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REGLAMENT DEL SERVICI D'AIGUA POTABLE PER A LA POBLACIÓ D'ALMOINES. 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
1.1. Definició de l'objecte i àmbit d'aplicació del Reglament. 
 
Es defineix com a objecte del Reglament l'ordenació del servici d'abastiment domiciliari 
d'aigua potable dins de l'àmbit territorial del Terme Municipal. 
 
1.2. Drets de l'abonat. 
 
1.2.1. Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la 
normativa legal vigent. 
 
1.2.2. Rebre còpia de la pòlissa de subministrament i del Reglament del Servici. 
 
1.2.3. Consumir l'aigua en les condicions d'higiene i pressió corresponents a l'ús que, 
d'acord amb les instal·lacions de la vivenda o indústria, siga l'adequat i estiga de conformitat 
amb la normativa legal o aplicable. 
 
1.2.4. Sol·licitar i obtenir les informacions i aclariments sobre el funcionament del 
subministrament i les dades referides al seu abonament particular. 
 
1.2.5. Formular les reclamacions que crega oportunes, pel procediment establert al 
Reglament. 
 
1.2.6. A què se li facturen els consums a les tarifes vigents. 
 
1.2.7. A sol·licitar del Subministrador la informació i assessorament necessari per a efectuar 
la contractació en les millors condicions. 
 
1.3. Obligacions de l'abonat. 
 
1.3.1. Satisfer l'import del servici en la forma i temps previstos en el Reglament. 
 
1.3.2. Pagar les quantitats resultants de liquidacions per error, avaria, frau o sanció. 
 
1.3.3. Usar l'aigua subministrada en la forma i usos establerts al Reglament. 
 
1.3.4. Abstenir-se de vendre, donar, cedir o llogar l'aigua procedent del seu abonament. 
 
1.3.5. Abstenir-se d'establir o permetre derivacions de la seua instal·lació per a 
subministraments a tercers, o per a locals o vivendes diferents de les consignades en la 
Pòlissa d'Abonament. 
 
1.3.6. Complir les condicions i obligacions contingudes en el Contracte de Subministrament i 
Reglament de Servici. 
 
1.3.7. Comunicar al Subministrador ampliacions en la instal·lació interior, en especial nous 
punts o elements de consum. 
 
1.3.8. Respectar els precintes col·locats pel subministrador o organismes competents de 
l'Administració. 
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1.4. Drets del Subministrador. 
 
1.4.1. Percebre l'import de la facturació en la forma i temps determinats en el Reglament. 
 
1.4.2. Requerir el butlletí d'instal·lació corresponent de les instal·lacions interiors dels 
abonats, per a garantir que estes complixen el que disposa el CTE, RD 314/2006 de 17 de 
març, BOE 74 de 28/03/06. 
 
1.4.3. Facturar als abonats amb la tarifa que resulte d'aplicar les clàusules del contracte de 
concessió administrativa subscrit amb l'Ajuntament. 
 
1.5. Obligacions del Subministrador. 
 
1.5.1. Prestar el servici de subministrament d'aigua d'acord amb el present Reglament. 
 
1.5.2. Mantindre les condicions sanitàries i la pressió de subministrament adequades. 
 
1.5.3. Mantindre la disponibilitat i la regularitat en el subministrament. 
 
1.5.4. Aplicar la tarifa que estiga en vigor, en cada moment. 
 
 
2. NORMES DEL CONTRACTE. 
 
2.1. Formes i condicions de l'establiment d'un nou contracte de subministrament. 
 
2.1.1. El subministrament se sol·licitarà per mitjà dels impresos facilitats pel Subministrador, 
on es faran constar per l'abonat totes les dades sol·licitades en el mateix. 
 
2.1.1.1. El subministrador donarà d'alta en Servicis municipals d'Aigua Potable, a aquells 
usuaris que ho sol·liciten prèvia presentació dels següents documents, en atenció als 
diferents usos del servici: 

1. Per a usos domèstics, s'exigirà l'aportació de cèdula d'habitabilitat o de qualificació 
definitiva i/o llicència d'ocupació. 

2. Per a usos comercials o industrials, llicència d'activitat o obertura d'establiments. 
3. Per a usos destinats a magatzem, garatge o cotxera, llicència d'entrada dels vehicles 

a través de les voreres o gual permanent o autorització municipal. 
4. Per a execució d'obres, com alta auxiliar, la perceptiva llicència municipal d'edificació 

o d'obres, i en este cas subscriurà document de compromís de formular la sol·licitud 
d'alta en el servici una vegada concloses les obres d'edificació. 

