
81N.º 30
15-II-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament d’Albaida
Anunci de l’Ajuntament d’Albaida sobre elevació a definitiu de l’acord del Ple, de 22 de desembre de 2020, d’aprovació de l’or-
denança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de subministrament d’aigua potable.

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia 164/2021, de 4 de febrer, ha estat elevat a definitiu l’acord del Ple de la Corporació de 22 de desembre de 2020, d’aprovació 
de l’Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de subministrament d’aigua potable a Albaida., tot i que, durant el 
termini d’exposició pública de 30 dies següents al de la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 251 de 31 de 
desembre de 2020, no s’han presentat reclamacions. 
Tot seguit es publica el text de l’Ordenança tal com queda redactada després de l’aprovació i la part dispositiva del Decret de referència que 
l’eleva a definitiva:
“Primer. Entendre definitivament adoptat l’acord plenari de 22 de desembre de 2020 i, per tant, elevar a definitiva l’aprovació de l’ordenança 
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de subministrament d’aigua potable a Albaida quedant redactada com es transcriu 
literalment a l’annex. 
Segon. Fer pública esta Resolució mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, seu electrònica (albaida.sedelectronica.es) 
i Butlletí Oficial de la Província, tot d’acord amb allò establert a l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, amb la indicació que contra l’acord d’elevació a definitiva de l’Ordenança, que finalitza la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors 
des de l’endemà al de la publicació de l’edicte en el BOP, sense perjudici d’exercir qualsevol altre que crega convenient.”
Annex que s’hi cita a l’apartat primer de la part resolutiva:
Text de l’Ordenança Reguladora

« Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei públic de subministrament d’aigua 
potable a Albaida
Exposició de motius
Article 1. Fonament legal.
Article 2. Objecte.
Article 3. Obligació de pagament.
Article 4. Obligats al pagament.
Article 5. Tarifes.
Article 6. Tarifa i protocol de fugides
Article 7. Normes de gestió.
Article 8. Règim de declaració i pagament.
Article 9. Casos d’infracció.
Disposicions transitòries
Disposicions derogatòries
Disposició final
Exposició de motius
Durant anys ha existit un debat doctrinal i jurisprudencial sobre la naturalesa jurídica de les tarifes (prestacions pecuniàries) dels serveis públics 
quan es presten mitjançant personificació privada (com a casos de gestió directa a través de societat mercantil amb capital íntegrament públic 
o gestió indirecta- és a dir, mitjançant contracte administratiu-), centrant el debat en si havien de ser taxes o preus privats. 
L’entrada en vigor el 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, defineix la naturalesa jurídica de les tarifes que abonen els 
usuaris per la utilització de les obres o la recepció dels serveis, tant en els casos de gestió directa d’aquests, a través de la pròpia Administració 
mitjançant personificació privada, com en els supòsits de gestió indirecta, a través de concessionaris, com a prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributari. 
A aquest efecte, se li dona nova redacció a la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; a l’article 
20 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, afegint-li un 
nou apartat 6, i a l’article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, del règim jurídic de les taxes i els preus públics afegint-li una nova lletra c). 
En la seua conseqüència, aquestes prestacions patrimonials no participen de la naturalesa jurídica dels tributs i han de regular-se mitjançant 
“ordenança” (art. 49 de la Llei 7/1985).
Article 1. Fonament legal.
En ús de les facultats concedides per l’article 31.3 de la Constitució Espanyola i de la potestat reglamentària que té l’Ajuntament d’Albaida, 
de conformitat amb els articles 4.1. a) i 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a través d’aquesta 
Ordenança, es regulen les tarifes per la prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable en el terme municipal d’Albaida.
Les referides tarifes tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb el que es disposa en l’article 
20.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la 
Disposició Addicional Primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en la redacció donada per la Disposició Final 11a 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 2. Objecte.
Constitueix l’objecte de la present Ordenança el fet de regular les tarifes a satisfer pels beneficiaris com a contraprestació pel servei de 
subministrament d’aigua.
Aquests serveis es prestaran per l’empresa concessionària del servei i amb subjecció al Reglament per a la prestació del servei de proveïment 
d’aigua vigent.
Article 3. Obligació de pagament.
L’obligació de pagament naix en el moment en què se sol·licita l’alta o la prestació en el servei corresponent o, en el seu cas, quan es detecta 
la utilització irregular d’aquest en els termes establerts en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Article 4. Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari regulades en aquesta Ordenança, les persones 
físiques, jurídiques, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat 
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econòmica o un patrimoni separat que reben o utilitzen el servei de proveïment d’aigua prestat per l’entitat subministradora i, en particular, 
qui siga titular d’un contracte/pòlissa de subministrament d’aigua potable o sol·licitant de connexió.
La recaptació de les prestacions abans indicades serà l’Entitat Subministradora, sense perjudici de la seua domiciliació bancària pels obligats al 
pagament, retribuint-se així a l’Entitat Subministradora, i això sense perjudici de les subvencions que l’Ens Local puga destinar per a completar 
la seua retribució i del cobrament d’altres conceptes extratarifaris que puga correspondre-li.
Article 5. Tarifes.
La prestació patrimonial objecte d’aquesta Ordenança estarà integrat per les següents tarifes mensuals i trimestrals:

