REGLAMENT REGULADOR DE LES CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES A
PERCEBRE PELS SERVEIS D'ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM I ALTRES ACTIVITATS CONNEXES.
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió que tingué lloc el dia trenta-u d'octubre de 2017,
aprovà el Reglament Regulador de les contraprestacions econòmiques a percebre pels
serveis d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram i altres activitats
connexes de l'Ajuntament de Quart de Poblet; l’acord fou publicat en el BOP núm. 219
de data 15-XI-2017, i havent finalitzat el termini d'exposició al públic sense que s’hi
hagen presentat reclamacions ni suggeriments, l’aprovació ha esdevingut definitiva,
(BOP núm. 11, de data 16-I-2018).

Text íntegre del Reglament:

REGLAMENT REGULADOR DE LES CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES A
PERCEBRE PELS SERVEIS D'ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM I ALTRES ACTIVITATS CONNEXES.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament i Objecte.
1.1. Aquesta norma s’estableix amb vista a garantir el principi de REGLAMENT
REGULADOR DE LES CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES A PERCEBRE
PELS SERVEIS D'ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM I ALTRES ACTIVITATS CONNEXES.
1.1. del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
1.2. L'objecte d'aquesta normativa és regular les contraprestacions econòmiques pels
serveis d'abastiment domiciliari d'aigua potable i de clavegueram, així com per les
activitats connexes al servei en el municipi de Quart de Poblet.
1.3. Els serveis públics esmentats de titularitat municipal són prestats i gestionats en
aquest terme municipal per mitjà d'Aigües de València SA com a concessionària dels
serveis, com a conseqüència del “Contracte per a la Gestió i Explotació del Servei
d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram” subscrit amb data 19 de maig de 2010.
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1.4. S'hi exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma el Barri del Crist-Quart, per tal
com el servei es duu a terme per mitjà de la Mancomunitat Intermunicipal Aldaia-Quart
de Poblet.

Article 2. Contraprestació.
La prestació del servei d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram, així com
la realització de les activitats complementàries relacionades amb aquest, comportarà
una contraprestació econòmica en concepte de preu privat que percebrà el
Concessionari del Servei directament dels usuaris, amb l’enviament previ de la factura
corresponent; tot això en els termes aprovats per l’Ajuntament de Quart de Poblet en el
moment de produir-se la licitació i posterior adjudicació de la concessió de l'esmentat
servei, i d'acord amb les tarifes vigents en el moment d'emissió de cada factura, que
s’establiran per mitjà d’aquesta norma.
Article 3. Persones obligades al pagament.
3.1. Tot peticionari d'alta en el servei d'abastiment d'aigua potable i/o clavegueram,
està obligat a:
– Satisfer la quota de contractació.
– Al pagament de l'import d'execució de connexió de subministrament d'aigua i
clavegueram en aquells casos que corresponga i previ expedient tramitat a l’efecte
d’això pel concessionari.
3.2. Tot titular d'un contracte de subministrament d'aigua i/o clavegueram està obligat
a abonar l'import dels consums efectuats d'acord amb els preus vigents en cada
moment. En el cas que el consum s'haja efectuat per fuites o avaries caldrà ajustar-se
al que disposa l'article 7.21 del Reglament de prestació del servei de l'abastiment
d'aigua potable i clavegueram en el municipi de Quart de Poblet (RSAQ).
3.3. La utilització dels serveis implica l'expressa conformitat amb aquestes normes, així
com amb les normes reglamentàries sobre prestació dels serveis esmentats.

CAPÍTOL II. ESTRUCTURA TARIFÀRIA I DRETS ECONÒMICS
Article 4. Tarifa d'Abastiment d'Aigua i Clavegueram.
4.1. La tarifa per subministrament d'aigua és d'estructura binómica i comprén:
– Una quantitat fixa per disponibilitat dels serveis contractats modulada segons el
calibre del comptador, identificada com a quota de servei.
– Una part variable, modulable en funció del nombre de metres cúbics d'aigua
consumits des de l'última lectura o facturació, identificada com a quota de consum.
4.2. Les tarifes que en cada moment seran aplicables pel subministrament d'aigua
potable es correspondran amb les publicades en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, i en serà efectiva l’aplicació a partir de la data d’aquesta publicació; tot
això de conformitat amb el que estableix l'article 13.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny,
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del Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els
procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim
d'autorització i comunicació.
4.3. La tarifa per clavegueram es compon únicament d'una part variable en funció del
nombre de metres cúbics d'aigua consumits des de l'última lectura o facturació.
Les tarifes que en cada moment seran aplicables pel clavegueram es correspondran
amb les aprovades pel Ple de l'Ajuntament i publicades en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.