 
2.1.2. Per a subscriure la Pòlissa d'Abonament, el Subministrador demanarà el butlletí 
d'instal·lació corresponent de les instal·lacions interiors dels abonats. El Subministrador 
podrà negar-se a subscriure la dita Pòlissa, si les dites instal·lacions no oferixen la deguda 
garantia, i l'usuari no modifica, adequant al reglament, les instal·lacions. 
 
2.1.3. Per a poder disfrutar del servici, serà necessari tindre subscrita la Pòlissa 
d'Abonament. 
 
2.1.4. Per a cada local o vivenda, si coincidixen diversos d'ells en un mateix immoble, se 
subscriurà una Pòlissa distinta. 
 
2.1.5. Les dades que han de figurar en la Pòlissa d'abonament seran com a mínim els 
següents: 
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1. Titular del Contracte 
1.1. Persona Física 

1.1.1.- Nom 
1.1.2.- N.I.F. 

1.2.- Persona Jurídica 
1.2.1.- Denominació 
1.2.2.- C.I.F. 
1.2.3.- Domicili social i població 

1.3.- Representant 
1.3.1.- Nom 
1.3.2.- N.I.F. 

2. Sistema de subministrament. 
3. Domicili de l'abonament i població. 
4. Ús i destí de l'abonament. 
5. Característiques del comptador. 
6. Clàusules especials. 

 
2.1.6. El Contracte s'ajustarà a la "Pòlissa tipus" autoritzada per l'Excm. Ajuntament, i el 
model se adjunta al final d'este Reglament. 
 
2.1.7. Per a la subscripció de la Pòlissa d'Abonament, l'abonat haurà d'acreditar la seua 
personalitat amb el D.N.I. I exhibir la documentació que l'administració indique en cada cas. 
 
2.1.8. En cas de resultar precisa una modificació d'instal·lacions interiors o de connexions, 
l'usuari se suposa que actua amb l'autorització de la propietat de l'immoble. 
 
2.1.9. El Subministrador del Servici té l'obligació de subscriure la Pòlissa d'Abonament en el 
cas que el sol·licitant dispose de la documentació necessària i estiga en condicions de 
rebre-ho. 
 
2.1.10. El Subministrador del Servici contracta sempre amb els seus abonats a reserva que 
li siguen concedits els permisos necessaris per a poder efectuar les instal·lacions que 
exigisquen els subministraments que presa a càrrec seu. 
 
2.1.11. El Subministrador podrà negar-se a subscriure la Pòlissa d'Abonament quan: 

1. El sol·licitant del Servici mantinga deutes per consum d'aigua amb el Subministrador, 
del domicili on pretenga contractar o qualsevol altre. 

2. El sol·licitant no aporte la documentació necessària o acredite la seua personalitat. 
3. El sol·licitant es negue a firmar el contracte formalitzat d'acord amb el model oficial. 
4. A juí del subministrador les instal·lacions del sol·licitant no estiguen en condicions de 

rebre el subministrament o no complisquen la normativa vigent. 
5. La negativa del Subministrador a subscriure la Pòlissa d'Abonament podrà ser 

recorreguda davant de l'Excm. Ajuntament qui, sentides les parts, adoptarà la decisió 
que procedisca. 

 
2.1.12. Com a norma general, els contractes de subministrament s'estendran a nom de 
l'usuari del Servici. 
 
En els casos de vivendes o locals destinats a lloguer, podrà el propietari subscriure la 
Pòlissa d'Abonament al seu nom, sent en este cas el propietari, titular dels drets i 
obligacions que confereix la Pòlissa independentment de la persona que ocupe el local o 
vivenda. 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 feren 
constar expressament. Això no eximirà el nou propietari o inquilí, de subscriure una nova 
Pòlissa d'Abonament. 
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2.1.14. Els contractes de subministrament per als servicis comuns d'un immoble hauran de 
ser subscrits pels presidents de la Comunitat de Propietaris, degudament acreditats. 
 
Els membres de la Comunitat de Propietaris subministrada, s'entendrà que tenen 
responsabilitat solidària en relació amb les obligacions contretes amb el Subministrador. 
 
2.1.15. Traspassos de contracte. Com a regla general es considerarà que l'abonament al 
subministrament d'aigua és personal i l'abonat no podrà cedir els seus drets a tercers, ni 
podrà per tant exonerar-se de les seues responsabilitats enfront del Subministrador. 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. 
 
