols disminuir
l’accidentabilitat de l’espai públic, sinó sobretot aconseguir augmentar la confiança
dels adults respecte la seguretat dels carrers.
Podem preguntar-nos per què prendre els infants com a punt de partida. En el cas
de Quart de Poblet aquesta pregunta sobra, atenent que és una ciutat que pertany
al grup de ciutats amigues dels infants, i per tant, té dins del seu ideari fer tot allò
que calga per millorar la vida dels infants. Però, sobretot, perquè les actuacions que
s’encaminen a millorar la mobilitat dels infants, de fet són millores que gaudirà tot el
conjunt de la societat i, fonamentalment, les persones amb problemes de mobilitat.
El procés d’elaboració i implantació d’un itinerari escolar ha de consistir en una
campanya que aconseguisca implicar participativament a infants, famílies, escoles,
Administració local, comerços i associacions. Cada agent tindrà un paper diferent, i
serà l’Administració local l’encarregada d’implantar el projecte de millora. Cal tenir
en compte que es tracta d’una actuació de gran visibilitat i on la relació
costos/beneficis assegura una gran rendibilitat.
Els vianants més petits es diferencien dels vianants adults en un aspecte molt
significatiu: per a ells desplaçar-se no significa anar d’un punt a un altre, on el que
importa és arribar a la destinació desitjada. Contràriament, per als infants, els
desplaçaments constitueixen un moment d’exploració de l’entorn i signifiquen una
font de coneixement de la realitat que els envolta, així com la possibilitat d’entretenirse amb jocs i corregudes. Ara bé, en gran part això és possible si els infants es
desplacen sols, sense haver-se de supeditar a les necessitats i desigs dels seus
acompanyants adults.
Documents com la Declaració sobre els Drets dels Infants de l’ONU (1959), la Carta
Europea dels Drets dels Vianants (1988), el Llibre Verd sobre l’Ambient Urbà (1990),
la recerca per a una ciutat sense cotxes (1991) o bé la Carta d’Aalborg (1994)
defensen la qualitat de vida als pobles i ciutats i, en conseqüència, la qualitat de vida
i els drets dels infants. En aquesta línia està la campanya de l’itinerari escolar, una
campanya que pot donar un augment significatiu en la millora de la qualitat de vida
dels nostres infants i per tant també dels nostres adults, o siga de tota la població en
general.
Així doncs i, atenent al descrit amb anterioritat, proposem al plenari que aprove el
següent:
ACORD
1. Que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Quart redacten un estudi per a la
implantació dels itineraris per a infants.
2. Que aquest estudi es consensue amb la comunitat educativa del poble, així com
amb la policia local.
3. Que l’Ajuntament de Quart es comprometa a realitzar dins de l’exercici 2015
actuacions decidides per tal de portar a terme l’execució d’aquestos itineraris.»

Després de sotmetre-la a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-iun regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i
de dret formen la Corporació, acorda aprovar la proposta.
11. COMUNICACIONS
Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de:
Sentència núm. 343/2014, de data 13 de novembre de 2014, del Jutjat
Contenciós Administratiu, núm. 6 de València, recaiguda en el Procediment
Abreujat, núm. 374/13, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per AENA AEROPORTS S.A., contra la resolució de l'Ajuntament de
Quart de Poblet, de data 20 de juny de 2013, per la qual es desestima el recurs
de reposició interposat contra la liquidació de l'IBI 2013, referit a dues unitats
singularitzades de la BICE, grup D, Aeroport de València, referits a vials dins de
la zona propietat d'AENA.
Sentència núm. 223/2014, de data 23 de juny de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu, núm. 10 de València, recaiguda en el Procediment Abreujat,
núm. 414/2012, que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr..
Vicente Monzó Monzó, contra l'Ajuntament de Quart de Poblet, en impugnació
de la resolució de data 10 de setembre del 2012, que acordava retirar
determinat complement de productivitat al demandant.
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CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.
1. Aquest reglament té com a objecte regular les condicions generals de prestació del Servei de
Subministrament Domiciliari d'Aigua Potable i Clavegueram en el Municipi de Quart de Poblet
(d'ara endavant el Servei Municipal), tret del servei d'abastiment d'aigua a l'àmbit del Barri del
Crist, per tal com aquest s’efectua a través de la Mancomunitat Intermunicipal Aldaia-Quart de
Poblet.
2. També constitueix objecte del reglament la regulació de les relacions entre l'entitat
concessionària que efectua el Servei Municipal esmentat i els usuaris, establint els drets i
obligacions bàsiques per a cada una de les parts.
Article 2. Caràcter i obligació del subministrament.
1. Els serveis d'abastiment d'aigua potable i de clavegueram, per la seua naturalesa jurídica i
d'acord amb el que disposa l'article 34 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,

en relació amb l'article 26.1 apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, són de recepció obligatòria per als usuaris.
2. El Servei d'Abastiment d'Aigua i de Clavegueram és de caràcter públic, raó per la qual es
prestarà sense altres limitacions que el compliment de les condicions que per als usuaris
assenyale aquest reglament i la resta de disposicions que s'hi apliquen.
3. L'Ajuntament de Quart de Poblet efectua la prestació del Servei Municipal d'Abastiment
d'Aigua i Clavegueram, mitjançant gestió indirecta, a través de la modalitat de concessió de
servei públic.
4. La concessionària gestionarà els serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
d'acord amb el que defineix i preceptua la legislació sectorial dels béns i serveis del cicle
hidràulic i les disposicions reguladores del règim local.
Article 3. Obligacions generals del servei.
1. El Servei Municipal amb els recursos legals al seu abast, està obligat a planificar, projectar,
executar, conservar i explotar les obres i instal·lacions necessàries per a captar, arreplegar,
regular, conduir, emmagatzemar, distribuir i situar en els punts de connexió dels abonats,
l'aigua potable, així com a arreplegar i conduir les aigües pluvials i residuals de manera que
permeten el seu abocament a la xarxa de sanejament o als caixers públics, o a instal·lacions de
tractament d'aigües residuals, i sempre d'acord amb les condicions que fixa aquest reglament i
altres disposicions que en resulten o hi siguen d’aplicació.
2. A més de les obligacions generals detallades en el punt anterior, el Servei Municipal
desenvoluparà les actuacions següents:
a) Dur a terme les obres de renovació i condicionament de xarxes, necessàries per al
funcionament correcte d’aquestes, de conformitat amb la planificació i característiques
tècniques que determine l'Ajuntament, o les propostes pel concessionari i aprovades per la
corporació, tret de les infraestructures per a desplegaments de PAI en què el concessionari
aportarà informació prèvia a l'agent urbanitzador i supervisarà els projectes i les obres que
s’efectuen. Aquests projectes i obres, així com els materials empleats, han de complir els
criteris tècnics que marque el Servei. Els treballs de connexions a la xarxa s'executaran pel
concessionari en allò tocant exclusivament a la part hidràulica de l'obra; la resta d'obra no
hidràulica l’ha de supervisar el concessionari; igualment podrà fer aquestes últimes el
concessionari del servei, subscrivint l'oportú acord amb l'urbanitzador. En qualsevol cas, les
obres seran a càrrec de l'agent urbanitzador.
b) Adoptar les mesures que siguen necessàries perquè l'aigua subministrada complisca en tot
moment les condicions de qualitat que fixen les disposicions legals que en cada moment siguen
d’aplicació.
c) Mantindre en bon estat de funcionament les instal·lacions necessàries que permeten el
subministrament d'aigua potable als abonats en els punts concrets de connexió, així com les
instal·lacions necessàries per a evacuar les aigües pluvials i residuals de la ciutat.
d) Controlar i comunicar als usuaris els consums excessius o anòmals que es detecten tan
ràpidament com siga possible, dins de cada període de facturació.
e) Conservar en condicions adequades els embornals de les vies públiques perquè permeten
l'evacuació de les aigües de pluja i les tasques de manteniment de la neteja urbana de la ciutat.
f) Mantindre un servei d'avisos permanent on els usuaris es puguen adreçar a qualsevol hora,
per a comunicar avaries o rebre informació en cas d'emergència.

3. Seran aplicables a les xarxes privades d'abastiment d'aigua, així com a les de sanejament,
tots aquells articles d’aquest reglament que facen referència a les connexions, qualitat dels
abocaments i instal·lacions interiors.

CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS
Article 4. Obligació de subministrament als abonats.
1. El Servei Municipal s'obliga a subministrar aigua potable als immobles del terme municipal,
en aquelles zones en què hi haja conducció municipal d’aquestes aigües, sempre que, els
immobles esmentats complisquen amb la legislació vigent. L'obligació del Servei Municipal de
contractar i subministrar aigua potable a domicili als immobles del terme municipal, serà
exigible únicament quan al carrer o a la plaça de què es tracte hi haja canalització o conducció
de l'aigua potable, de manera que permeta efectuar l’enllaç o connexió de manera normal.
Quan no hi haja canonada o xarxa general de distribució d'aigua, no es podrà exigir el
subministrament i la contractació, fins que no queden instal·lades les conduccions generals.
2. El Servei Municipal garanteix el subministrament a una pressió de 16 metres columna
d'aigua mesurada en bateria de comptadors situat a nivell de rasant. Els abonats que no
tinguen la pressió suficient per a cobrir les seues necessitats, podran instal·lar grups de
sobreelevació a càrrec seu, a fi d'esmenar aquesta deficiència. Quant a la instal·lació de grups
de sobreelevació, caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Tècnic d'Edificació Document Bàsic
de Salubritat (CTE-DBHS) o norma que el substituïsca. El Servei Municipal podrà imposar la
solució tècnica que, tot complint el codi esmentat, considere més convenient per a la qualitat
del servei.
3. En aquelles zones que per les seues dificultats tècniques no es puga garantir un servei
regular, tampoc no serà exigible el subministrament i és podran subscriure altes provisionals,
fent constar aquesta circumstància i, en aquest cas, queda exonerat el Servei Municipal de les
possibles deficiències que puguen arribar a produir-se en el subministrament d'aigua.
4. En tot cas les despeses ocasionades amb motiu d'instal·lacions provisionals a càrrec de
l'usuari, quedaran en propietat de l'Administració sense dret a cap reintegrament possible, i
l'usuari estarà obligat a satisfer novament els costos d'instal·lació definitiva.
5. Tampoc es podrà exigir el subministrament en aquells casos en què l'abonat es negue a
signar el contracte o en aquells en què la instal·lació interior a subministrar siga deficient o no
complisca amb el Codi Tècnic d'Edificació Document Bàsic de Salubritat (CTE-DBHS) o norma
que el substituïsca.
Article 5. Drets de l'entitat gestora del Servei Municipal.
Sense perjudici d'aquells altres que en relació amb situacions específiques se’n puguen derivar
per a l'entitat gestora del Servei Municipal, aquesta, amb caràcter general, tindrà els drets
següents:
a) Inspecció d'instal·lacions interiors. A l'entitat gestora del Servei Municipal, sense perjudici de
les competències que la legislació vigent conferisca a l'administració titular del Servei
Municipal, li assisteix el dret a inspeccionar, revisar i intervindre, amb les limitacions que
s'estableixen en aquest reglament, les instal·lacions interiors dels abonats que, per qualsevol
causa, es troben o es puguen trobar en servei o ús i quan les necessitats del servei així ho
requerisquen.
b) Cobraments per facturació. A l'entitat gestora del Servei Municipal li assisteix el dret a
percebre en la forma i temps determinat en aquest reglament, l'import de les facturacions o
càrrecs que formule als abonats del Servei.