1. Quota municipal
a) Quota Serveis €/mes
Comptador fins 13 mm 2,198
Comptador fins 15 mm 3,297
Comptador fins 20 mm 5,497
Comptador fins 25 mm 7,693
Comptador fins 30 mm 10,988
Comptador fins 40 mm 21,980
Comptador fins 50 mm 32,968
Comptador fins 65 mm 65,940
Comptador fins 80 mm 98,908
Comptador fins 100 mm 98,908
Comptador fins 125 mm 98,908
Boca d’incendis 10,816
b) Quota Consum €/m3

Urbà Disseminats
1er BLOC: Fins 8,33 m³ 0,204 0,524
2n BLOC: Entre 8,33 i 12,67 m³ 0,235 0,581
3er BLOC: Entre 12,67 i 16,67 m³ 0,278 0,715
4t BLOC: Més de 16,67 m³ 0,420 1,074
c) Quota de manteniment: €/mes
Comptador fins 13 mm 0,835
Comptador fins 15 mm 1,255
Comptador fins 20 mm 2,090
Comptador fins 25 mm 2,923
Comptador fins 30 mm 4,178
Comptador fins 40 mm 8,356
Comptador fins 50 mm 12,533
Comptador fins 65 mm 16,711
Comptador fins 80 mm 20,889
Comptador fins 100 mm 29,244
Comptador fins a 125 mm o más 45,954

2. Cànon de sanejament de l’entitat pública de sanejament de la Generalitat Valenciana: De conformitat amb el que es disposa en la Llei 
2/92 de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana, de 26 de març, es liquidarà addicionalment en cada rebut el citat cànon 
l’import del qual serà el que fix a cada moment el Govern de la Generalitat. Aquest cànon s’exigirà en els termes assenyalats per la referida 
Llei, amb les exempcions, bonificacions, etc. assenyalades en aquesta. Igualment s’aplicaran amb caràcter automàtic les modificacions que 
es produïsquen pels òrgans competents de la Generalitat. El present cànon no reportarà IVA, llevat que legalment s’establisca el contrari
3. IVA: Sobre les presentes tarifes s’aplicarà IVA d’acord amb el que s’estableix en la Llei 37/1992 de 28 de desembre.