Per a això l'abonat ho posarà en coneiximent del Subministrador per mitjà de 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 per mitjà 
d'entrega personal en el domicili del Subministrador, el qual haurà d'entregar el rebut de la 
comunicació. 
 
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 haja de continuar-se prestant el subministrament, ni 
clàusules especials, el Subministrador estendrà una Pòlissa a nom del nou abonat que 
vindrà obligat a subscriure-la per a materialitzar el traspàs. Esta Pòlissa tindrà el caràcter de 
continuació de l'anterior. 
 
En el cas que es done alguna de les dos circumstàncies mencionades en el paràgraf 
anterior, serà necessària la conformitat expressa del Subministrador. 
 
2.1.16. Subrogacions de Contractes. A la defunció del titular de la Pòlissa d'Abonament, el 
seu cònjuge, descendents, fills adoptius plens, ascendents i germans, que hagueren 
conviscut habitualment en la vivenda, almenys, amb dos anys d'antelació a la data de la 
defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la Pòlissa. No seran necessaris 
els dos anys de convivència per als que estigueren sotmesos a la pàtria potestat del difunt ni 
per al cònjuge. 
 
També podrà subrogar-se qualsevol altre hereu o legatari si ha de succeir al causant en la 
propietat o ús de la vivenda local en què es realitze el subministrament. 
 
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. 
 
En el cas d'entitats Jurídiques, qui se subrogue o substituïsca en drets i obligacions, podrà 
fer el propi en la Pòlissa d'Abonament, condicionat a la presentació al Subministrador de les 
autoritzacions administratives necessàries. 
 
El termini per a subrogar-se serà de un any a partir de la data del fet causant. 
 
2.1.17. L'abonat ha de preveure la recepció d'avisos, correspondència i qualsevol notificació 
del Subministrador, en el domicili de l'abonament, o qualsevol altre que l’abonat comunique 
com a adreça de correspondència. 
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3. CONDICIONS D'ÚS. 
 
3.1. El servici garantix la potabilitat bacteriològica de l'aigua subministrada, d'acord amb la 
normativa vigent (Reglament Tècnic-Sanitari per a l'abastiment i control de qualitat de les 
aigües potable de consum públic "R.D. 140/2003, de 7 de febrer, BOE núm. 45 del 
21/02/2003 i el Decret de la Generalitat Valenciana 58/2006 de 05/05/2006, DOGV núm. 
5254 de 09/05/2006"). 
 
3.2. L'ús sanitari i aigua de boca tindrà, en cas de necessitat, absoluta prioritat sobre 
qualsevol altre ús industrial, regs, piscines, aire condicionat, etc. 
 
El Subministrador, amb el coneixement i aprovació municipal, podrà adoptar en cas 
d'urgència les mesures que conduïsquen a la utilització de l'aigua d'acord amb els usos 
prioritaris que determine l'Ajuntament. 
 
3.3. L'abonat no podrà utilitzar l'aigua per a usos o destins diferents dels contractats. 
 
3.4. L'abonat no podrà utilitzar l'aigua per a locals diferents dels assenyalats en el Contracte. 
 
3.5. L'abonat ha de consumir l'aigua d'acord amb el que establix el Reglament i usar les 
seues instal·lacions de forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta dels abonats i al 
Subministrador. 
 
3.6. 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. 
 
3.7. Quan es vagen a efectuar per part del Subministrador, treballs de conservació o 
ampliació de la xarxa prèviament programats, el Subministrador vindrà obligat a advertir als 
abonats dels talls de subministrament que es vagen a produir. No existirà esta obligació 
quan l'actuació del Subministrador vinga imposada per la necessitat i urgència de reparar 
fugues en la xarxa de distribució o altres successos de força major. 
 
3.8. Les instal·lacions destinades a augmentar, dins de l'immoble la pressió de l'aigua 
rebuda de la xarxa, s'efectuaran d'acord amb projectes prèviament aprovats i inspeccionats 
pel Servici. 
 
3.9. El Subministrador 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. 
 
3.10. La propietat d'un immoble té la responsabilitat de la conservació i manteniment de les 
instal·lacions generals de l'immoble, entenent-se per tals les existents en l'interior de 
l'immoble o de la propietat, exclòs el comptador. En el supòsit d'una fuga o pèrdua d'aigua 
en esta instal·lació, ve obligada a la seua urgent reparació. En el cas que, advertida la 
propietat de l'existència d'una fuga per mitjà de correu certificat, no s'haguera reparat en el 
termini de quinze dies, el Subministrador podrà suprimir provisionalment el subministrament 
de l'immoble. 
 