Article 6. Drets de l'abonat.
Sense perjudici d'aquells altres que en relació amb situacions específiques se’n puguen derivar
per als abonats, aquests, amb caràcter general, tindran els drets següents:
1. Disposar del subministrament d'aigua en les condicions de qualitat, cabal, higiene i pressió
corresponent a l'ús sol·licitat i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
2. Sol·licitar i obtindre les informacions i aclariments sobre el funcionament del subministrament
i les dades referents al seu abonament particular.
3. Formular les reclamacions que crega oportunes, pel procediment establert en aquest
reglament.
4. A que se li facture el consum d'aigua i abocament amb subjecció a les tarifes vigents.
5. Sol·licitar i obtindre del Servei Municipal la informació i assessorament necessari per a
efectuar la contractació en les millors condicions.
6. En cas de disparitat de criteri entre un empleat i un abonat o usuari, aquest ha d'acceptar en
principi la decisió d'aquell, sense perjudici de formular la reclamació davant el Servei Municipal.
En tot cas, si la resolució del Servei Municipal no fóra de la conformitat de l'usuari, aquest
podrà recórrer davant l'Autoritat competent en cada cas, qui resoldrà.
7. Per a la seua millor identificació davant l'abonat, tot el personal anirà proveït de credencial
expedida pel Servei Municipal, acreditativa de la seua funció i vinculació al servei. El personal
que treballe a la via pública, hi ha d'anar uniformat.
Article 7. Obligacions de l'abonat.
Amb independència d'aquelles situacions que siguen objecte d'una regulació especial en
aquest reglament, de les que se’n puguen derivar obligacions específiques per a un client,
aquests tindran, amb caràcter general, les obligacions següents:
1. Satisfer l'import dels serveis i la resta d'imports legalment establits per qualsevol
administració, en la forma i el temps prevists en aquest reglament.
2. Usar l'aigua subministrada en la forma i usos establits en el reglament i no modificar les
condicions contractades.
3. Abstenir-se de vendre aigua procedent del seu abonament.
4. Abstenir-se d'establir o permetre derivacions de la seua instal·lació per a subministrament
d'aigua a tercers, o per a locals o habitatges diferents dels consignats en la pòlissa
d'abonament, encara que es faça gratuïtament.
5. Facilitar i permetre el lliure acompliment dels treballs dels empleats de l'entitat gestora del
Servei Municipal, i d'aquells que tot i no ser empleats d’aquest, siguen acreditats pel Servei
Municipal amb la corresponent targeta d'identificació i es deixarà lliure l'accés a l'immoble
objecte de la pòlissa, en missions d'inspecció d'abastiment i sanejament o anotació de lectura
de l'equip de mesurament.
6. Respectar els precintes col·locats pel Servei Municipal o Organismes competents de
l'administració, així com donar l'avís oportú al Servei Municipal si aparegueren manipulats.

7. Informar el Servei Municipal quan, per qualsevol circumstància, modifique de forma
substancial el règim de consums, així com el canvi de destinació d'aigua a consumir, quan això
comporte modificació del calibre de l'aparell de mesura (comptador), o en general, variació de
les condicions de la pòlissa.
8. Complir les condicions i obligacions que es contenen en aquest reglament i pòlissa
d'abonament.
9. Els abonats han de preveure, amb les mesures de seguretat necessàries, les conseqüències
que sobre les seues instal·lacions i aparells receptors puguen produir els talls de
subministrament per força major, treballs de conservació, treballs d'ampliació de la xarxa, etc.,
sense que en aquests casos hi haja cap responsabilitat per al Servei Municipal.
10. Els abonats o usuaris han de, en el seu propi interés, donar compte immediatament al
Servei Municipal de tots aquells fets que puguen ser produïts com a conseqüència d'una avaria
en les xarxes de sanejament o distribució, bé en el mateix immoble, en els immediats o en la
via pública, així com en els casos d'inundació de soterranis o a nivell del terra.
11. Les instal·lacions interiors particulars seran executades per instal·ladors autoritzats, i
s’ajustaran al Codi Tècnic d'Edificació Document Bàsic de Salubritat (CTE-DBHS) o norma que
el substituïsca, i al que preveu l'Ordre de 28 de maig de 1985 de la Conselleria d'Indústria,
Comerç i Turisme, o normes que les substituïsca. Així mateix permetran l'accés del personal
del Servei Municipal degudament acreditat amb l'objecte de verificar i controlar l'ampliació i
situació de les instal·lacions interiors.
12. Quan l'abonat modifique substancialment les instal·lacions interiors, el Servei Municipal
podrà exigir un nou contracte.
13. El Servei Municipal té dret a inspeccionar les instal·lacions interiors dels domicilis
particulars, a fi d'evitar els abusos de consum.
14. L'abonat mitjançant un instal·lador autoritzat per la Conselleria d'Indústria tindrà l'obligació
de dur a terme les reparacions interiors que li demane i crega convenient el Servei, fins a la
línia de façana.
15. Els instal·ladors han de comunicar al Servei Municipal els treballs particulars d'envergadura
que efectuen, com ara canvis de secció de les columnes, i especialment canvis de bateria, etc.
16. La instal·lació o canvi de comptadors, per part d'instal·ladors particulars, queda
terminantment prohibida.
17. El Servei Municipal podrà inspeccionar tantes i totes les vegades que crea necessari, la
instal·lació interior dels abonats per a comprovar tant la lectura de comptador com el bon
funcionament de l'esmentada instal·lació. L'abonat no podrà negar l'entrada a l'inspector amb
aquestes finalitats. En cas contrari el Servei Municipal podrà interrompre el servei
provisionalment fins que les anomalies detectades des de l'exterior siguen esmenades.
18. Seran per compte i càrrec de l'abonat totes les despeses de reparació, entreteniment i
conservació de la seua instal·lació interior.
19. El Servei podrà exigir la instal·lació d'elements necessaris per a la recuperació o
recirculació d'aigües usades (piscines, aire condicionat, refrigeració i altres usos) quan així
estiga previst en la normativa vigent o l'interés del servei ho demane.
20. La propietat d'un immoble té la responsabilitat de conservar i mantenir les instal·lacions
generals d'aigua potable de l'immoble. Caldrà entendre com a tals les existents a l'interior
d’aquest o de la propietat, exclòs el comptador.

21. En el supòsit d'una fuga o pèrdua d'aigua en aquesta instal·lació, la propietat està obligada
a la seua urgent reparació i al pagament de l'aigua que es considere perduda per tal motiu,
segons liquidació feta pel Servei Municipal, el qual, en el cas que no es puga quantificar
independentment el volum de la fuga, podrà aplicar una estimació mínima de 0,5 m3/dia i
abonat, tenint en compte que si la fuga fóra en elements comuns com a tub d'alimentació,
aquesta serà aplicada proporcionalment pel nombre d'abonats que hi ha a la finca.
22. En el cas que, advertida la propietat de l'existència d'una fuga per mitjà d'un escrit formulat
pel Servei Municipal, no s'haguera reparat en el termini de quinze dies, es podrà suprimir
totalment o parcialment de manera provisional el subministrament de l'immoble i quedarà
exonerat el Servei de tota responsabilitat.
23. Tot edifici o immoble ha de comptar amb una clau de pas en la unió de la connexió amb el
tub d'alimentació, al costat del llindar de la porta, a l'interior de l'immoble. Si fóra necessari, sota
la responsabilitat de la propietat, es podrà tancar per a deixar sense aigua la instal·lació de tot
l'edifici evitant amb això la manipulació de la clau de registre l'ús de la qual queda reservat en
exclusiva al Servei Municipal.(segons annex de l'esquema de la instal·lació d'aigua potable)
24. La instal·lació d'aparells descalcificadors en els immobles, sobre les instal·lacions generals
abans dels comptadors, ha d'incloure la corresponent vàlvula de retenció que impossibilite el
retorn a la xarxa pública d'aigua procedent de la instal·lació general de l'immoble. El muntatge
d'aquests aparells descalcificadors ha de ser comunicat al Servei Municipal amb caràcter previ
a la seua instal·lació i no podran ser posats en servei fins que s'haja formalitzat la pòlissa
d'abonament que empare la seua utilització. Podran ser instal·lats a l’armari de comptadors tal
com es descriu en el C.T.E., sempre que s'adopten mesures contra la corrosió, com ara pintura
de les canonades adequades i ventilació forçada del recinte.
25. Tot usuari de canalitzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa municipal, ha
d'evitar que aquest incloga elements o productes que puguen produir perjudici a la xarxa o
instal·lacions del Servei Municipal o a tercers.
26. L'abonat és el responsable dels danys i perjudicis que puga produir a tercers per qualsevol
causa provocada per l'estat o funcionament de les instal·lacions d'aigua potable i sanejament.

CAPÍTOL III. CONCESSIÓ I CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
Article 8. Sol·licitud de contractació del Servei.
1. La sol·licitud de subministrament es formularà en model oficial que facilitarà el Servei
Municipal abans de procedir a la signatura del contracte. El Servei Municipal s’ha d'assegurar
del fet que la instal·lació interior siga correcta, ja que en el cas que aquesta siga deficient o no
complisca els mínims establits en el Codi Tècnic d'Edificació Document Bàsic de Salubritat
(CTE-DBHS) o norma que el substituïsca per a les instal·lacions interiors de subministrament
d'aigua, no serà establit aquest fins que l’abonat corregisca les deficiències existents.
2. Si en sol·licitar el subministrament no hi ha canalització i el sol·licitant es compromet a
instal·lar la canonada necessària fins a la cobertura de façana per a l'establiment de
subministrament al seu càrrec, el Servei Municipal ha de procedir a efectuar l'abastiment
sol·licitat.
3. El Servei Municipal contractarà sempre amb els seus abonats a reserva que les instal·lacions
de l'immoble estiguen en les degudes condicions per a un funcionament normal.
4. El Servei Municipal podrà, amb la justificació prèvia, establir limitacions en la concessió de
subministraments d'aigua. Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellen, podrà fins i tot

accedir al fet que la dita prestació del servei siga tan sols a títol provisional i en règim “a
precari”.
5. L'aigua, per cap concepte, podrà ser usada per a distinta aplicació d'aquella per a la qual va
ser sol·licitada i atorgada.
6. L'existència d'un subministrament d'aigua, o l'adducció d'abocaments a la xarxa de
clavegueram, implica l'acceptació per l'usuari de les condicions establides per aquest
reglament.
Article 9. Negativa en la subscripció de la pòlissa.
1. El Servei Municipal es podrà negar a subscriure la pòlissa d'abonament quan:
a) El sol·licitant del servei mantinga deutes per consum d'aigua, en qualsevol domicili.
b) El sol·licitant no aporte la documentació necessària o no acredite la seua personalitat.
c) El sol·licitant es negue a signar el contracte estés d'acord amb el model oficial.
d) Segons el parer del Servei, les instal·lacions del sol·licitant no estiguen en condicions de
rebre el subministrament, o evacuar correctament o no complisquen la normativa vigent.
2. La negativa del Servei a subscriure la pòlissa d'abonament podrà ser recorreguda davant
l'Ajuntament qui, oïdes les parts, adoptarà la decisió que corresponga.
3. No es concedirà aïlladament subministrament d'aigua o autorització d'abocament de
residuals a habitatges o locals integrats en una unitat edificatòria a la qual corresponga estar
dotada de connexió unitària i diferenciada de distribució i control de subministrament
normalitzat (bateria de comptadors). El Servei Municipal, en principi, podrà, raonadament,
denegar el que s'hi haja sol·licitat d’aquesta manera. Davant d’aquesta negativa, el sol·licitant
podrà presentar recurs davant l'autoritat competent qui, oïdes les parts, resoldrà motivadament
allò que crega oportú.
Article 10. Titulars dels contractes del Servei Municipal d'Aigua Potable i Clavegueram.
1. Com a normal general, els contractes o pòlisses d'abonament s'estendran a nom de l'usuari
del servei. En els casos d’habitatges o locals destinats a lloguer podrà el propietari subscriure
la pòlissa d'abonament al seu nom. En aquest cas és el propietari titular dels drets i obligacions
que confereix la pòlissa independentment de la persona que ocupe el local o habitatge.
2. Els contractes o pòlisses d'abonament a arrendataris han de ser avalats expressament pels
propietaris dels immobles, els quals signaran el contracte assumint aquesta obligació.
3. Quan el propietari d'un immoble cedisca, arrende, subarrende o traspasse el domicili o dret
d'ocupació d’aquest, en què gaudira del servei a una altra persona física o jurídica i aquesta
estiguera interessada en la continuació del subministrament, ha de sol·licitar del Servei el canvi
de titularitat en un termini no superior a quinze dies a partir del canvi.
4. Quan per qualsevol causa es transferisca la propietat de l'immoble, es transferiran al nou
propietari, així mateix, els drets i obligacions de la pòlissa encara que no es facen constar
expressament. Això no eximirà el nou propietari o inquilí de subscriure una nova pòlissa
d'abonament o canvi de titularitat, si es modifiquen les condicions de l'abonament existent i el
canvi de titularitat si es mantenen les condicions del contracte existent.
5. Els membres d'una comunitat de propietaris usuària del servei, s'entendrà que tenen
responsabilitat solidària en relació amb les obligacions contretes amb el Servei Municipal.

