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Ordenança Municipal Reguladora del Servei de l'Aigua Potable .
Titulo 1

Art. 1.1 De l'obligació de subministrament:
El Servei Municipal d'Aigües Potables, des d'ara Servei o Subministrador, garanteix
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
potables de consum públic “R.D. 1.138/1990, de 14 de setembre, BOE del 20 de
setembre de 1990”) obligant-se a subministrar aigua potable a les vivendes i locals
del terme municipal, en les zones en què existisca instal·lada xarxa general de
conducció de dites aigües, d'acord amb les disposicions de la present Ordenança.
1.2 - L'ús sanitari i aigua de boca tindrà, en cas de necessitat, absoluta prioritat
sobre qualsevol altre ús industrial, regs, piscines, aire condicionat, etc.
Art. 2. Contractació del servei:
L'obligació expressada la complirà el subministrador per mitjà del contracte, tant per
a abonats particulars com a organismes públics, subscrit pel Servei d'aigües
potables, per delegació de l'Alcalde President d'aquest Ajuntament.
El subministrador podrà negar-se a subscriure el contracte quan el sol·licitant del
servei mantinga deuyes per consum d’aigua amb el subministrador, tant del domicili
on es pretén contractar com d’altre qualssevol.
Art. 3. Mesura i preu del consum efectuat:
El consum d'aigua potable efectuat per l'abonat serà apreciat i mesurat pel Servei,
per metres cúbics, mitjançant aparell de mesura instal·lat a l'efecte.
El preu de subministrament d'aigua es liquidarà d'acord amb la tarifa vigent aprovada
oficialment.
Art. 4. De les parts contractants:
El subministrament d'aigua potable es contractarà pels usuaris o els seus
representants legals o voluntaris , per mitjà de contracte o abonament firmat per
estos dos atorgants. Seran per compte i a càrrec dels usuaris o abonats el pagament
de quants impostos, arbitres, taxes o drets afecten al contracte.
Art. 5. Tipus de contractació:
El subministrament d'aigua potable podrà contractar-se:
Per a usos domèstics, directament pels propietaris o pels seus representants
legals
Per a usos industrials, comercials, de serveis, etc., pel propietaris o pel
representant legal del local, indústria o comerç, havent de comptar amb la llicència
provisional d'obertura d'establiment.
Per a obres de construcció haurà de sol·licitar-se especia lment pel promotor o pel
propietari e la vivenda, assenyalant-se pel servei l'emplaçament del comptador, així
com les obres de protecció del mateix.
D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.

Per a contractar el subministrament d’aigua potable haurà de presentar la següent
documentació :
1) Per a usos domèstics:
1. Sol.licitud d'alta
Document que acredite la propietat (rebut IBI, escriptura propietat)
Butlleti d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el que s’especifique
que s’ha realitzat una revissió de la instal·lacio.
Llicencia de 1ª ocupació para habitatges de nova construcció o calificació de VPO
Llicencia de 2ª ocupació o declaració responsable de renovació de llicècia
d'ocupació d'habitatge
2) Per a usos industrials, comercials, professionals, de serveis, etc. :
1) Sol.licitud d'alta
Document que acredite la propietat (rebut IBI, escriptura propietat)
Butlleti d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el que s’especifique
que s’ha realitzat una revissió de la instal·lació
Fotocòpia de la sol.licitud de llicència d’activitat
3-Per a realització d’obres
2) Sol.licitud d'alta provisional d'aigua
Butlleti d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el que s’especifique
que s’ha realitzat una revissió de la instal·lació
Fotocòpia de la llicència d’obres
A més dels casos expressats, el Servei podrà contractar el subministrament d'aigua
potable per a boques o hidratants contra incendis en propietat particular, i en aquest
cas, haurà de subscriure's contracte especial.
A l'aigua contractada no podrà donar-se-li més aplicació que la pactada
expressament segons la modalitat del contracte. No podrà cedir-se ni subarrendarse.
S'aplicarà el procediment establit per a la connexió d'instal·lacions receptores
d'aigua potable en les Ordenes de la Convelería d'indústria, Comerç i Turisme de 28
de maig de 1985 (D.0.GV de 11-7-85 i 27-6-85), mitjançant:
2.
Exigència de projecte tècnic per a aquelles instal·lacions receptores
amb diàmetre del tub d'alimentació igual o superior a 51 mm., o que
continguen més de trenta instal·lacions individuals.
Exigència del Butlletí d'Instal·lació: amb subjecció al model oficial, expedit pels
Serveis Territorials d'Indústria i, Energia, per a les instal·lacions receptores en obres
de nova planta i en les obres de reforma que afecten a les instal·lacions internes,
així com en les instal·lacions provisionals per a realització d'obres.
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Control previ a realitzar pels serveis municipals abans de procedir al
subministrament de l'aigua, comprovant els dispositius de maniobra i l'estanqueïtat
de la instal·lació.