3.11. Tot l'edifici o immoble deu comptar amb clau de pas en la unió de la connexió amb el 
tub d'alimentació, junt amb el llindar de la porta, en l'interior de l'immoble. Si fóra necessari, 
sota la responsabilitat de la propietat, podrà tancar-se per a deixar sense aigua la instal·lació 
interior de tot l'edifici evitant amb això la manipulació de la clau de registre, l'ús de la qual 
queda reservat en exclusiva al Subministrador. 
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3.12. La instal·lació d'aparells descalcificadors als immobles, sobre les instal·lacions 
generals abans dels comptadors, haurà 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'estos aparells descalcificadors haurà de ser comunicat al Subministrador amb 
caràcter previ a la seua instal·lació. 
 
No podran ser posats en servici fins que s'haja formalitzat la Pòlissa d'Abonament que 
ampare la seua utilització. En la mateixa haurà de fer-se constar el mínim de metres cúbics 
que l'abonat es compromet a abonar mensualment al preu de la tarifa. La Quota de Servici 
serà en estos casos la corresponent a un comptador de 15 mm. 
 
 
4. CONNEXIONS. 
 
4.1. La connexió és la canonada que enllaça la xarxa general de distribució amb la 
instal·lació del subministrament de l'abonat. En el cas d'un immoble, amb la instal·lació 
general interior del mateix. 
 
4.2. La connexió de la connexió s'efectuarà sobre la canonada que assenyale el 
Subministrador, en funció de les característiques de la pròpia connexió i de les condicions 
tècniques de la xarxa. Es procurarà que la longitud de la connexió siga el més reduïda 
possible. 
 
4.3. Les característiques de la connexió es definiran pel Subministrador tenint en compte la 
pressió de la xarxa, l'ús a què es va a destinar el subministrament, la situació del local, la 
normalització de materials i la resta de circumstàncies a tindre en compte, inclosa 
l'harmonització amb el CTE, RD 314/2006 de 17 de març, BOE 74 de 28/03/06. 
 
4.4. Com a norma general, es realitzarà una connexió per immoble, i al estudiar les seues 
característiques, es tindran en compte tots els consums i locals possibles a abastir dins del 
mateix. Excepcionalment per la diferent naturalesa del subministrament o per necessitats 
especials de locals comercials en planta baixa, es podrà disposar de connexions 
independents de la general de l'edifici. 
 
4.5. A l'efecte de garantir la uniformitat dels materials emprats així com la futura conservació, 
tant de la xarxa de distribució com de la pròpia connexió, l'execució d'esta correspon 
efectuar-la al Subministrador, previ pressupost, i el seu cost ho abonarà el sol·licitant del 
subministrament. 
 
4.6. El Subministrador garantirà la qualitat de l'execució de la connexió durant un període de 
dotze mesos a comptar de la data de l'execució. Durant este espai de temps efectuarà a 
càrrec seu les reparacions de les avaries fortuïtes i es farà càrrec dels possibles danys que 
d'elles es produïren. 
 
4.7. La reparació i manteniment de les connexions, fins a la fatxada de l'edifici, les realitzarà 
sempre el Subministrador. Si ha segut provocada o ha segut produïda per negligència, el 
cost es carregarà a qui l'haja provocat. 
 
4.8. Per ser la connexió propietat de l'abonat, la responsabilitat pels danys derivats de la 
ruptura d'una connexió correspondran a la propietat de l'immoble subministrat. 
 
4.9. L'abonat que deixe de ser-ho, podrà retirar a càrrec seu la connexió que li ha prestat 
servici, per mitjà de l'oportuna sol·licitud al Subministrador i el depòsit en la Caixa d'este, de 
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l'import dels treballs a realitzar. En el cas que no ho fera en el termini de sis mesos 
s'entendrà que renúncia a la propietat de la connexió en favor del Subministrador i la deixa 
al seu lliure disposició. 
 
4.10. L'execució de connexions per a l'alimentació de sistemes contra incendis, s'efectuarà 
pel Subministrador basant-se en la petició formulada pel sol·licitant de les mateixes, 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 siguen 
necessari realitzar, amb motiu d'estes peticions, seran abonades pel sol·licitant qui en el 
moment d'efectuar la petició haurà d'indicar les característiques de la connexió sol·licitada, 
quant a diàmetre i ús es referix. 
 