Article 11. Pòlissa d'abonament.
1. El subministrament d'aigua potable i/o evacuació d'aigües residuals es contractarà pels
usuaris, o els seus representants legals o voluntaris, amb el Servei Municipal per mitjà del
contracte o pòlissa d'abonament. Els imports a satisfer pel peticionari de les distintes altes i
diferents conceptes, són els aprovats en cada moment per l'Ajuntament, tenint en compte que
serà per compte i càrrec dels interessats el pagament de tots els impostos, taxes o drets que
afecten el contracte.
2. Després de rebre la petició de contractació en les oficines del Servei Municipal, s'informarà el
peticionari dels documents necessaris per a dur a terme el contracte, així com el termini de
temps necessari fins a la formalització d’aquest. Per a signar-lo, s'hi exigirà la presentació dels
documents següents:
– Llicència d'ocupació en vigor, en el cas d’habitatges o locals d'ús particular i privat.
– Llicència ambiental, comunicació ambiental, declaració responsable degudament efectuada,
així com autorització ambiental integrada en els immobles destinats a l'exercici d'una activitat o,
si no n'hi ha, justificant de la seua tramitació davant l'Ajuntament.
3. Es podrà disposar de servei provisional en els casos en què estiga subjecte a llicència
ambiental i autorització ambiental integrada amb una duració màxima de 6 mesos, mentre que
l'Administració corresponent tramita els documents requerits. Transcorregut aquest període de
temps, si l'Administració resol de forma desfavorable, el subministrament serà automàticament
interromput i serà donat de baixa l'usuari sense cap dret.
4. Els subministraments d'aigua amb destinació a l’execució d'obres o noves construccions
seran objecte de contracte especial la duració del qual es determinarà en funció de la de la
llicència municipal d'obres. En els supòsits de pròrrogues de les llicències esmentades, i
sempre que tal circumstància fóra degudament acreditada, el contracte es prorrogarà en els
mateixos termes. Finalitzada l'obra, caducada la llicència, o paralitzada l'obra per resolució
administrativa o judicial, el contracte quedarà automàticament rescindit, i el Servei Municipal
durà a terme la baixa immediata del subministrament i la retirada del comptador.
5. En el cas que se sol·licite al Servei Municipal subministrament per a instal·lacions
comunitàries de calefacció, aigua calenta, reg, descalcificadors, etc., es podrà exigir a la
propietat, o a la Comunitat de Propietaris degudament constituïda, la subscripció d'una pòlissa
general d'abonament, independent de les restants de l'immoble.
6. La pòlissa d'abonament es formalitzarà per escrit i per duplicat. Caldrà entregar-ne un
exemplar emplenat a l'abonat i ha de recollir, com a mínim, les dades següents:
a) Identificació de l'entitat subministradora.
b) Identificació del titular del contracte.
c) Emplaçament de l'immoble abastit.
d) Característiques de les instal·lacions interiors.
e) Característiques del subministrament, amb identificació del tipus de subministrament, tipus
de tarifa aplicable, diàmetre de connexió i cabal contractat.
f) Característiques de l'evacuació d'aigües residuals, amb identificació del tipus d'aigua que
s’ha d’evacuar i diàmetre de les connexions.
g) Característiques del comptador.
h) Condicions econòmiques del subministrament.
i) Inclusió, si és el cas, de les dades de domiciliació bancària.
j) Condicions especials, si fa el cas.
k) Lloc i data d'expedició del contracte.
l) Signatures de les parts.

7. La pòlissa d'abonat al servei se subscriurà:
a) En cas d'immobles no subjectes a activitat de propietat particular.
– Pel propietari de l'immoble o representant legal; quan es tracte de subministraments i
abocaments per edificis complets.
– Pels usuaris i/o propietaris, quan es tracte de subministraments per a pisos i directament a
aquests.
– Per l'inquilí o persona amb dret legal a l'ocupació de l'immoble.
b) En cas d'establiments industrials o comercials, centres oficials o benèfics, per la persona que
els represente legalment.
8. La pòlissa només es rescindirà si es modifica la destinació de l'edifici, si és enderrocat o si es
modifica la naturalesa del subministrament o abocament.
9. El subministrament d'aigua s’ha de contractar sempre amb aparell comptador.
10. En absència de pacte en contra, els contractes s'entenen estipulats pel termini indicat en la
pòlissa. Bastarà per a finalitzar-los la comunicació de rescissió per alguna de les parts feta amb
un mes d'anticipació, mitjançant certificat. No obstant això, si dins del primer any a comptar des
de l'inici del contracte, l'abonat, siga per la causa que siga, rescindira el contracte, seran a
càrrec seu les despeses que es motivaren per a l'efectivitat de la rescissió.
Article 12.Traspassos de contracte.
1. Com a regla general es considerarà que el contracte per a l'abocament i/o subministrament
d'aigua és personal, per tant l'abonat no podrà cedir els seus drets a tercers ni exonerar-se de
les seues responsabilitats davant el Servei Municipal. No obstant això, l'abonat que estiga al
corrent del pagament del subministrament podrà traspassar la seua pòlissa a una altra persona
que vaja a ocupar el mateix local en les mateixes condicions existents.
2. Per al traspàs, l'abonat ho farà saber al Servei Municipal mitjançant comunicació escrita que
incloga l'acceptació de tots els drets i obligacions per part del nou abonat. La comunicació
escrita s'efectuarà per correu certificat amb justificant de recepció o mitjançant entrega personal
en les oficines del Servei Municipal, el qual ha d'entregar el rebut de la comunicació.
3. En el cas que la pòlissa subscrita per l'abonat anterior no continga cap condició que es trobe
en oposició amb la forma en què s’haja de continuar prestant el servei, ni clàusules especials,
el Servei Municipal estendrà una pòlissa a nom del nou abonat que estarà obligat a subscriurela per a materialitzar el traspàs. Aquesta pòlissa tindrà el caràcter de continuació de l'anterior.
Article 13. Subrogacions de contractes.
1. A la defunció del titular de la pòlissa d'abonament, el seu cònjuge, descendent, ascendents i
germans, que hagen conviscut habitualment en l’habitatge, almenys amb dos anys d'antelació a
la data de la defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa. No obstant
això, no seran necessaris els dos anys de convivència per als qui estiguen sotmesos a la pàtria
potestat del difunt ni per al cònjuge.
2. També podrà subrogar-se qualsevol altre hereu o legatari que haja de succeir el causant en
la propietat o ús de l’habitatge local en què es duga a terme el subministrament.
3. Per a la subrogació serà necessari que el nou abonat acredite el fet causant i subscriga una
pòlissa d'abonament que es considerarà com a continuació de l'anterior.

4. En el cas d'entitats jurídiques, qui se subrogue o substituïsca en drets i obligacions podrà fer
el mateix en la pòlissa d'abonament, condicionat a la presentació al Servei de les autoritzacions
administratives necessàries.
5. El termini per a subrogar-se serà de sis mesos a partir de la data del fet causant.
6. L'abonat ha de preveure la recepció d'avisos, correspondència i qualsevol notificació del
Servei Municipal en el domicili d'abonament. Aquesta obligació es complirà a través de la
subscripció de la pòlissa, reflectint la relació contractual entre les parts.
7. El canvi de titularitat del contracte per subrogació, es farà de manera gratuïta, subrogant-se
el nou usuari en l'antic contracte amb tots els seus drets i obligacions.
Article 14. Suspensió de la pòlissa.
El contracte tindrà una vigència indefinida i només podrà suspendre el servei o abocament en
els casos següents:
a) A la renúncia per escrit de la seua vigència per part de l'abonat.
b) Per incompliment d'alguna de les clàusules del contracte.
c) Quan es destine l'aigua a un ús no pactat expressament en el contracte.
d) Quan es produïsca una ruptura en la conducció.
e) Quan se cedisca aigua a un tercer.
f) Quan es produïsca un abocament contaminant.
g) Quan es produïsca l'impagament de les taxes o preus públics. En aquest cas es podrà dur a
terme la limitació del subministrament.
Article 15. Extinció del Contracte.
1. El contracte s'extingirà, sense perjudici de l'execució anterior o no de les accions de
suspensió, per qualsevol de les causes següents:
Primer. A petició del client.
Segon. Per resolució justificada del Servei Municipal en els casos següents:
a) Per persistència durant més de tres mesos en qualsevol de les causes de suspensió
regulades en aquest reglament.
b) Per compliment del terme o condició del contracte.
c) Per utilització del servei sense ser-ne el titular.
2. En cap cas es podrà mantindre com a servei a habitatges, locals i/o instal·lacions industrials,
o edificis públics o benèfics, mitjançant servei concertat per a obres.
3. El dret al subministrament d'aigua d'una finca, o el d'abocament de residuals, si és el cas, es
pot extingir:
a) Per petició de l'usuari.
b) Per resolució justificada del Servei Municipal, per motius d'interés públic, i sempre amb la
conformitat municipal.
c) Per causes previstes en el contracte d'abastiment i sanejament.
d) Per mal ús del servei pels ocupants de la finca, o per inadequació de les condicions de les
instal·lacions interiors, que comporten perillositat en la seguretat de la xarxa, potabilitat de
l'aigua, o danys a tercers.
e) Com a mesura preventiva de danys o sancionadora d'abusos, d'acord amb les ordenances
del servei municipal corresponent.
4. Els contractes que concerte el Servei Municipal amb els seus abonats no propietaris ni
usufructuaris del local abastit, es consideren finalitzats, des del moment que aquests deixen
d'ocupar-lo, i això sempre que el Servei tinga deguda constància de tal esdeveniment.

5. L'abonat ha de comunicar al Servei Municipal la data en què el local quede lliure per tal que
es duga a terme la lectura del comptador, es facture l'última liquidació i qualsevol altra despesa
que s’hi haja d'incloure en la dita liquidació.
6. L'abonat tindrà així mateix l'obligació de facilitar l'accés a la retirada del comptador, per a
això, després de formalitzada la baixa del subministrament, concretarà data o hora per a la
retirada del comptador en un termini màxim de 7 dies.
7. En cas que l'abonat no actue en la forma indicada, quedarà a les resultes del seu
incompliment. A partir d’aquest moment, si per qualsevol causa aliena al Servei Municipal, no
poguera cancel·lar-se el subministrament, s'entendrà que aquest és de la responsabilitat del
propietari, usufructuari o titular de l'abonament i caldrà entendre activa la pòlissa d'abonament
generant les corresponents facturacions del servei fins a la retirada real del comptador.
CAPITOL IV - CONNEXIONS I INSTAL·LACIONS INTERIORS D'AIGUA POTABLE.
Article 16. Generalitats sobre connexions i instal·lacions interiors.
1. S'entén per connexió la canalització que enllaça les xarxes públiques d'abastiment d'aigua
potable amb les instal·lacions corresponents de l'immoble, des del collarí d'entroncament amb
la xarxa pública fins a la clau de registre situada a la vorera de l'immoble.
La connexió de la instal·lació general interior de l'immoble amb la canonada de la xarxa de
distribució es durà a terme pel particular a través del mur de tancament de l'edifici per un orifici
fet a aquest efecte, de manera que el tub quede solt i li permeta la lliure dilatació, tot i que ha
de ser rejuntat de manera que al mateix temps l'orifici quede impermeabilitzat. Quant al seu
disseny i traçat caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació, o norma que el
substituïsca. En tot cas el que s’ha definit ací s'assenyala en els croquis explicatius annexos a
aquest reglament.
2. L'aigua, sempre que siga possible, s’agafarà de la canonada de servei (no de la de transport)
més pròxima a l'immoble que s'ha d'abastir. En la mesura que siga possible, la connexió
s'emplaçarà i discorrerà per zones comunes o de domini públic i ha d'entrar perpendicular a la
façana des de la clau de pas. El subministrament d'aigua a un edifici requereix una instal·lació
composta de:
a) Connexió
b) Instal·lació interior general.
c) Comptador i instal·lació interior particular.
3. Es consideren instal·lacions pròpies de l'immoble tota la xarxa interior d'aigua potable a partir
de la part exterior del mur de façana de l'edifici abastit, o des de la clau de registre cap a
l'interior de l'immoble, segons els casos. En el cas del sanejament es considerarà instal·lació
pròpia de l'immoble tota la xarxa interior de sanejament i la connexió fins a l'entroncament
d'aquesta amb el col·lector general.
4. En les connexions d'aigua potable amb les seues claus de maniobra, la seua instal·lació serà
per compte de l'abonat, i les seues característiques es fixaran d'acord amb la pressió de l'aigua,
cabal subscrit, consum previsible, situació del local a subministrar i serveis que comprén, així
com les normes vigents en cada moment. Com a norma general cada immoble tindrà la seua
pròpia connexió independent.
5. A fi que el Servei Municipal tinga coneixement de les necessitats de l'abonat, a la sol·licitud
de connexió d'aigua potable s'hi adjuntarà l'esquema o projecte de la instal·lació interior d'aigua
i del quadre de comptadors en les noves construccions, redactat d'acord amb les normes
vigents.
6. La conservació i manteniment de la connexió serà efectuada pel Servei Municipal. Així
mateix, en cas d'avaria, la reparació, en el tram comprés entre la canonada de distribució amb