Art. 6.Canvi del titular del contracte:
Quan el titular d'un contracte de subministrament d'aigua potable aliene, cedisca,
renuncie, arrende, subarrende o traspasse el domicili o dret d'ocupació de la finca,
vivenda, local de negocis o indústria en què gaudira del subministrament, haurà de
sol·licitar del Servei la baixa de l'abonament o contracte corresponent.
El nou adquirien-te o titular sol·licitarà del Servei el subministrament d'aigua al seu
nom i complirà tots els requisits necessaris per al nou contracte.
Es considerarà com a infracció la utilització dels serveis contractats per l'anterior
abonat, sense l'autorització municipal corresponent.
El canvi del titular del contracte no suposa cost per al sol·licitant, excepte quan calga
instal·lar un nou comptador, per a això haurà d'acreditar que està al corrent en el
pagament de les taxes per consum d'aigua i efectuar el depòsit de la fiança
corresponent.
Art. 7 .- Modificació del contracte:
Qualsevol modificació que interesse a l'abonat efectuar respecte al subministrament
d'aigua pactat en el contracte serà proposat al Subministrador, que resoldrà d'acord
amb la present Ordenança i les normes de general aplicació.
Art. 8. Prohibició d'estendre el subministrament d'aigua:
Es prohibeix estendre el subministrament d'aigua potable contractat a una altra
vivenda o local, comercial o industrial, confrontant o no, encara que siguen del
mateix amo.
Art. 9. Termini de duració del contracte:
Serà d'un any, prorrogant-se tàcitament, per iguals períodes de temps, successius, si
una part no avisa a l'altra amb una antelació mínima d'un mes al venciment de cada
u d'ells.
Art. 10. Pagament de drets:
L'abonat, a la firma del contracte de subministrament d'aigua, haurà d'abonar els
drets de connexió, verificació i enganxall corresponents.
A fi de garantir les possibles responsabilitats pendents a la resolució del contracte,
l'abonat depositarà una fiança, que no meritarà interés, equivalent a l'import de l'alta
en el servei segons la tarifa vigent.
Art. 11. Prohibició de revendre aigua:
Queda terminantment prohibit a l'abonat la revenda d'aigua potable subministrada
pel Servei. El trencament d'aquesta prohibició serà motiu suficient perquè el servei
puga resoldre unilateralment el contracte de subministrament, sense perjuí de les
sancions administratives i judicials que puguen correspondre-li per lesió dels seus
interessos econòmics.
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Art. 12. Exigibilitat del Subministrador d'aigua:
L'obligació per part del Servei d'Aigua de contractar i subministrar aigua Potable a
domicili als immobles del terme municipal serà exigible únicament quan en el carrer
o plaça que es tracte existisca canalització o conducció d'aigua potable que permeta
efectuar la presa i connexió de manera normal o regular.
Quan no existisquen les canonades o xarxa general de distribució d'aigua, no podrà
exigir-se el subministrament i contractació fins tant aquelles conduccions o
canalitzacions generals estiguen instal·lades.
Tampoc podrà exigir-se e subministrament en aquelles zones en què, per dificultats
tècniques, no puga garantir-se un servei regular. No obstant, podran contractar-se
subministraments provisionals, fent constar aquesta circumstància, quedant en
aquest cas exonerat el Servei d'Aigua a la responsabilitat per les irregularitats que
puguen produir-se i sense que l'abonat puga formular reclamació alguna per tal
concepte.
Art 13. Visites d'inspecció
El servei, per mitjà dels seus agents o empleats degudament autoritzats, podrà
efectuar visites d'inspecció als punts en què es troba la presa d'aigua, connexió,
aparell de mesura o instal·lació particular o interior de l'abonat, Quan aquest no
permeta l'entrada en el local a què afecta el subministrament contractat al personal
que, autoritzat pel Servei i proveït de la seua corresponent documentació d'identitat,
tracte de revisar les instal·lacions, podrà suspendre's el subministrament fins tant no
s'haja pogut efectuar inspecció o corregit la anormalitat.
T i t u l o II
Art. 14. Competència del servei:
El Servei, per mitjà dels seus tècnics i operaris, és l'únic competent per a efectuar la
presa, connexió i subministrament d'aigua potable a domicili.
Art. 15. Propietat de les instal·lacions:
Tot el material de canalització, fins a la clau de presa, serà de propietat municipal,
sent de propietat particular la connexió, i la instal·lació interior de l'edifici (exclòs
l'aparell comptador d'aigua), local o vivenda on l'aigua contractada s'haja de
consumir.
La reparació de les connexions les realitzarà sempre el Subministrador a càrrec de
qui l'haja provocat.
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.
L'abonat que deixe de ser-ho, podrà retirar al seu càrrec la connexió que li ha prestat
servei, mitjançant l'oportuna sol·licitud al Subministrador i el depòsit en la Caixa
d'aquest, de l'import dels treballs a realitzar. En el cas que no ho fera en el termini de
dos mesos s'entendrà que renúncia a la propietat de la connexió en favor del
Subministrador i la deixa al seu lliure disposició.