4.11. Abans d'executar una instal·lació contra incendis que haja de subministrar- se amb 
aigua de la xarxa pública, el titular o responsable de la instal·lació deu informar 
adequadament al Subministrador de la seua pretensió, amb vista a que este puga analitzar 
les seues característiques des del punt de vista de control de l'aigua que subministra per al 
Servici. Si este control no està degudament garantit, el Subministrador indicarà les 
modificacions a realitzar. 
 
L'existència d'instal·lacions contra incendis no emparades pel corresponent contracte per a 
estos fins, serà considerat com a frau i el Subministrador podrà practicar la liquidació 
corresponent per a rescabalar-se del mateix i adoptar sobre les instal·lacions que ho 
faciliten, les mesures correctores oportunes per a evitar-ho. 
 
 
5. SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR. 
 
5.1. Els subministraments seran tots controlats pel sistema de comptador. 
 
5.2. El comptador ho facilitarà l'abonat adquirint-ho al Subministrador. 
 
El comptador serà instal·lat pel Subministrador en l'emplaçament preparat per l'abonat, 
segons les instruccions d'aquell. 
 
L'abonat satisfarà en el moment de subscriure la Pòlissa d'Abonament, l'import de l’alta 
segons les quotes de servici d'enganxada en vigor, de l'estudi econòmic que va servir de 
base per a la Concessió Administrativa. 
 
5.3. El comptador haurà de ser d'un sistema homologat oficialment i estar degudament 
verificat per l'autoritat competent. 
 
5.4. L'elecció del tipus de comptador i diàmetre la realitzarà el Subministrador d'acord amb el 
CTE, RD 314/2006 de 17 de març, BOE 74 de 28/03/06 i sempre en funció del consum a 
realitzar (cabal punta, cabal horari i tipus de subministrament). 
 
5.5. La instal·lació dels comptadors per als nous immobles es realitzarà d'acord amb les 
normes següents: 
 
5.5.1. En el cas d'edificis de vivendes, es disposaran comptadors divisionaris instal·lats 
necessàriament en bateria de comptadors, la qual s'ubicarà en local d'ús comú de l'immoble, 
ubicat en planta baixa el més pròxim possible a l'entrada de l'immoble. 
 
El local on s'ubique la bateria de comptadors, haurà de reunir les condicions exigides en el 
punt 5.11. 
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5.5.2. En el cas de vivendes unifamiliars així com de locals comercials i industrials, el 
comptador haurà d'ubicar-se en fornícula de dimensions normalitzades, situada en la part 
exterior del mur de tancament de l'immoble o, si és el cas, en el límit de la propietat. 
 
5.6. En els immobles que ja posseïsquen servici i no siga possible la ubicació normalitzada 
del comptador definit en l'article 5.5., el Subministrador permetrà que la seua ubicació siga la 
que es detalla: 
 
5.6.1. En el cas de vivendes unifamiliars, així com de locals comercials i xicoteta indústria, 
es permetrà la permanència del comptador en l'interior de l'immoble sempre que s'ubique 
este, en el mur de tancament exterior de la vivenda, en la seua part interior o bé darrere de 
la porta d'accés a l'immoble. En tot cas la seua ubicació deu permetre la lectura, així com el 
seu canvi de forma fàcil. 
 
5.6.2. En el cas d'edificis de vivendes, amb un muntant comú per a tot l'edifici, es permetrà 
continuar tenint el comptador instal·lat en l'interior de cada una de les vivendes, en compte 
de fàcil accés i ubicat de manera que la seua lectura o canvi puga realitzar-se amb facilitat. 
 
5.6.3. En casos especials i puntuals es podrà estudiar una altra distinta ubicació. 
 
5.7. En general els comptadors s'instal·laran en llocs de fàcil accés, degudament preparats i 
vigilats. En general, se situaran immediatament després de la clau de pas, (segons definició 
del CTE, RD 314/2006 de 17 de març, BOE 74 de 28/03/06), o el més prop possible de la 
mateixa. 
 
5.8. Inclús en el cas que el peticionari sol·licite la contractació de l'aigua d'un immoble de 
diverses vivendes per mitjà de comptador general i el Subministrador accepte esta modalitat, 
és necessari preveure la instal·lació interior perquè en el futur siga possible variar el sistema 
de subministrament a bateria de comptadors divisionaris. 
 