el límit de la façana, la durà a terme el Servei Municipal a càrrec del manteniment de xarxa
retribuït amb les tarifes aplicables en el servei. Si la connexió fora de plom, serà substituïda per
una altra del mateix calibre i materials homologats, semblants a la resta de les connexions. Si
l'avaria es produeix en el tram de conducció comprés entre el límit exterior de façana i la clau
de pas general de l'edifici, ubicada en el seu interior, la reparació serà efectuada per l'abonat o
comunitat de propietaris.
7. Per a edificacions existents amb subministrament en vigor on les instal·lacions de connexió
no s'ajusten estrictament al que estableix aquest Reglament, la responsabilitat del Servei
Municipal s'estendrà únicament des de la conducció general fins al límit exterior de façana de
l'immoble.
8. Cas que, per avaria o mal funcionament de les instal·lacions interiors, siga necessari
suspendre el subministrament, la propietat o abonat ha d'adequar la seua instal·lació al que
preveu aquesta norma, sense aquest requisit el subministrament no es podrà reprendre.
9. La clau de registre de la connexió estarà situada sobre la connexió en la via pública, en el
límit entre el que l'ordenació municipal considere rasant i el que en el PGOU aparega inclós
com a parcel·la cadastral en el moment d'efectuar-se l'edificació. Serà utilitzada exclusivament
pel servei o persona autoritzada per aquest, sense que els abonats, ni terceres persones
puguen manipular-la, llevat del cas de força major degudament demostrada. El Servei
Municipal ha de ser avisat immediatament de la maniobra realitzada.
10. La clau de pas estarà situada a l'interior de la parcel·la cadastral. Si fóra necessari, sota la
responsabilitat del propietari de l'immoble o persona responsable del local en què estiga
instal·lada, es podrà tancar per a deixar sense aigua la instal·lació interior de tot l'edifici.
Quedarà allotjada en una cambra impermeabilitzada, construïda pel propietari o abonat.
11. La instal·lació interior general de l'edifici es durà a terme per un instal·lador degudament
autoritzat pel Servei Territorial d'Indústria o organisme que el substituïsca, i haurà de complir el
que preveuen les normes tècniques d'edificació vigents que se li apliquen, així com el que
preveu aquest reglament.
12. La instal·lació de la connexió amb la seua clau de registre i la resta d'accessoris que
integren aquesta, així com l'obertura de rasa i reposició de superfície, serà efectuada pel Servei
Municipal a càrrec del propietari de l'immoble en aquelles despeses que legalment li siguen
imputables, i la connexió instal·lada passarà a ser de la propietat del Servei.
13. Les obres i treballs que siguen necessaris a continuació de la presa d'entrada per a les
instal·lacions i les distribucions dins de la finca, els executarà el sol·licitant o el propietari; els
materials seran del sistema i de les característiques apropiades per a suportar les pressions
que definisquen les normes sobre instal·lacions interiors. Seran responsables dels danys o
perjudicis que causen a tercers.
14. La connexió, una vegada sol·licitada per l'interessat al servei, s'efectuarà segons s'estableix
en l'annex I d’aquest reglament.
15. La reparació de les connexions les farà sempre el Servei Municipal a càrrec de qui l'haja
provocat.
16. A les connexions seran aplicables els preus que en cada moment figuren aprovats a aquest
efecte per l'Ajuntament.
17. En el cas que una finca augmente, després de feta la connexió, el nombre de serveis, o
amplie el nombre d’habitatges, i les connexions existents foren insuficients per a una normal
satisfacció de les noves necessitats, se sol·licitarà al Servei Municipal la substitució de la
connexió per una altra adequada. Les despeses d'obertura i tancament de les connexions, que

s’hagen de fer en virtut de la demanda de l'abonat o propietari, així com per disposició de les
autoritats o pels tribunals, seran per compte de l'abonat o propietari segons el cas.
18. Si un llogater o arrendatari de part d'un immoble desitja un subministrament especial, i la
connexió de l'edifici fóra suficient per a dotar així mateix del dit servei al llogater, el Servei
Municipal podrà emprar-la a aquest efecte, sempre que les condicions permeten la seua
utilització. En cas d'insuficiència de la connexió de l'edifici del propietari, no podrà acceptar-se
el subministrament directe al llogater a menys que aquell s'avinga a substituir-la per una altra
adequada. La nova connexió ha de permetre les derivacions que calguen per a permetre el
servei correctament i amb independència a cada un dels locals de l'immoble.
19. Si el llogater o arrendatari ocupa un local comercial de la planta baixa de l'immoble, podrà
contractar a càrrec seu una connexió independent; però a menys que les dimensions de la
finca aconsellaren el contrari, no podran tindre entrada en un mateix mur de façana més de tres
connexions, inclosa la contractada pel propietari.
20. Finalitzat o rescindit el contracte, la connexió queda de lliure disposició del Servei, i aquest
podrà prendre respecte a la connexió les mesures que crega oportunes.
21. S'hi annexen croquis explicatius de la part pública i privada de la xarxa d'abastiment i
sanejament.
Article 17. Connexions per a sistemes contra incendis.
1. L'execució de connexions d'aigües per a alimentar els sistemes contra incendis s'efectuarà
pel Servei Municipal basant-se en la petició formulada pel sol·licitant d’aquestes, sempre que
les circumstàncies de la xarxa de distribució ho permeten. El cost de les connexions i de les
ampliacions de la xarxa de distribució que siga necessari realitzar, amb motiu d'aquestes
peticions, seran pagades pel sol·licitant qui en el moment d'efectuar la petició ha d'indicar les
característiques de la connexió sol·licitada, quant a diàmetre i a l’ús es refereix.
2. Abans d'executar una instal·lació contra incendis que s’haja de subministrar amb aigua de la
xarxa pública, el titular o responsable de la instal·lació ha d'informar adequadament mitjançant
l'obertura del corresponent expedient, a fi que el Servei Municipal puga analitzar les seues
característiques des del punt de vista de control de l'aigua que subministra per a aqueix servei.
Si aquest control no està degudament garantit, el Servei indicarà les modificacions que cal fer.
3. Les connexions per a les boques d'incendi seran sempre independents de les altres que
puga tindre la finca en què s'instal·len. Es precintaran pel Servei Municipal i només s'usaran en
cas d'incendi; l'aigua consumida serà sense cost. Després de cada ús, cal avisar el Servei
Municipal perquè precinte de nou la boca d'incendi utilitzada.
4. L'existència d'instal·lacions contra incendis no emparades pel corresponent contracte per a
aquesta finalitat serà considerat com un frau i el Servei Municipal podrà dur a terme la
liquidació corresponent per a rescabalar-se’n i adoptar, sobre les instal·lacions, les mesures
correctores oportunes per a evitar-ho.
Article 18. Distribució interior.
1. A partir de la clau d'eixida del comptador, l'abonat podrà distribuir les aigües per al seu ús i
fer executar els treballs, sense intervenció del Servei Municipal, el qual, no obstant això, podrà
auxiliar l'abonat, si aquest ho sol·licita, amb les seues indicacions tècniques. L'instal·lador, ha
de tindre la necessària acreditació d'instal·lador habilitat pel Servei Territorial d'Indústria o
organisme que el substituïsca i complir amb les disposicions vigents en cada moment.
2. En els subministraments múltiples per bateria, la conservació de la bateria (exclosos
comptadors) i del tub d'alimentació de la bateria, que va des de la línia marcada en el PGOU,

com a alineació fins a la bateria, seran a càrrec de la comunitat propietària de l'immoble, qui ho
efectuarà pels mitjans que crega oportuns, d'acord amb el que s'ha prescrit en l'apartat anterior.
3. No s'imposarà a l'abonat l'obligació d'adquirir el material per a la seua instal·lació interior, ni
en els magatzems del Servei, ni en cap altre determinat. Només se li podrà exigir que el pany
dels armaris o quadres d'aparells mesuradors siga del tipus que puga maniobrar-se amb la clau
universal de què va proveïda el personal del Servei Municipal, i de la qual aquest posa a la
disposició del Servei Territorial d'Indústria els exemplars necessaris per a poder dur a terme les
actuacions encomanades per la legislació vigent. Així mateix la comunitat de propietaris o la
persona que la representa hi ha de tindre un altre exemplar.
4. La distribució interior de l'abonat podrà estar sotmesa a la inspecció del Servei Municipal i a
la superior del Servei Territorial d'Indústria, per a controlar si es compleixen per aquell les
prescripcions reglamentàries i, en defecte d’això, els bons usos i normes de seguretat
necessàries. Si la instal·lació no s’ajusta a aquests preceptes, el Servei Municipal podrà refusar
la sol·licitud de subministrament, i li ho farà saber al Servei Territorial d'Indústria perquè resolga
el que pertoque. El personal del Servei Municipal que han d'efectuar les inspeccions, anirà
proveït de la corresponent credencial identificativa que els hi acredite i que han d'exhibir a
l'abonat.
5. El Servei Municipal exigirà, prèviament a la contractació mitjançant la pòlissa de
subministrament, la presentació del corresponent butlletí de conformitat per a instal·lacions
d'aigua, segons model aprovat pel Servei Territorial d'Indústria o organismes competents,
degudament segellat i on l'instal·lador acredite que les instal·lacions compleixen les normes
establides.
6. Tant per raons tècniques com per raons sanitàries, les instal·lacions interiors corresponents
a cada pòlissa de subministrament, no podran estar empalmades amb xarxa, canonada o
distribució d'aigua d'una altra procedència. Tampoc no podrà empalmar-se amb la instal·lació
procedent d'una altra pòlissa d'abonament, ni es podrà mesclar l'aigua del Servei amb una
altra,
7. Tot subministrament, sempre que la pressió de la xarxa general de subministrament ho
permeta, s'efectuarà directe a les vivendes i/o locals. Quan les condicions tècniques del
subministrament (pressió i/o cabal) siguen insuficients per a les necessitats d’aquest, és a dir,
en els casos en què la pressió de les xarxes no permeta garantir a l'aixeta més desfavorable de
la vivenda més elevada un subministrament amb una pressió residual de 15 mca, i en època de
màxim consum, es podrà instal·lar en l'immoble equips de sobreelevació a càrrec de l'abonat,
utilitzant els materials homologats pels organismes competents i prèviament autoritzats pel
Servei Municipal, distingint dues situacions:
a) Tub d'alimentació inferior a 50 mm de diàmetre interior de pas. En aquest cas no es
requereix projecte de legalització. L'instal·lador autoritzat pels Serveis Territorials d'Indústria
aportarà en el full de característiques, degudament segellat en el Servei Territorial, la
informació següent:
– Característiques del grup hidropressor: potència i cabal.
– Volum del calderí d'impulsió.
– Pressions de taratge d'arrancada / parada del grup tant de servei com d'aspiració.
– Nombre i classe d’habitatges subministrats del calderí.
– Nombre i classe d’habitatges subministrats en directe.
– Diàmetre dels tubs d'alimentació, impulsió, muntants, etc.
– Esquema hidràulic de la instal·lació.
– Volum de calderí d'aspiració.
b) Tub d'alimentació major de 50 mm de diàmetre interior o més de 30 instal·lacions individuals.
En aquest cas requereix projecte de legalització. El tècnic director de l'obra aportarà el