Article 5. Drets de connexions.
L'execució de les connexions d'enganxament-altes en subministrament d'aigua i a les
xarxes de clavegueram serà sufragada en tot cas per qui les sol·licite i s’aplicaran els
preus que en cada moment figuren aprovats a aquest efecte per l'Ajuntament, tot això
de conformitat amb el que estableix l'article 16 del RSAQ.
Article 6. Contraprestacions inherents a la contractació del subministrament.
6.1. Drets de contractació/enganxament/altes. Són les quantitats que ha d'abonar qui
sol·licite el subministrament, per a sufragar els costs tècnics i administratius derivats
de la formalització del contracte.
6.2. Drets d'inspecció d'instal·lació i col·locació de comptador. Són les quantitats que
han de satisfer els abonats per a respondre de les actuacions regulades en l'article 5
a) i concordants del RSAQ per la inspecció, revisió i intervenció sobre les instal·lacions
interiors dels abonats que, per qualsevol causa, es troben o puguen trobar-se en
servei o ús i quan les necessitats del servei així ho requerisquen.
6.3. Conservació de comptador. La seua quantia es determinarà per una quantitat fixa
en funció del calibre del comptador expressat en mm.
6.4. Armari comptador. Són les quantitats que si és el cas han de satisfer els abonats
en aquells casos que siguen necessaris per a realitzar/adequar l’armari on allotjar
adequadament el comptador.
6.5. Condicionament de connexions. Són les quantitats que han de satisfer els abonats
per a respondre pel condicionament de la connexió en aquells casos que així
corresponga, bé per reposició d'un servei suspés, segons que disposa l'article 14 del
RSAQ, o bé perquè es requerisca un cabal major.