Article 6. Tarifa i protocol de fugides
1.En els supòsits de períodes de consums atípics com a conseqüència de fugides no intencionades en les instal·lacions particulars del client, 
podrà realitzar-se una regularització del període afectat, prèvia petició del titular de la pòlissa, davant l’empresa subministradora sempre que 
es complisquen els següents requisits:
a) Que l’excés de consum es dega a l’existència d’una causa objectiva i fortuïta, aliena al propi consum.
b) Que s’hagen incorporat els mitjans necessaris, amb la deguda celeritat, per a solucionar la causa de l’excés de consum.
c) Que els consums anteriors i posteriors a la sol·licitud de regularització del consum es corresponguen amb els considerats habituals.
2. El caràcter fortuït de la fugida, no atribuïble a la negligència dels clients, s’haurà de verificar per l’empresa subministradora, per a això el 
client haurà de presentar un escrit justificant que ha tingut una fugida interior, que la mateixa ha sigut reparada i sol·licitant l’aplicació de la 
tarifa reduïda. En l’escrit s’adjuntarà documentació justificativa de la fugida, factura de la reparació efectuada, fotografies, etc.
3. El consum habitual s’estimarà per l’empresa subministradora a partir de l’estudi previ dels volums registrats en els dos últims anys.
4. la regularització es podrà aplicar a les facturacions realitzades dins del període d’un any anterior a la data de la sol·licitud de regularització.
5.la tarifa de fugides consistirà en:
Aplicar la tarifa de consum del Bloc 3 als m³ en excés que estiguen dins del Bloc 4.
L’usuari podrà sol·licitar de manera paral·lela la devolució del Cànon de sanejament.
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Article 7. Normes de gestió.
Les persones interessades sol·licitaran les altes i baixes del servei en els termes establerts en el Reglament del Servei de Proveïment d’Aigua 
Potable vigent.
En qualsevol cas, els promotors d’edificis de nova construcció hauran de sol·licitar l’escomesa o connexió de les noves xarxes en la xarxa general. 
Igualment haurà de sol·licitar ser donat d’alta com a usuari del servei el titular del dret d’inquilí o d’utilització d’habitatges o locals.
Els abonats estaran obligats a comunicar les modificacions que es produïsquen i que puguen suposar una variació en la tarifa aplicable.
En els casos d’altes, baixes o variacions que afecten la tarifa aplicada, es procedirà al prorrateig de la quota per dies naturals dins del període 
de facturació trimestral.
Article 8. Règim de declaració i pagament.
L’empresa subministradora que preste el servei serà la responsable de la determinació dels consums a partir de la lectura dels aparells mesuradors 
d’aigua potable, de la confecció i emissió dels oportuns documents de facturació i de la percepció de les quantitats que es deguen.
La lectura dels comptadors s’efectuarà amb periodicitat mensual o trimestral. En el cas que no siga possible la presa de la lectura per avaria 
o una altra circumstància es facturarà el consum de la mitjana de l’últim any.
El pagament dels rebuts s’efectuarà bé mitjançant domiciliació bancària bé mitjançant el seu ingrés via els canals d’atenció existents a cada 
moment.
La taxa s’exigirà en funció de la matrícula elaborada i les dades relatives als usuaris del servei de subministrament d’aigua potable.
L’impagament de rebuts donarà lloc a la seua reclamació.
Article 9. Casos d’infracció.
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions que corresponguen s’haurà de tindre en compte la Llei General Tributària 
i la seua normativa de desenvolupament. 
Disposicions transitòries
La tarifa de fugides serà aplicable a totes aquelles fugides detectades des de l’1 de gener de 2020.
Disposicions derogatòries
Queden vigents totes les disposicions municipals restants en tot allò que no contradiga expressament al que s’estableix en aquesta Orde-
nança. 
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada efectuada la publicació de la seua aprovació definitiva, de conformitat amb el que es 
preveu en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i serà efectiva mentre no s’acorde la seua 
modificació o derogació.»
La qual cosa es fa pública, tot d’acord amb allò establert a l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, amb la indicació que contra l’acord d’elevació a definitiva de l’Ordenança de referència, que finalitza la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà al de la publicació de l’edicte en el BOP, sense perjudici d’exercir qualsevol altre que crega convenient.
En Albaida, a 4 de febrer de 2021.—L’alcalde-president, Josep Antoni Albert i Quilis.
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