corresponent “Projecte de Legalització d'Instal·lacions Interiors Receptores d'Aigua” presentat i
segellat en el Servei Territorial d'Indústria d'acord amb les especificacions del Codi Tècnic de
l'Edificació o norma que el substituïsca.
8. Els equips de sobreelevació (bombes d'aspiració) que no puguen connectar-se directament a
la xarxa de distribució, necessitaran la instal·lació d'un calderí –depòsit auxiliar d'alimentació–
les dimensions del qual seran especificades pel Servei Municipal. Serà necessari dotar-lo
d'una vàlvula de pressòstat de mínima, en tots els casos.
9. En les instal·lacions amb bateries de comptadors divisionaris, els tubs compresos entre les
claus d'eixida dels comptadors i el començament dels tubs muntants, han de ser d'una longitud
i flexibilitat suficient perquè es puguen efectuar degudament les operacions d'entroncament i
canvi de comptadors.
10. Els emplaçaments dels comptadors i les seues claus d'entrada i eixida han d'estar en
perfectes condicions d'ús per a permetre la instal·lació, retirada i substitució del comptador. En
el cas que l'emplaçament i les seues claus estiguen en un estat de conservació que no
permeten retirar o instal·lar el comptador, l'abonat queda obligat a esmenar-ho en el termini
màxim de 30 dies des de la comunicació pel concessionari. En el cas que l'abonat no esmene
la deficiència i el comptador no estiga registrant el consum realment realitzat, el concessionari
podrà aplicar una estimació de consum d'acord amb el que estableix aquest reglament.
CAPÍTOL V. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
Article 19 Generalitats del subministrament.
1. El Servei Municipal fixarà el diàmetre del comptador que regirà el subministrament i les
característiques pròpies de l'abastiment, tenint en compte les condicions de l'immoble, local o
dependència a abastir.
2. El preu aplicat al subministrament, així com el mínim o quota de servei, s'ajustarà al que
estableixen les tarifes autoritzades vigents en cada moment. Quan el contracte incloga
clàusules especials, no es podran aplicar en cap cas preus superiors als d'aquestes tarifes.
3. S'entendrà que l'aigua es contracta per a ús industrial, amb aplicació de la tarifa aprovada
per a aquest ús si n’hi ha, quan a base d’aquesta s'establisca una indústria o intervinga l'aigua
per a l'obtenció, transformació o manufactura dels productes característics o dels serveis propis
de l'activitat. La circumstància del fet que l'abonat tinga establida una indústria i contracta aigua
amb destinació a aquella, o local on l’explote, no basta per a l'aplicació de la tarifa industrial, a
menys que concórreguen els requisits mencionats en el paràgraf anterior. A l'aigua contractada
per a ús industrial no se li podrà donar més aplicació que la pactada, i la infracció podrà ser
causa de rescissió de contracte.
4. Prèviament a la contractació per a usos industrials el Servei Municipal emetrà dictamen
sobre si en la indústria en qüestió concorren els requisits esmentats.
5. Amb aplicació de tarifa singular, si és el cas, s'entendrà que l'aigua es contracta per a reg, en
el cas d'immobles que disposen d'un jardí, quan aquella s'utilitze per a la conservació de la
zona enjardinada, entenent-se que el contracte no autoritza a emprar l'aigua per a usos
agrícoles o altres finalitats diferents de les pactades.
6. S'entendrà que l'aigua es contracta per a obres, quan l'abonat es dispose a efectuar
qualsevol tipus d'edificació i contracte l'aigua amb destinació a aquella.
7. Quan en un immoble urbà o casa de camp hi haja una zona de jardí o un hort, no es podrà
emprar per a la irrigació d'aquesta l'aigua contractada per a l'edifici. El subministrament per a
reg ha de ser objecte d’un contracte especial per a aquesta finalitat. Així mateix els usos de reg

en zones comunes en casos de blocs d’habitatges o habitatges unifamiliars en grup,
disposaran de connexió independent amb comptador per a aquest fi.
8. Independentment de l'ús que s’hi done a l'aigua subministrada, aquest no exclou les taxes i
cànons per abocament que puguen correspondre.
9. Tenint en compte que el Servei Municipal té com a objecte satisfer les necessitats de
l'abastiment domiciliari d'aigua de forma prioritària, les contractacions de subministrament
d'aigua per a usos industrials, agrícoles i de reg es faran en l’únic cas que les necessitats
d’abastiment de la població ho permeten.
10. Quan el Servei Municipal ho considere necessari, podrà en qualsevol moment rebaixar i fins
i tot suspendre el subministrament per a usos agrícoles, industrials o recreatius, sense que per
això contraga cap obligació d'indemnització, ja que aquests subministraments queden en tot
moment subordinats a les exigències de consum domèstic de la població. En cas que es facen
restriccions en el subministrament, aquestes afectaran els subministraments agrícoles, els
subministraments per a reg de jardins i usos recreatius i els industrials prioritàriament.
11. L'abonat només podrà subministrar l'aigua del contracte a tercers amb autorització escrita
del Servei Municipal i en casos d'emergència justificats, pel termini imprescindible que fixarà el
Servei. L'abonat no podrà repartir l'aigua que reba del Servei Municipal a tercers, ni cobrar
sobrepreus.
12. El subministrament d'aigua als abonats serà permanent, llevat d’estipulació contrària en la
pòlissa; en aquest cas aquesta fixarà l'horari d'utilització. Sense perjudici del que s'ha estipulat
en l'article següent.
13. El Servei no està obligat a facilitar aigua per a reg amb fins agrícoles o agropecuaris, fins i
tot en les explotacions industrials de floricultura. No obstant això, el Servei podrà facilitar aigua
per a aquests fins en els casos que, justificadament, siguen ordenats per l'Ajuntament.
Article 20. Suspensió del subministrament.
1. El Servei Municipal no podrà interrompre el subministrament a l'abonat llevat dels casos
següents:
a) Avaria en qualsevol de les instal·lacions del Servei Municipal que faça impossible el
subministrament.
b) Pèrdua o disminució del cabal d'aigua disponible que provoque insuficiència de la dotació o
pressió d'aigua.
c) Execució d'obres de reparació o millora de les instal·lacions que siguen necessàries per al
perfeccionament del subministrament.
d) Quan així ho ordenen les autoritats competents.
e) Falta de pagament de les facturacions corresponents al subministrament d'aigua o
abocament en clavegueram.
f) Qualsevol fet o situació que supose l'incompliment d’aquest reglament.
2. Per a dur a terme la limitació o restricció temporal del subministrament, l'abonat hi ha d'haver
deixat de pagar la facturació corresponent a dos períodes de facturació dels establits pel Servei
Municipal d'Aigua. Aquesta suspensió del subministrament es durà a terme de manera que se li
subministre a l'abonat aigua aforadament per a garantir un servei mínim essencial per a cobrir
les necessitats humanes bàsiques. En tot cas l'Ajuntament mitjançant providència motivada
autoritzarà la limitació del subministrament, i se’n podrà exceptuar aquells casos que queden
justificats, per motius i amb un informe previ de Serveis Socials.
3. Comprovada l'existència d'una o diverses de les causes anteriorment esmentades, el Servei
Municipal posarà el fet en coneixement de l'abonat mitjançant correu certificat o qualsevol altre

mitjà fefaent, adreçat al titular del contracte de subministrament. L'entitat gestora del Servei
Municipal també comunicarà el fet a l'Ajuntament i es considerarà que queda autoritzada la
suspensió del subministrament, si no rep, de l'Ajuntament l’ordre en contra en el termini de 15
dies naturals comptats a partir de la data en què es curse l'avís. En el cas que la persona
objecte de la interrupció estiga interessada a reprendre el subministrament, caldrà pagar
l'import del deute, i les despeses generades pel restabliment del servei.
4. En el cas d'abonats als qui, per les circumstàncies especials que els hi concorren, no
procedisca la suspensió de subministrament, d'acord amb el procediment descrit, els serà
exigible un reconeixement de deute en la forma que l'ordenament jurídic vigent determine.
5. El Servei Municipal podrà iniciar les accions jurídiques que corresponguen en defensa dels
interessos del Servei.
6. La notificació de la suspensió del subministrament inclourà com a mínim els punts següents:
– Nom i direcció del titular del contracte de subministrament, així com identificació de la pòlissa
de contracte.
– Identificació de l'immoble abastit.
– Data a partir de la qual es produirà la suspensió del subministrament.
– Detall de la raó que origina la suspensió del subministrament.
– Adreça, telèfon i horari de les oficines del Servei Municipal on puguen esmenar-se les causes
que van originar la suspensió del subministrament.
7. El subministrador disposa d'un termini màxim de dos dies hàbils per a restituir el
subministrament suspés, una vegada resolta per part de l'abonat l'obligació incomplida i
satisfets per aquest les despeses ocasionades per la suspensió i reposició del
subministrament.
8. Transcorreguts 45 dies naturals des de la suspensió del subministrament sense que l'abonat
haja corregit les causes per les quals es va procedir a aquest, es tindrà per extingit el contracte
de subministrament i l'abonat deixarà de tindre aquesta qualitat.
9. Tant el Servei Municipal com l'abonat, es reserven el dret d'exercitar totes les accions legals
que consideren oportunes en defensa dels seus interessos, fins i tot una vegada extingit el
contracte.
10. Quan se suspenga el subministrament, així com quan es tinga per extingit el contracte, el
Servei Municipal podrà retirar el comptador de l'abonat i mantindre’l en depòsit en les seues
dependències, durant un any, a disposició d'aquest. Transcorregut aquest termini, l'abonat
perdrà els drets sobre aquest.
11. Si hi ha una fuga d'aigua en les instal·lacions particulars d'un immoble, prèvia als
comptadors i el responsable de la instal·lació no la repara en el termini de 10 dies naturals, des
que se li va cursar la notificació, mitjançant correu certificat o un altre mitjà fefaent adreçat al
domicili de l'abonat, d'acord amb les dades subministrades per ell mateix. No obstant això si la
fuga detectada és de dimensions suficients perquè comporte un greu perjudici a l'abastiment
del municipi, es podrà dur a terme la suspensió del subministrament de forma immediata,
deixant constància de tals circumstàncies en la notificació a l'abonat.
12. Quan pertoque la represa del subministrament, les despeses de suspensió, així com les
que es deriven de la nova connexió, seran a càrrec de l'abonat.
13. Quan el Servei Municipal comprove l'existència de derivacions o preses clandestines podrà
inutilitzar-les immediatament, amb l’avís previ a l'Ajuntament i sense perjudici de les possibles
actuacions legals que puga adoptar.