Article 7. Taxes i Cànons integrats en el rebut del servei.
7.1. S'entendrà per taxes i cànons aquells tributs que independentment de la tarifa
siguen establits en cada moment per altres administracions públiques, els quals
s'integraran en la factura que s’ha de cobrar pel servei d'abastiment d'aigua i
clavegueram.
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7.2. En el moment d'aprovació d’aquestes normes, les taxes i cànons que es troben
actualment en vigor es refereixen a:
– Taxa pel Servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans (TAMER),
tribut establit per l'entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, el fet imposable
del qual està constituït per la gestió de residus urbans o assimilats per al seu
tractament, la valoració i l'eliminació.
– Cànon de Sanejament, impost establit per la Generalitat amb l'objecte de finançar les
despeses de gestió i explotació de les instal·lacions d'evacuació, tractament i
depuració d'aigües residuals.
Article 8. Tarifes especials bonificades.
8.1. S'aplicarà la tarifa especial bonificada a tots els pensionistes els ingressos dels
quals estiguen entre el 50 i 100% de l'IPREM i visquen sols o amb el cònjuge.
8.2. En el cas d'aquells pensionistes els ingressos dels quals no arriben al 50 % de
l'IPREM per tots els conceptes, sempre que visquen sols o amb el cònjuge, tindran
una exempció total sobre la tarifa.
8.3. L'aplicació de les tarifes especials bonificades tindrà caràcter rogat i serà
reconeguda per un període màxim de dos anys, i caldrà adjuntar juntament amb la
sol·licitud d’aquesta la documentació següent:
– Escrit de sol·licitud d'aplicació d'exempció de tarifa o de tarifa especial bonificada.
– Certificat del padró municipal.
– Còpia de certificació acreditativa dels ingressos a percebre durant l'exercici.
– Còpia última declaració de l’IRPF o, si és el cas, certificació negativa d’aquesta.
8.4. L'exempció o bonificació tindrà amb caràcter general efectes en el període de
cobrament següent al de la seua sol·licitud, raó per la qual s’ha de sol·licitar amb
anterioritat a la tramitació de la llista de cobrament o, si és el cas, amb anterioritat al 31
de gener de l'exercici en què es pretenga el seu reconeixement i aplicació.
8.5. En tot cas, serà requisit indispensable per al reconeixement de l'exempció o
aplicació de tarifa especial bonificada, a més del compliment dels requisits exigits en
els apartats anteriors, que la persona beneficiària tinga la condició de titular del
contracte de subministrament, així com que es trobe al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Ajuntament de Quart de Poblet.
8.6. L'exempció i/o tarifa especial bonificada serà reconeguda mitjançant una resolució
motivada, previ expedient tramitat per l'Ajuntament, que serà notificat a la persona
interessada en el termini d'un mes a partir de l’endemà de la resolució de l'Alcaldia. La
falta de resolució expressa de la sol·licitud en el transcurs de tres mesos des de l'inici
del procediment, determinarà que s’hagen d'entendre desestimades.
8.7. Pel fet de tindre exempció i/o tarifa especial bonificada prevista en aquest article
caràcter rogat i vigència bianual, tindrà efectes exclusivament en els exercicis
reconeguts, i quedarà sense efecte en l'exercici immediatament següent al de
finalització del reconeixement, per la qual cosa, si persistien els requisits exigits per al
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seu reconeixement, caldrà ser sol·licitada de nou amb anterioritat al 31 de gener de
l'exercici en què es pretenga el reconeixement; a l’efecte d’això s’ha d’aportar,
juntament amb la sol·licitud, la documentació detallada anteriorment.
8.8. En tot cas, el reconeixement de l'exempció i/o tarifa especial bonificada s'entendrà
vigent durant el termini de dos anys concedit i sempre que es mantinguen els supòsits
que van justificar el seu reconeixement, circumstància aquesta que podrà ser revisada
i comprovada en qualsevol moment pel servei municipal competent de l'Ajuntament
per a comprovar l'adequació de la realitat del titular del contracte de subministrament;
a l'efecte d’això realitzarà les correccions necessàries i mantindrà o deixarà sense
efecte automàticament l'exempció i/o tarifa especial bonificada.
8.9. Als efectes prevists en l'apartat anterior, el beneficiari o els seus drethavents estan
obligats a comunicar al servei corresponent qualsevol canvi que afecte la bonificació o
exempció reconeguda, en el termini d'un mes des que es produïsca.
8.10. També podrà ser aplicada la tarifa especial bonificada a aquelles associacions o
fundacions que exercisquen activitats relacionades amb serveis socials i estiguen
inscrites en el Registre General dels titulars d'activitats, de serveis i centres d'acció
social de la Comunitat Valenciana. Aquesta aplicació tindrà caràcter rogat, de validesa
anual, i podrà revisar-se en el cas que varien les causes que van motivar-ne la
concessió.
8.11. Una vegada reconeguda l'aplicació de la tarifa especial bonificada al titular,
aquesta produirà efecte en el període de cobrament següent o pendent de liquidació a
aquell en què es reconega.

TÍTOL III. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

Article 9. Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagament de les tarifes i contraprestacions econòmiques que regulen
aquestes normes naix des del moment que s'inicia la prestació del servei o serveis, o
se sol·liciten les activitats connexes a aquests.

Article 10. Emissió de factures.
La facturació dels serveis es durà a terme trimestralment. No obstant això, quan
circumstàncies excepcionals sobrevingudes ho facen necessari, es podrà modificar,
mitjançant petició del concessionari i aprovació expressa de l'Ajuntament, la
periodicitat de la facturació que en cap cas podrà ser inferior a un mes.