5.9. Amb caràcter previ a la contractació d'un subministrament serà necessari retolar 
l'emplaçament relatiu del comptador en la bateria, de forma llegible i duradora, amb indicació 
de la vivenda o local a què subministra.  
 
5.10. L'accés a la fornícula, cambra o armari on s'ubiquen els comptadors, haurà d'estar 
proveït de la corresponent pany amb la modalitat de clavó determinada per l'entitat 
prestatària del servici. 
 
5.11. Els locals on s'ubiquen els comptadors, tindran les dimensions que permeten 
emplaçar-los, substituir-los i retirar-los amb facilitat, i hauran de, així mateix, disposar de 
desaigües, llum i ventilació apropiats. En estos locals es mantindran les distàncies de 
seguretat entre els grups de pressió i altres elements com a bateries de comptadors, 
descalcificadors, etc. Així mateix estos locals estaran prou separats d'altres dependències 
destinades a la centralització de comptadors de gas i electricitat. 
 
5.12. La propietat de l'immoble haurà de cuidar de la neteja i neteja dels quarts de 
comptadors, i estos quedaran davall la seua diligent custòdia i responsabilitat. La propietat 
facilitarà l'accés als comptadors i la resta d'elements de la instal·lació de l'aigua, sempre que 
el Subministrador ho estime oportú. 
 
5.13. Els locals on s'ubiquen els comptadors no podran utilitzar-se per a altres menesters 
com ara trasters, depòsits de contenidors de fem, magatzem d'utensilis de neteja, etc...,  
 
5.14. Una vegada el comptador instal·lat no podrà ser manipulat més que pels empleats del 
Subministrador.  
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Si de la manipulació es derivarà la comissió d'un frau, el pagament de la sanció serà 
independent de l'abonament de l'import de l'aigua que s'estime consumida. 
 
5.15. L'abonat no podrà alterar els precintes, ni practicar operacions que puguen modificar el 
funcionament normal del comptador, de manera que no registre o que ho faça amb error. Tal 
manipulació es considerarà com a frau i tindrà el mateix tractament que en el cas anterior. 
(article 5.14). 
 
5.16. Si el consum efectiu, o el consum punta d'un abonat supera el que puga registrar el 
comptador amb normalitat, segons les característiques del mateix i indicacions dels seus 
fabricants, haurà de ser substituït amb gastos a càrrec de l'abonat, incloent en els mateixos 
els derivats de la modificació d'emplaçament del comptador, si és necessari, l'import del nou 
comptador, gastos d'alta, etc. 
 
5.17. L'abonat abonarà al Subministrador la Quota per Conservació i manteniment de 
comptadors i connexions vigents en cada moment. 
 
La dita quota obliga al Subministrador: 

1. Mantindre i conservar el comptador i connexió fins a la fatxada en perfectes 
condicions de funcionament. 

2. A substituir-ho d'un altre, verificat oficialment, quan es detecte avaria o funcionament 
defectuós, sempre que es dega a causes fortuïtes o de força major. 

3. Si l'avaria es deguera a causes no fortuïtes o de força major, la seua substitució es 
faria a qui ho haja provocat. 

4. Reposar en perfectes condicions de funcionament i verificat oficialment, tot 
comptador que haja superat el límit de vida útil fixat en dotze anys. 

 
5.18. El cost del comptador a substituir, així com els treballs necessaris per a tal substitució, 
definits en l'article 5.17, aniran a càrrec del Subministrador, sempre que la ubicació del 
comptador siga correcta. 
 
Si la ubicació del comptador no fóra correcta, s'informarà l'abonat per mitjà de carta 
certificada que haurà de realitzar a costa seua les modificacions pertinents en l'allotjament 
del comptador, donant-li un termini de dos mesos per a l'execució dels dits treballs. Una 
vegada estiguen executats es procedirà a la substitució del comptador. 
 
Si passats els dos mesos, de la notificació, l'abonat no ha procedit a l'execució dels dits 
treballs, el Subministrador podrà tallar el servici, donant per rescindit el Contracte. 
 
5.19. El Subministrador està autoritzat a retirar el comptador, cada vegada que procedisca el 
canvi, ja siga, bé per avaria del mateix, per reparació o per superar el seu període de vida 
útil establit en dotze anys (reposició). 
 
5.20. En el cas de retirada forçosa del comptador per a la seua reparació o reposició, el 
Subministrador facilitarà un comptador semblant per a substituir a què es retira, i que haurà 
d'estar, així mateix, verificat oficialment. 
 