14. L'aprovació de tot subministrament d'aigua es durà a terme sempre pel Servei Municipal,
amb subjecció estricta al que disposa aquest reglament i en tot cas al que estableix la
normativa de superior rang jeràrquic que regule els serveis públics del cicle hidràulic.
15. Únicament s'efectuaran subministraments gratuïts o bonificats amb la resolució prèvia
motivada de l'Ajuntament.
16. Contra les resolucions del Servei es pot efectuar reclamació davant l'Ajuntament en tots els
casos o, si és el cas, davant el Servei Territorial d'Indústria.
Article 21. Comptadors.
1. L'aigua subministrada a través del Servei Municipal, siga quin siga el seu ús o destinació,
serà aforada per mitjà d'un aparell comptador que ha de satisfer les exigències que imposa el
reglament de verificacions vigent. Independentment d’això anterior, i encara que el comptador
siga de model aprovat oficialment, no es podrà posar en servei sense el reconeixement previ i
la verificació del Servei Territorial de la Conselleria d'Indústria o organisme que siga competent.
2. Quan circumstàncies tècniques així ho aconsellen, com ara interrupcions de la conducció per
a instal·lar equips de pressió o altres serveis comuns, el Servei podrà exigir que se subscriga
una pòlissa general d'abonament per al subministrament per comptador general.
3. Els subministraments seran efectuats, per comptadors divisionaris i s’ha de subscriure
l'oportú contracte d'abonament per a cada pis, local, o cos d'edifici susceptible d'utilització
individualitzada.
4. En tot cas, a l'efecte de possibilitar un millor control dels consums realitzats pels usuaris i de
poder detectar fugues en les instal·lacions interiors dels immobles, el Servei Municipal podrà
instal·lar a càrrec seu un comptador general a l'entrada de l'immoble, a la via pública. La gestió
econòmica del consum es farà bé a través del comptador general emparat per la corresponent
pòlissa d'abonament, bé pels comptadors divisionaris, i en aquest cas les diferències entre els
consums dels comptadors divisionaris i els del comptador general seran per compte de la
propietat de l'immoble o, si és el cas, de la comunitat de propietaris.
5. El comptador per a mesurar els consums serà d'un sistema homologat. L'elecció del tipus de
comptador, el seu diàmetre i l’emplaçament, els fixarà el Servei Municipal tenint en compte el
consum efectiu probable, o abocament quan corresponga, règim de la xarxa i condicions de
l'immoble que s'haja de satisfer, qualitat de l'aigua, pressió de la xarxa i característiques
pròpies de l'abastiment, amb subjecció en qualsevol cas al que estableix el CTE o norma que el
desenvolupe.
6. El comptador serà instal·lat pel Servei Municipal o per qui aquest autoritze, fins i tot si és
propietat de l'abonat, i la seua unió amb la connexió, serà precintada pel Servei Municipal i no
podrà ser manipulat només que per aquest.
7. Darrere i davant del comptador es col·locarà una clau de pas que l'abonat tindrà a càrrec seu
per a previndre qualsevol eventualitat.
8. L'abonat està obligat a disposar d'una protecció perquè en el cas d'una fuga a través del
comptador aquesta tinga una eixida natural a l'exterior, sense que puga causar danys a
l'immoble, ni a res del que n’hi haja dins. El Servei Municipal declina tota responsabilitat directa
per les conseqüències derivades de l'incompliment d'aquesta obligació.
9. Quan es tracte de comptador únic, l'abonat l’ha de tancar en un armari de les
característiques i pany normalitzats pel Servei Municipal, d'acord amb la normativa vigent, i de
suficient solidesa com per a preservar-lo raonablement de qualsevol deteriorament, i al qual
tindrà lliure accés el personal del Servei Municipal.

10. En el cas de centralització de comptadors, aquests s'instal·laran en una habitació, situada a
l'entrada dels edificis, amb una altura lliure mínima de dos metres. Les seues dimensions són
les que resulten d'aplicar les normes i reglaments vigents; en tot cas, hi haurà una distància
mínima d'1,10 metres des de la part més ixent del comptador fins a la paret de davant. El pany
d'accés a aquest recinte serà el normalitzat pel Servei Municipal per a aquests fins.
11. Quan calga substituir un comptador per un altre de major diàmetre, o afegir a la bateria
algun element més, i fóra indispensable ampliar les dimensions de l'armari o caseta que l’ha de
contenir, l'abonat efectuarà a càrrec seu la modificació consegüent.
12. Els comptadors seran conservats pel Servei Municipal a càrrec de l'abonat, mitjançant
aplicació del preu de conservació vigent en cada moment; el Servei Municipal podrà sotmetre'ls
a totes les verificacions que considere necessàries, efectuar-hi les reparacions que pertoquen, i
obligar l'usuari a substituir-lo en cas d'avaria irreparable, ruptura o deteriorament per causes
alienes al seu funcionament normal.
13. L'abonat s'obliga a facilitar al personal del Servei Municipal l'accés al comptador
normalitzat, per a prendre’n la lectura, per a omplir les ordres de servei que haja rebut i per a
exercir totes les competències atribuïdes al servei per aquest reglament. A fi de facilitar l'accés
al comptador normalitzat, aquest s’ha d'instal·lar en cada immoble, en el punt més pròxim
possible a l'accés des de la via pública. En el cas de connexió per a habitatges unifamiliars, el
comptador normalitzat s’ha d'instal·lar en el mur de la façana de l'edifici o finca.
14. Els comptadors amb una antiguitat de 10 anys o superior seran revisats pel Servei i cas que
no es trobe en les degudes condicions, aquest queda autoritzat per a procedir a la seua
substitució, sense càrrec per a l'abonat. El comptador quedarà en propietat del Servei i l'abonat
estarà obligat a pagar la corresponent quota de manteniment i conservació de comptador
vigent en cada moment aprovada per l'Ajuntament.
15. De cap manera l'abonat podrà dur a terme operacions sobre la canonada que ix des del
comptador que puguen alterar-ne el funcionament, en el sentit d'aconseguir que passe l'aigua a
través d’aquest sense que arribe a marcar, o marque cabals inferiors als límits reglamentaris de
tolerància.
16. En concret, queda prohibida la instal·lació de claus de pas graduades o aforades, abans
dels depòsits, de manera que coarten el funcionament normal del comptador. Per a evitar que
els depòsits arriben a sobreeixir, únicament podran emprar-se vàlvules d'obertura i tancament
ràpid de model oficialment aprovat pel Servei Territorial d'Indústria.
17. Si l'abonat que té un comptador en servei, volguera que sobre la connexió que directa o
exclusivament l’abasteix, s'empalmara un altre comptador atorgant a aquest efecte una segona
pòlissa, amb l'obtenció prèvia de la corresponent llicència d'ocupació o document ambiental
que l’autoritze per a l'exercici de l'activitat. El Servei podrà accedir-hi sempre que al seu parer
siga possible, però no contraurà cap responsabilitat si per insuficiència de la connexió els
aparells esmentats funcionen deficientment. Si això s’esdevé, l'abonat s'obliga, bé a demanar la
rescissió de la segona pòlissa, bé a col·locar una nova connexió de diàmetre suficient per a
regularitzar el funcionament dels dos comptadors, assumint les despeses que es causen en
ambdós casos.
18. La instal·lació dels comptadors per als nous immobles es durà a terme d'acord amb les
normes següents, que no podran entrar en contradicció amb el que estableix el Codi Tècnic de
l'Edificació:
a) En el cas d'edificis d’habitatges, es disposaran comptadors divisionaris instal·lats
necessàriament mitjançant una unió de bateria de comptadors la qual s'ubicarà en un local d'ús

comú de l'immoble ubicat en planta baixa, el més pròxim possible a l'entrada d’aquest i amb
accés lliure al personal del servei.
b) La instal·lació necessitarà l'aprovació prèvia del Servei d'Aigües qui determinarà les
condicions tècniques.
c) El local on s'ubique la bateria de comptadors ha de reunir les condicions exigides en el punt
anterior.
d) L’habitació dels comptadors podrà allotjar altres elements comuns de la finca com són els
grups de pressió, depòsits, calderins, descalcificadors, així com la presa d'aigua per a serveis
comuns sempre que no impedisquen l'accés i manteniment de la bateria de comptadors, i en
aquest cas es podrà ordenar pel Servei les mesures d'adequació de l’habitació dels comptadors
per a l'accés adequat i/o manteniment a la bateria de comptadors.
e) Sempre que sobre una connexió s'empalmen dos comptadors, pertanyents al mateix abonat
que s’hagen d'actuar amb una única clau de registre, seran solidaris entre si en els seus drets i
obligacions, com si formaren part d'un contracte únic que per conveniència de l'abonat s'ha
traduït de dues pòlisses. En el cas que un d’aquests comptadores incórrega en falta de
pagament o incompliment de contracte, l'altre quedarà sotmés a les mateixes mesures o
sancions que s’hagen d'aplicar al primer.
19. No s'autoritzarà la instal·lació de cap comptador, fins que l'usuari del subministrament haja
subscrit la pòlissa d'abonament i satisfet els drets corresponents.
20. En cas de dubte sobre el funcionament correcte d'un comptador d'abonat, les despeses de
verificació oficial d’aquest seran satisfetes pel Servei quan aquest sol·licite la verificació o quan
havent-la sol·licitat l'abonat resulte que el comptador registra fora dels límits autoritzats per la
Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme o òrgan que la substituïsca. Les dites despeses seran
satisfetes per l'abonat quan aquest sol·licite la verificació i el comptador registre dins dels límits
autoritzats per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme o Òrgan que la substituïsca. En les
despeses esmentades s'hi inclouran, a càrrec de la part que li corresponga en funció d'allò que
s'ha exposat en el paràgraf anterior, els derivats dels canvis de comptador, així com el lloguer
del comptador substitut durant el termini transcorregut per a la verificació oficial del comptador
de l'abonat.
Article 22. Condicions de consum.
1. L'abonat consumirà l'aigua d'acord amb les condicions establides en aquest reglament
respecte a les característiques de subministrament, i està obligat a usar les instal·lacions
pròpies i les del Servei Municipal consumint aigua de forma racional i correcta, evitant
perjudicis a la resta dels abonats.
2. La facturació del consum s'ajustarà al mesurament que assenyale el comptador; el personal
del Servei Municipal prendrà nota de les indicacions de l'aparell. El Servei notificarà a l'usuari
qualsevol anomalia detectada en el consum.
3. Si per aturada del comptador, mal funcionament d’aquest, o impossibilitat de lectura no se’n
pot saber el consum, la facturació es farà basant-se en el mateix període de l'any anterior i, si
no era possible, segons la mitjana de fins a tres períodes anteriors. En el cas de
subministraments per a usos que permeten per càlcul o estimació determinar el consum,
aquest servirà de base a la facturació. I en qualsevol cas, a criteri del Servei Municipal, es
podrà suspendre la facturació, fins a conéixer els consums posteriors, i una vegada corregida
l'anomalia.
4. Si per absència de l'abonat no fóra possible llegir el comptador durant quatre períodes de
facturació consecutius, el Servei Municipal dirigirà un escrit a l'abonat donant-li un termini d'un

mes per a normalitzar tal situació. Transcorregut aquest termini sense que l'abonat haja establit
contacte amb el Servei Municipal, aquest podrà suspendre’n el subministrament. Quan el
reprenga, l'abonat ha de satisfer els mínims o quotes de servei pel temps que haja durat la
suspensió i abonar així mateix les despeses de reposició del subministrament.
5. El comptador podrà comprovar-se a instàncies de l'abonat i del Servei Municipal totes les
vegades que es crega necessari. En cas de discrepància, les despeses que origine la
comprovació, seran sempre satisfetes per aquell que no tinga la raó.
6. En el cas que el comptador no registre correctament, excedint la diferència apreciada de la
tolerància legalment admesa, les liquidacions per defecte o per excés que s’hagen de dur a
terme es regularan pel que disposa la legislació vigent.
7. Queda prohibit a l'abonat qualsevol operació, bé siga en la connexió, bé en la seua
distribució interior, ja l'efectue directament, ja per mediació de terceres persones afectes o no al
Servei Municipal que conduïsca a facilitar-li un cabal d'aigua diferent del que haja de rebre o del
que, en servei normal, haja de marcar o marquen els aparells mesuradors d'aigua.