Article 11. Facturació.
11.1. En els subministraments controlats per comptador, es facturarà com a consum el
que registre aquest aparell. Si en el moment de prendre lectura s'observa que el
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comptador està avariat o funciona amb irregularitat o hi ha impossibilitat de lectura per
qualsevol causa, es facturaran els consums de conformitat amb el que estableix
l'article 22 del RSAQ, mentre que es mantinga aquesta situació.
11.2. No obstant el que estableixen els paràgrafs anteriors, excepcionalment i amb
l'autorització prèvia municipal, es podran contractar subministraments temporals sense
comptador, com ara fires, exposicions, espectacles a l'aire lliure i aquells altres que per
la seua escassa duració o circumstància especial ho facen aconsellable, si bé la seua
duració no podrà ser superior a 3 mesos ni inferior a 1 dia.
Article 12. De l'IVA.
A les tarifes i altres drets econòmics objecte d'aquesta normativa els serà aplicable
l'Impost sobre Valor Afegit que en cada moment es trobe vigent.
Article 13. Llistes cobratòries i posada al cobrament.
13.1. El concessionari confeccionarà una llista cobratòria amb tots els abonats i
conceptes a recaptar, per cada període establit en aquesta norma. La llista es trametrà
en fitxer informàtic amb caràcter previ a l'Ajuntament, per mitjà d'un escrit dirigit a
l'Alcaldia-Presidència, on es faça constar a més a més, les tarifes aplicades, ruta
corresponent, període de facturació, així com les dates de posada al cobrament i
càrrec domiciliats.
13.2. Havent donat compte de la llista cobratòria referida, prèvies les comprovacions
oportunes, sense que l'Ajuntament manifeste disconformitat al respecte d'això, el
servei municipal corresponent inserirà anunci en el Tauler d'Anuncis municipal, així
com en la web municipal, moment a partir del qual el concessionari podrà portar a
efecte el cobrament de la facturació corresponent.
13.3. Tot això sense perjudici que l'Administració, en qualitat de titular del servei, puga
dur a terme totes les operacions de comprovació i inspecció que considere oportunes.
Article 14. Termini i Forma de Pagament.
14.1. Les obligacions de pagament per subministrament es compliran dins del termini
d'un mes, que es comptarà a partir de la data de la notificació o anunci, tot això de
conformitat amb el calendari anual de facturació i terminis de pagament que serà
facilitat a l'Ajuntament, i abans del començament de cada exercici, pel concessionari.
14.2. En el cas de contractació de subministraments temporals sense comptador,
l'import que es derive d’aquest subministrament es farà efectiu en el moment de dur a
terme l'emissió de la factura pel consum realitzat.
14.3. El pagament per execució o condicionament de connexions serà abonat en el
moment en què es faça la liquidació corresponent i, en tot cas, amb caràcter previ a la
seua execució.
14.4. La forma preferent de pagament és la domiciliació bancària; no obstant això,
també podrà efectuar-se el pagament en qualsevol de les oficines recaptatòries del
concessionari.
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CAPÍTOL III. D'ALTRES OBLIGACIONS DELS ABONATS

Article 15. Baixa del Subministrament
15.1. És obligació de l'abonat/propietari sol·licitar al concessionari la baixa del
subministrament que tinga concedit quan es transmeta la propietat de l'immoble
abastit, o en el cas d'abonats no propietaris ni usufructuaris, quan deixen d'ocupar-lo.
15.2. En el cas que no se sol·licite la baixa, aquesta produirà efecte en el moment en
què es produïsca l'alta del nou titular del contracte de subministrament d'aigua,
subsistint la pòlissa d'abonament i l'obligació de pagament.
Article 16. Impagament de les contraprestacions econòmiques
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 l'article 27
del RSAQ i amb el compliment previ del procediment que es recull en aquell, tot això
sense perjudici del cobrament per la via administrativa o judicial que puga
correspondre.
Disposició transitòria.
En totes les qüestions no regulades en aquestes normes regirà el que estableix el
Reglament de prestació del servei de l'abastiment d'aigua potable i clavegueram en el
municipi de Quart de Poblet, així com el contracte de la concessió subscrit per
l'Ajuntament i el concessionari.
Disposició final.
Les contraprestacions econòmiques pels serveis que regula aquesta normativa
entraran en vigor quan l'òrgan competent en la matèria les autoritze i es publiquen de
conformitat amb el procediment establit per a cada cas.
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