 
6. FACTURACIÓ I PAGAMENT DE REBUTS. 
 
6.1. La facturació es realitzarà d'acord amb la modalitat de tarifa aprovada oficialment i 
vigent en cada moment. 
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6.2. El Subministrador llegirà i facturarà els consums amb caràcter, trimestral. Podrà 
igualment facturar a compte en funció de les mitjanes de consum i efectuar liquidació 
semestral o anual, si l’abonat ho sol·licita. 
 
6.3. Les lectures que prenga el Subministrador i servisquen de base per a la facturació 
hauran de quedar registrades en un full de lectura o suport físic o informàtic equivalent per a 
establir el corresponent historial de cada subministrament. 
 
6.4. El consum a facturar pels períodes de lectura es determinarà per les diferències 
d'indicació del comptador al principi i final de cada període. 
 
6.5. El procediment de facturació que s'ha de seguir en el cas d'anomalies de mesurament, 
és a dir quan es detecte la desocupació o el funcionament incorrecte del comptador, a fi de 
facturar el període actual i la de regularitzar les anteriors que procedisquen, es realitzarà: 

1. En els consums estacionals, prenent com a consum el del mateix període de l'any 
anterior. 

2. En els consums no estacionals, prenent la mitjana dels tres períodes de facturació 
anteriors, o el consum registrat pel nou comptador instal·lat, durant un període 
conegut i extrapolant-ho a la totalitat del període a facturar. 

 
6.6. L'import del subministrament es farà efectiu per l'abonat, en el compte bancari que 
l'abonat designe, o en les entitats de crèdit autoritzades pel Subministrador. L'abonat, dins 
del termini establit, també podrà remetre a les oficines del Servici un xec bancari 
acompanyat de la corresponent identificació o referència de la facturació a què s'ha 
d'aplicar, havent d'acusar recepció per part del Subministrador. 
 
6.7. El termini de pagament a partir de la notificació de la facturació del rebut a l'abonat, serà 
de vint dies. 
 
 
7. RECLAMACIONS. 
 
7.1. Qualsevol tipus de reclamació, bé siga sobre comprovació dels aparells de mesura, 
lectures, aplicació de les tarifes, pressions, cabals i, en general, qualsevol assumpte 
relacionat amb el Servici, ha de formular-se directament davant del Subministrador del 
Servici, qui queda obligat a estudiar i analitzar detingudament les circumstàncies que 
concórreguen en la reclamació, i respondre i adoptar les mesures correctores, si procedixen, 
en el termini més breu possible. Les reclamacions podran formular-se verbalment en les 
oficines del Subministrador o per escrit. 
 
El Subministrador vindrà obligat a entregar a l'abonat el comprovant d'haver efectuat una 
reclamació, si este ho sol·licita. En el mateix constarà, com a mínim, la data i el domicili de 
l'abonament. 
 
7.2. En el cas de disconformitat de l'abonat amb les resolucions adoptades pel 
Subministrador del Servici, seran resoltes en les matèries de la seua competència, per 
l'Excm. Ajuntament. 
 
7.3. Els gastos de verificació oficial del comptador seran satisfets pel Subministrador quan 
este ho sol·licite o quan havent-ho sol·licitat l'abonat resulte que el comptador registre en 
perjuí d'este, fora dels límits legals. Seran satisfets per l'abonat quan este les sol·licite i el 
comptador registre dins dels límits legals. 
 
 
 



 

11 

8. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT. 
 
8.1. El Subministrador podrà suspendre el subministrament, prèvia comunicació amb 10 dies 
d'antelació a l'Ajuntament, quan es done d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
8.1.1. No haver satisfet dins del termini de dos mesos des de la seua notificació, l'import del 
rebut corresponent llevat que l'abonat haguera formulat reglamentàriament i de forma fefaent 
alguna reclamació sobre el mateix, i en este cas no se li podria privar del subministrament 
fins que no haguera recaigut una resolució final sobre la reclamació formulada. 
 
8.1.2. No ser titular del Contracte. 
 
8.1.3. Destinar l'aigua per a usos diferents dels contractats. 
 
8.1.4. Venciment del termini en el cas de contractes amb especificació del mateix. 
 
8.1.5. No pagar les quantitats resultants de liquidacions per error, avaries o frau. 
 
8.1.6. No comunicar al Subministrador qualsevol modificació substancial en les instal·lacions 
interiors, que suposen nous punts de consum o alteració de les condicions tècniques del 
mateix. 
 