CAPÍTOL VI. DEL CLAVEGUERAM
Article 23. Generalitats del clavegueram.
1. Es considera clavegueram municipal el conjunt de col·lectors, tubs, pous registre, embornals,
etc., que tenen com a objecte arreplegar i evacuar les aigües pluvials i residuals de la població i
que presten servei al públic en general exceptuant-ne les connexions particulars, les quals
discorren per terreny de domini públic.
2. Es defineix com a connexió, la conducció que uneix la instal·lació interior de sanejament
particular des de la línia de la façana amb el col·lector de la xarxa general a través d'un pou de
registre, considerant-se aquesta de propietat particular en tot el seu recorregut.
3. La conservació, manteniment i reparació de les instal·lacions interiors i de la connexió de
sanejament, tal com es descriu en el punt 2 anterior, serà per compte de la propietat de
l'immoble. També ho serà les arquetes de registre per a control d'abocaments que han
d'instal·lar-se en les connexions per a abocaments d'aigües industrials. Per ser la connexió
propietat de l'abonat, la responsabilitat pels danys derivats de la ruptura d'una connexió,
correspon a la propietat de l'immoble al qual serveix o al que dóna servei.
4. En casos excepcionals en què la diferència entre l'aigua subministrada i l'aigua evacuada
siga notable, el Servei Municipal podrà fixar o exigir a l'usuari la instal·lació d'un comptador per
a l'aforament dels abocaments.
5. El sol·licitant d'una pòlissa d'abonament industrial ha de facilitar les dades corresponents a la
quantitat i qualitat dels abocaments a fi de determinar les mesures correctores que li puguen
ser d’aplicació d'acord amb l'ordenança d'abocaments.
6. Independentment de l'ús que es done a l'aigua subministrada, aquest no exclou les taxes i
cànons per abocament que puguen correspondre.
7. Les connexions d'abocament donaran servei a un únic immoble. En el cas que dos o més
edificis aboquen per la mateixa connexió o fins i tot disposen de diverses connexions per a un
mateix edifici.
8. En el cas que hi haja comptador d'abocaments, si per aturada o mal funcionament d’aquest,
o impossibilitat de lectura no es pot saber l'abocament efectuat per l'abonat, la facturació es

farà basant-se en el mateix període de l'any anterior i, si no fóra possible, segons la mitjana de
fins a tres períodes anteriors.
Article 24. Autoritzacions.
1. L'autorització dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa existent o futura, es concediran
per l'Ajuntament a petició del futur usuari del Servei Municipal el qual ha de ser informat
prèviament per aquest.
2. L'autorització dels abocaments assimilables a domèstics, i si és el cas de les aigües
residuals a la xarxa, d'activitats amb caràcter innocu o qualificat que s'haja autoritzat o es
concedisquen en un futur, es concediran per l'Ajuntament a títol individual i no transferible, amb
subjecció a les disposicions d'aquest reglament, i sempre que per les seues especials
característiques no resulte desaconsellada la seua autorització, per raó de riscs de
deteriorament greu de les instal·lacions o inadequació amb els condicionaments del tractament
final de les aigües residuals urbanes.
3. El Servei Municipal fixarà les condicions d'abocaments de conformitat amb la corresponent
Ordenança Reguladora d'Abocaments a la xarxa municipal de clavegueram o, subsidiàriament,
amb la corresponent a l'Entitat Pública de Sanejament de la Comunitat Valenciana. Així mateix
el Servei Municipal fixarà les característiques de les connexions o d'adducció de l'abocament al
clavegueram d'acord amb les normes de disseny aprovades per l'Ajuntament en cada moment.
4. En cas de desacord entre l'usuari i el gestor del Servei Municipal sobre les condicions de
connexió a la xarxa de clavegueram, aquest es podrà sotmetre al criteri de la corporació, qui
resoldrà definitivament.
5. Tots els immobles situats a la vora d'una via pública proveïda de xarxes de sanejament, o
que hi puguen tindre accés, han de quedar obligatòriament connectats a aquestes xarxes.
6. Aquelles edificacions que posseïsquen fossa sèptica, estanca o no, o bé altres instal·lacions
de semblant naturalesa, quan tinguen la possibilitat de connexió a la xarxa municipal de
sanejament l’han de dur a terme i estan obligats a efectuar el buidatge, neteja i desinfecció dels
elements de la instal·lació d'abocament usats fins en aquell moment.
7. Les sol·licituds de connexió al clavegueram es formularan davant l'Ajuntament. Una vegada
atorgada la llicència per a l'execució de les obres i prèviament a l'inici d’aquestes, l'interessat
ha de seguir les directrius tècniques indicades pel personal del Servei Municipal. En la
sol·licitud, el peticionari farà constar les dades necessàries per a fixar les condicions tècniques
de l’acoblament a la xarxa de sanejament de les connexions, així com la solució proposada per
a aquesta connexió.
8. S’hi adjuntarà, també per escrit, l'autorització del propietari de la finca, si aquest fóra diferent
del peticionari, o el document on resulte suficientment acreditada la titularitat de drets d'ús de
l'immoble o de possessió d’aquest.
9. La connexió al clavegueram d'establiments industrials serà efectiva una vegada realitzada
l'acta de comprovació de la connexió al clavegueram per part dels Serveis Tècnics Municipals.
10. Si els condicionants de l'edificació impedien l'abocament d'aigües residuals per gravetat,
l'abonat ha de realitzar pel seu compte les instal·lacions necessàries per a la consecució de
l'abocament.
11. Els abocaments d'aigües residuals queden sotmesos al compliment del que estableix
l'Ordenança Reguladora d'Abocaments a la xarxa municipal de clavegueram, així com a la
legislació ambiental vigent.

12. En cas de discordança entre el cabal d'aigües abocades i consumides, els titulars de
l'activitat, local o habitatge, han d'instal·lar el corresponent comptador per al càlcul objectiu de
la taxa de clavegueram, segons indique l'ajuntament o la seua concessionària. Si no és així,
s'hi aplicaran directament mètodes de càlcul per estimació. En tot cas l'administració o la seua
concessionària podran en qualsevol moment fer la inspecció dels elements que siguen
necessaris de les instal·lacions interiors per a garantir la bona marxa del servei o per a
comprovar-ne els consums.
Article 25. Connexions de clavegueram.
1. L'abocament de les aigües residuals d'una finca es durà a terme mitjançant la connexió de
sanejament composta d'arqueta general i tub de connexió de l'arqueta general amb la xarxa de
sanejament.
2.Tota connexió de clavegueram ha de disposar d'un pou de registre visible en l’entroncament
amb el col·lector general. Així mateix caldrà dotar l'edifici d'una arqueta general de recollida de
totes les aigües residuals, proveïda de la tapa de registre i ventilació aèria, de la qual isca la
canalització que entronca amb el col·lector general. Generalment cada finca tindrà la seua
arqueta de recollida d'aigües residuals independent, ubicada en una zona comuna d'accés no
privatiu en planta baixa.
2.1 No serà de la responsabilitat del Servei Municipal les inundacions que es puguen ocasionar
a l'interior de la finca per la mala conservació de l'arqueta, de la connexió o per altres causes
alienes al Servei.
2.2 Referent a les indústries, aquestes, en funció del seu procés productiu, han de construir
una arqueta normalitzada segons l'Ordenança Reguladora d'Abocaments a la xarxa municipal
de clavegueram per a col·locar els aparells de mesura que garantisquen el control continu dels
abocaments realitzats.
2.3 La connexió serà independent per a aigües residuals i pluvials. Cas que el clavegueram
siga de tipus unitari, ambdues connexions (residuals i pluvials) provisionalment es connectaran
a pou de registre amb el col·lector existent.
2.4 El Servei durà a terme la vigilància i supervisió de la connexió. L'execució de connexions de
sanejament es durà a terme segons l’esquema general de connexions de l'ANNEX I.
2.5. Quan el nivell de desaigüe particular no permeta la conducció a l'albelló per gravetat,
l'elevació de les aigües l’ha de fer la propietat de l'immoble a l'interior d’aquest.
2.6 Les instal·lacions de sanejament interiors a l'immoble s'ajustaran quant a traçat, dimensions
i altres característiques al Codi Tècnic d'Edificació (DB HS) o norma que el substituïsca o el
desplegue.
2.7 El sol·licitant de llicència de connexió de sanejament presentarà un plànol de la xarxa de
desaigüe interior de l'edifici, en planta, detallant expressament els sifons generals i la ventilació
aèria, que podran ser les baixants de l'edifici, sempre que estiguen protegides per reixes que
impedisquen el pas de matèries sòlides.
2.8 El Servei Municipal, respectant la legalitat vigent, tindrà la facultat d'inspeccionar les
instal·lacions interiors, i podrà denegar la connexió o fins i tot suspendre el subministrament o
abocament quan es puga produir contaminació en l'aigua, o danys a les instal·lacions.
2.9 El Servei Municipal, en ser-li cursada una petició per a l’abocament d'aigües residuals o
pluvials d'un immoble a la xarxa de clavegueram, atenent les característiques de l'immoble, a la
xarxa de sanejament existent i als projectes confeccionats d'ampliació d’aquesta, indicarà si per
a la implantació de la connexió és necessària l'ampliació, extensió o modificació de la xarxa de

sanejament existent. Aquests treballs d'extensió, ampliació o modificació de la xarxa seran
realitzats sota la supervisió del Servei Municipal, a càrrec del peticionari, i segons pressupost
confeccionat amb els preus unitaris aprovats per l'Ajuntament. L'obra feta quedarà a tots els
efectes incorporada a les xarxes del Servei Públic.
2.10 En el cas que un immoble augmente, després de feta la connexió, el nombre de serveis, o
ampliara el nombre d’habitatges, i les connexions existents foren insuficients per a una normal
satisfacció de les noves necessitats, se sol·licitarà al Servei Municipal la substitució de la
connexió per una altra adequada. Les despeses d'obertura i tancament de les connexions, que
s’hagen de fer en virtut de la demanda de l'abonat o propietari, així com per disposició de les
autoritats o pels tribunals, seran per compte de l'abonat o propietari segons el cas.
2.11 Si el propietari o inquilí de part d'un immoble desitjara un abocament especial, i la
connexió de l'edifici fóra suficient per a dotar igualment d’aquest servei a l'usuari, el Servei
Municipal podrà emprar-la a aquest efecte, sempre que les condicions permeten la seua
utilització. En cas d'insuficiència de la connexió de l'immoble, no es podrà acceptar l'abocament
especial a l'inquilí a menys que aquell s'avinga a substituir-la per una altra adequada. La nova
connexió que resulte de l'ampliació haurà de permetre les derivacions que es necessiten dins
de l'immoble per a tots i cada un dels locals o habitatges i amb les arquetes, també interiors,
per al control d'abocament que siguen necessaris.
2.12 Les reformes o modificacions de la connexió, les farà el propietari de l'immoble o usuari,
sota la supervisió del Servei Municipal.
2.13 Les reparacions en la instal·lació interior general de l'edifici seran per compte i a càrrec de
la propietat de l'immoble.
2.14 Amb independència de les inspeccions que puguen fer els òrgans administratius
competents, el personal del Servei Municipal, amb la identificació prèvia, podrà, en tot cas,
tindre accés fins als punts d'entroncament de la connexió amb la xarxa general per a fer les
comprovacions que crega oportunes.
CAPÍTOL VII. RÈGIM ECONÒMIC
Article 26 . Sistema Tarifari.
1. Les tarifes que s’han d’aplicar poden ser pels conceptes següents:
a) Quotes de consum de subministrament d'aigua.
b) Quotes de servei per calibre del comptador.
c) Quotes de servei contra incendis.
d) Quota per servei de sanejament.
e) Connexió-altes en subministrament d'aigua i a les xarxes de clavegueram.
f) Abocament d'aigües residuals o pluvials i, si és el cas, la depuració.
g) Quota de conservació de comptadors.
2. Les tarifes vigents en cada moment tindran com a objecte el finançament adequat del Servei
considerant els termes de l'equilibri econòmic establit en el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals i requeriran l’estudi justificatiu corresponent.
3. Les tarifes s'aplicaran en funció de les ordenances aprovades prèviament per l'Ajuntament i
les autoritats competents en la matèria en cada moment.
4. En la facturació als abonats es reflectiran explícitament els imports dels diferents cànons i
imposts que graven el consum o utilització del servei. També s'indicaran les prestacions que es
cobren en el mateix rebut i l'administració beneficiària.