8.1.7. Facilitar el subministrament a altres locals o vivendes diferents dels contractats. 
 
8.1.8. Subministrar aigua a tercers. 
 
8.1.9. Mesclar en les seues instal·lacions interiors aigües de distintes procedències, o tindre 
instal·lacions que ho permeten, sense els dispositius que garantisquen la impossibilitat de 
retorns i sense autorització del Subministrador. 
 
8.1.10. No haver realitzat, en el termini de dos mesos des de la notificació del 
Subministrador per correu certificat, els treballs necessaris per a ubicar el comptador de 
forma correcta. 
 
8.1.11. No permetre el canvi del comptador avariat o inadequat a l'entitat subministradora, 
segons siga procedent. 
 
8.1.12. Practicar actes que puguen pertorbar la regularitat d'un subministrament o el 
mesurament del consum. 
 
8.1.13. No permetre l'entrada del personal del Subministrador degudament acreditat, per a 
revisar instal·lacions, prendre lectures, etc, en hores de normal relació amb l'exterior. 
 
8.1.14. No respectar els precintes col·locats pel Subministrador o per organismes 
competents de l'Administració. 
 
8.1.15. Qualsevol fet o situació que supose incompliment del Reglament o de les condicions 
de la Pòlissa d'Abonament. 
 
8.2. Comprovada l'existència d'una o diverses de les causes anteriorment mencionades, el 
Subministrador posarà el fet en coneixement de l'abonat per mitjà de correu certificat dirigit 
al titular de la Pòlissa, i tambè a l'Ajuntament, considerant-se que queda autoritzada la 
suspensió del subministrament, si el Subministrador no rep orde en contra del dit 
Organisme, tot això en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de la data en què es 
va certificar l'avís. 
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8.3. El Subministrador disposa d'un termini màxim de 48 hores per a restituir el 
subministrament suspés, una vegada resolt per part de l'abonat l'obligació incomplida i 
satisfeta els gastos ocasionats. 
 
8.4. Transcorreguts quinze dies hàbils des de la suspensió del subministrament sense que 
l'abonat haja corregit les causes per les quals es va procedir al mateix, es tindrà per resolt el 
Contracte. 
 
8.5. Tant el Subministrador com l'abonat, es reserven el dret d'exercitar totes les accions 
legals que consideren oportunes en defensa dels seus interessos, inclús una vegada 
rescindit el Contracte. 
 
8.6. A la suspensió del subministrament, així com quan es tinga per resolt el Contracte, 
l'entitat subministradora podrà retirar el comptador de l'abonat i mantindre-ho en depòsit, a la 
seua disposició, en les seues dependències. 
 
8.7. En cas de comprovar l'existència d'una fuga d'aigua en les instal·lacions particulars d'un 
immoble, prèvia als comptadors, el Subministrador podrà suspendre el subministrament si 
transcorregut un termini de quinze dies des de la notificació per mitjà de correu certificat a la 
propietat, dirigit al domicili de l'abonament, el responsable de la instal·lació no reparara 
l'avaria. 
 
8.8. Quan procedisca la represa del subministrament, els gastos de suspensió, així com els 
derivats de la nova connexió, seran a càrrec de l'abonat. Per este concepte, el 
Subministrador percebrà la quantitat establida en l'ordenança fiscal del servici d'abastiment 
d'aigües. 
 
8.9. Quan el Subministrador comprove l'existència de derivacions o preses clandestines 
podrà inutilitzar-les immediatament. 
 
 
9. DANYS A TERCERS. 
 
9.1. L'abonat és responsable dels danys i perjuís que puguen produir a tercers per qualsevol 
causa a l'establiment o l'existència de les seues instal·lacions d'aigua. 
 
 
10. GASTOS, IMPOSTOS I ARBITRIS. 
 
10.1. Seran de compte de l'abonat, els tributs, impostos, taxes, arbitris, etc., que graven la 
Pòlissa d'Abonament o el consum, siga quina siga l'Administració que ho impose (estatal, 
autonòmica, provincial o local).  
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
L'entrada en vigor d'este Reglament derogarà el Reglament del Servici Municipal 
d'Abastiment i Subministrament d'Aigua Potable existent. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament entrarà en vigor transcorregut quinze dies hàbils des de la seua 
publicació íntegra en el BOP, amb la seua aprovació prèvia definitiva. 