5. L'abonat ha de fer tots els pagaments que el Servei Municipal li lliure mitjançant el rebut
corresponent.
Article 27. Facturació, recaptació i fiances.
1. Amb la periodicitat que estableix aquest reglament, el Servei Municipal durà a terme les
facturacions del volum o quantitat consumida o abocada pels usuaris, amb la lectura prèvia
dels comptadors i determinant-se per les diferències d'indicació del comptador al principi i final
de cada període.
2. Les facturacions abans esmentades, i a fi d'agilitzar el sistema de gestió i administració del
Servei Municipal, s'efectuaran amb caràcter trimestral.
3. No obstant això, amb caràcter particular, i per tal d’evitar un increment excessiu de les
quantitats a satisfer per subministrament d'aigua, la facturació podrà ser mensual per a tots
aquells abonaments en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es tracte d'edificis amb 25 o més habitatges i/o locals comercials, i sempre que els
referits immobles se subministren a través d'un únic comptador general.
b) Que es tracte d'immobles subministrats en virtut de contracte independent, sempre que
corresponga a abonaments de tipus industrial o comercial, els consums mitjans dels quals,
durant els últims cinc anys, siguen iguals o superiors a 1.200 m3/any.
4. La recaptació de l'import del rebut del subministrament d'aigua i pel clavegueram, podrà durse a terme de forma preferent pel sistema de domiciliació bancària o, en defecte d’això, en les
oficines del Servei Municipal o en les oficines bancàries on el Servei Municipal haja pactat la
gestió del cobrament. Els qui tinguen actualment un altre sistema de pagament s’han d’adaptar
a una d’aquestes modalitats.
5. La falta de pagament puntual dels rebuts podrà donar lloc a la limitació de l'aforament i, si és
el cas, a la suspensió del subministrament en els termes establits en aquest reglament i amb el
compliment previ del procediment recollit en aquest; tot això sense perjudici del cobrament per
la via administrativa o judicial que puga correspondre.
6. Qui haja sigut privat de l'ús de l'aigua per no haver fet qualsevol pagament, bé pel preu
d'aquella, bé del material o treballs fets pel Servei Municipal, i desitge tornar a gaudir-ne,
satisfarà prèviament, no únicament el que dega, sinó totes les despeses necessàries per a
restablir el servei.
7. Queda expressament prohibida qualsevol exempció o reducció en les tarifes diferents de les
establides en les disposicions vigents.
CAPÍTOL VIII. RECLAMACIONS
Article 28. Tramitació de reclamacions
1. El Servei Municipal està obligat a atendre el públic amb la màxima correcció i celeritat,
procurant en tot moment satisfer les necessitats de la població mitjançant l'atenció constant als
problemes de l'abastiment i distribució d'aigua i evacuació d'aigües pluvials i residuals.
2. Tota persona que desitge formular reclamació contra el Servei Municipal o denunciar
qualsevol anomalia que advertisca en el funcionament o decisions del servei, podrà fer-ho
mitjançant la presentació d'un escrit de reclamació en les oficines del Servei Municipal o de
l'oficina municipal d'atenció al ciutadà, on li serà retornada la còpia una vegada segellada. En
l'escrit de reclamació constarà com a mínim, la data i el domicili de l'abonament així com
l'objecte de la reclamació.

3. En les reclamacions que es puguen formular sobre l'incompliment de les condicions del
subministrament, el reclamant ha d'acreditar la seua condició de titular, o mandatari d’aquest,
del contracte de subministrament.
4. El Servei Municipal queda obligat a estudiar i analitzar detingudament les circumstàncies que
concorren en les reclamacions presentades, responent i adoptant les mesures correctores, si
pertoquen, en el termini més breu possible. En qualsevol cas l’entitat gestora del Servei
Municipal queda obligada, en el termini màxim de 5 dies des de la seua presentació, a fer
arribar a l’Ajuntament cada reclamació plantejada, per tal que siguen conegudes i tramitades
per l’òrgan que corresponga en cada cas.
5. Una vegada tramitada en forma la reclamació, es comunicarà la resolució adoptada a la
persona que la signa.
6. Si el reclamant no està d’acord amb la resolució del Servei Municipal a la reclamació, podrà
utilitzar els recursos legals aplicables segons la matèria objecte de la reclamació.
7. Tenint en compte que el subministrament d'aigua es farà sense interrupció durant tot el
temps de l'abonament, llevat del cas de reparacions que obliguen a tallar l'aigua en tot o en part
de la canalització, xicotetes interrupcions per causa de neteja en la canalització, treballs
d'ampliació de la xarxa i casos de força major insuperable pel Servei Municipal, els abonats no
podran, en aquests casos, reclamar indemnització de danys ni perjudicis ni per cap altre
concepte, sempre que s'hi haja comunicat verbalment o amb nota pública, amb l'excepció dels
casos de força major.
CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 29. Infraccions greus del Servei.
1. Els usuaris del Servei de Subministrament d'Aigua Potable i Clavegueram seran
responsables de les infraccions de les normes d'aquest reglament o de les condicions fixades
en la pòlissa d'abonament. Atenent la seua importància i conseqüències, les infraccions es
classificaran en greus i lleus.
2. Constituiran infracció greu l'execució dels actes següents:
a) Abusar del subministrament concertat, consumint cabals desproporcionats amb l'activitat de
l'usuari, sense causa justificada.
b) Destinar l'aigua a usos distints de l'autoritzat.
c) Subministrar aigua a tercers sense autorització del Servei Municipal, bé siga gratuïtament o
a títol onerós.
d) Mesclar aigua potable amb les procedents d'altres aprofitaments, en les mateixes
canonades.
e) Remunerar els empleats del Servei Municipal, encara que siga per motius de treballs
efectuats per aquests en favor de l'usuari.
f) Impedir l'entrada del personal del Servei Municipal a llocs on es troben les instal·lacions,
connexions o comptadors del client, quan hi haja indici raonable de possible defraudació, així
com oposar-se a la instal·lació o substitució del comptador, en el cas que calga.
g) Obrir o tancar les claus de pas situades en la via pública, estiguen precintades o no, sense
autorització de l'empresa, llevat de cas urgent per avaria.
h) Manipular en les instal·lacions a fi d'impedir que el comptador registre el cabal realment
consumit.
i) La instal·lació o canvi de comptadors per part d'instal·ladors no autoritzats.
j) Desatendre els requeriments que el Servei Municipal faça als abonats perquè satisfacen les
seues quotes o esmenen els defectes observats en la instal·lació.
k) No permetre la lectura dels comptadors o anàlisi dels abocaments.
l) Alterar les característiques dels abocaments sense coneixement previ del Servei.

m) Subministrar dades falses amb ànim de lucre, que hagen produït menyscapte econòmic al
Servei Municipal.
n) Utilitzar la connexió d'una finca per a efectuar l'abocament d'una altra, sense coneixement
del Servei.
o) El gaudi d'un abocament sense haver portat a efecte la contractació d’aquest, o sense
ajustar-se a les disposicions de l'ordenança d'abocaments.
p) Qualssevol altres actes o omissions que la legislació vigent considere igualment faltes greus.
Article 30. Infraccions lleus del Servei.
1. Els fets i omissions que, tot i no revestir la importància dels enumerats en l'article 29.2,
infringisquen aquest reglament, tindran la consideració d'infraccions lleus. Les infraccions de
caràcter lleu, motivaran un advertència de l'Ajuntament que obligarà l'abonat a normalitzar la
seua situació en el termini de quinze dies i amb totes les despeses que això origine a càrrec
seu. La no atenció al requeriment en l'esmentat termini, implicarà la comissió d'una falta greu.
Article 31. Sancions per infraccions greus.
1. Les infraccions qualificades com a greus comeses en l'ús d'aigua potable, donaran lloc a la
restricció del subministrament, que no es restituirà fins que el motiu de la infracció haja sigut
resolt a satisfacció plena del Servei Municipal. Les despeses que es produïsquen, tant per la
restricció del subministrament com per la seua represa, seran sempre per compte de l'infractor,
tal com s'assenyala en el punt 20.2.
2. Les infraccions que constituïsquen frau, tinguen la consideració de greus o lleus, implicaran
sempre la restricció del subministrament, fins que el defraudador no pague a l'empresa l'import
del volum d'aigua defraudat la liquidació del qual es farà de la manera prevista en el present
reglament.
3. Els fets que puguen constituir defraudació, donaran lloc a un expedient que es tramitarà
judicialment o administrativament, segons corresponga.
4. Els fets que puguen constituir infracció penal, com ara la ruptura de precintes, la destrucció
d'instal·lacions, la contaminació de les aigües i d’altres especificades en el Codi Penal, es faran
saber al jutjat d'instrucció corresponent.
5. El Servei informarà sempre l'abonat dels detalls d'aquest reglament, dels detalls de les tarifes
i l’instruirà sobre qualsevol classe de recursos i garanties que emparen els drets de l'usuari.
Article 32. Liquidacions per defraudació.
1. Una vegada comprovada la anormalitat pel Servei Municipal, l'inspector autoritzat a l’efecte
d’això precintarà, si és possible, els elements inherents al frau i alçarà acta d'inspecció en què
farà constar: local i hora de la visita a l'immoble, descripció detallada de la anormalitat
observada, i elements de proves, si n’hi ha. Així mateix, caldrà invitar el client, personal
dependent d’aquest, familiar o qualsevol altre testimoni a presenciar la inspecció i a signar
l'acta; el client podrà fer constar, amb la seua signatura, les manifestacions que crega
pertinents. La negativa a fer-ho no afectarà en res la tramitació i conclusions que s'establisquen
posteriorment, ni es prendran en consideració les manifestacions que haja fet sense signar-les.
2. El Servei Municipal, en possessió de l'acta d'inspecció, farà la liquidació corresponent
segons els casos, i durà a terme els procediments que es regulen a continuació:
a) En el cas que no hi haja cap contracte per al subministrament d'aigua.

Es formularà una liquidació per frau, que inclourà un consum equivalent a la capacitat nominal
del comptador que reglamentàriament haguera correspost a les instal·lacions utilitzades per a
l'acció fraudulenta, amb un temps de tres hores diàries d'utilització ininterrompudes i durant el
termini que medie entre l'adquisició de la titularitat o drets d'ús de les instal·lacions esmentades,
i el moment en què haja esmenat l'existència del frau detectat, sense que es puga estendre en
total a més de dos anys.
b) En el cas que, per qualsevol procediment, s'haja manipulat o alterat el registre del comptador
o aparell de mesura.
Si s'hi han falsejat les indicacions del comptador o aparell de mesura instal·lat, per qualsevol
procediment o dispositiu que produïsca un funcionament anormal d’aquest, es prendrà com a
base per a la liquidació de la quantia del frau la capacitat de mesura del nominal, computant-se
el temps a considerar en tres hores diàries des de la data de l'última verificació oficial del
comptador, sense que aquest temps excedisca de l'any, descomptant-se els consums que
durant aqueix període de temps hagen sigut satisfets per l'autor del frau.
c) En el cas que s'hagen realitzat derivacions de cabal, permanent o circumstancial, abans dels
equips de mesura.
Si el frau s'ha efectuat derivant el cabal abans de l'aparell comptador, es liquidarà com en el
cas primer, si no existeix contracte de subministrament i sense fer-se descompte per l'aigua
mesurada pel comptador.
d) En el cas que s'utilitze l'aigua per a usos diferents dels contractats, afectant a la facturació
dels consums segons la tarifa a aplicar.
En aquest cas, la liquidació de la quantia de l'aigua utilitzada en forma indeguda es farà
aplicant al consum la diferència existent entre la tarifa que en cada període corresponga a l'ús
real que s'està donant a l'aigua, i les que, durant el període esmentat, s'han aplicat basant-se
en l'ús contractat. Aquest període no podrà ser computat en més de dos anys.
3. En tots els casos, l'import del frau deduït d'acord amb els preceptes establits en els paràgrafs
anteriors, estarà subjecte als imposts que li siguen repercutibles, havent de consignar la
quantia d’aquests en les liquidacions corresponents.
4. Les liquidacions per frau que formule el Servei Municipal seran notificades als interessats,
els quals podran formular reclamacions davant l'organisme competent en matèria de consum,
en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació de la liquidació sense perjudici de
les altres accions legals que es consideren oportunes.
CAPÍTOL X. COMPETÈNCIES
Article 33. Coneixement i resolució de qüestions administratives.
Serà de competència exclusiva de l'Ajuntament, com a titular del Servei Municipal, el
coneixement i la resolució de les qüestions administratives que es puguen suscitar en ocasió
de l’aplicació d’aquest reglament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En els expedients de responsabilitat patrimonial, quan els danys causats als particulars siguen
indemnitzables i es deriven del funcionament normal o anormal del servei públic objecte
d'aquest reglament, l'administració podrà determinar en la resolució final de l'expedient tramitat

amb audiència del concessionari del servei, que aquest pague directament a l'interessat la
indemnització que en resulte.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L'entrada en vigor d'aquest reglament derogarà l'Ordenança Reguladora del Subministrament
d'Aigua de Consum Públic de l'Ajuntament de Quart de Poblet que hi ha actualment.
ANNEX I . ESQUEMES SOBRE CONNEXIONS

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint hores i cinquanta minuts del dia
vint-i-dos de desembre de dos mil catorze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels
acords que s’hi han adoptat s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