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Art. 16. Pressupost d'instal·lació:
Sol·licitat el subministrament d'aigua potable, el Servei formularà un pressupost de
les despeses que hagen de produir-se per a l'abastiment d'aigua, sent per compte i a
càrrec del peticionari la instal·lació motiu del citat pressupost.
L'interessat podrà expressar al Servei d'Aigua Potable la seua conformitat o
inconvenients. Cas de no sentir-se satisfet, podrà impugnar el pressupost davant de
la Comissió Municipal de Govern, qui resoldrà, previ informe, les qüestions
plantejades.
Art. 17. Pagament de l'import de la instal·lació:
Acceptat pel sol·licitant el pressupost o resoltes les reclamacions que s'interposaren,
haurà d'ingressar-se el seu import en l'entitat bancari i compte que, en cada cas,
indique el Servei, procedint seguidament a la realització dels treballs pressupostats.
Art. 18. Despeses de reparació, entreteniment i conservació:
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 aquesta instal·lació, ve obligada a la seua urgent reparació i al
pagament de l'aigua que s'estime pèrdua per tal motiu, segons liquidació practicada
pel Subministrador. En el cas que, advertida la propietat de l'existència d'una fuga
mitjançant correu certificat, no s'haguera reparat en el termini de quinze dies, el
Subministrador podrà suprimir provisionalment el subministrament de l'immoble.
Serà de compte i càrrec de l'abonat les despeses de reparació entreteniment i
conservació de la seua instal·lació de distribució interior o particular.
Els treballs o operacions de millora sobre la conducció, presa d'aigua i connexió,
sol·licitats per l'abonat, seran realitzats pel servei per compte i a càrrec de
l'interessat.
Art. 19. Instal·lació interior de l'abonat:
La instal·lació interior o particular de l'abonat haurà de ser efectuada per tallers,
empreses o operaris especialitzats, degudament autoritzats pels organismes
competents. En casos excepcionals i urgents podrà el Servei efectuar tals treballs i
instal·lacions per compte i a càrrec de l'abonat, prèvia petició o conformitat de]
mateix.
En tot cas, les despeses d'instal·lació del subministrament d'aigua i distribució en
l'interior de la finca, vivenda, local o indústria que es tracte, seran de compte i càrrec
de l'abonat.
Art. 20. Intervenció del servei en instal·lacions particulars:
El Servei, per mitjà del seu personal tècnic i operaris especialitzats, degudament
autoritzats, podrà intervenir, inspeccionar o comprovar els treballs, materials i
operacions que es realitzen en la instal·lació particular de l'abonat.
A tal fi, l'abonat haurà d'autoritzar l'entrada al lloc on es troben les instal·lacions, del
personal abans expressat.
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L'abonat, en les seues instal·lacions particulars de subministrament i distribució
d'aigua contractada, haurà d'ajustar-se a les disposicions legals sobre la dita matèria
i a les prescripcions que motivadament li formule el personal autoritzat del Servei.
El Servei podrà suspendre en tot temps el subministrament si trobara incorrecta o
defectuosa la instal·lació, no admetent cap reclamació sobre els consums
extraordinaris que van poder donar lloc les deficiències de la mateixa.
No es podran acceptar peticions de servei per a les instal·lacions interiors de
subministrament d'aigua que no complisquen les normes vigents.
Art. 21. Prohibició en instal·lacions interiors:
La instal·lació particular de distribució d'aigua a l'abonat no podrà ser empleada o
comunicada, directa ni indirectament, amb canonada o xarxa general d'aigua de
procedència estranya a la contractada i designada a l'efecte pel Servei.
Queda prohibit a l'abonat efectuar qualsevol operació o treball en la connexió, aparell
de mesura o instal·lació interior, destinada a facilitar o proporcionar un cabal d'aigua
distint al contractat o a què haja de rebre pel subministrament normal que marquen
els aparells de mesura.
Tals actes o operacions seran constitutius de defraudació, quedant subjectes els
responsables a les indemnitzacions i penalitzacions establides per aquesta
Ordenança i per la Llei.
Art. 22. Instal·lacions interiors insegures:
Quan a juí del Servei, una instal·lació particular ja existent de l'abonat no reunisca
les condicions necessàries de seguretat i aptitud per al fi que es destina, serà
comunicat al propietari de la mateixa, perquè la substituïsca, modifique o repare com
més prompte millor, en termini màxim que assenyalarà segons la circumstància del
cas.
La Dita notificació eximeix totalment al Servei de qualsevol accident o responsabilitat
que poguera sobrevenir per tal motiu. Transcorregut el termini concedit sense que
l'abonat haja complit allò que s'ha ordenat pel Servei, es podrà suspendre el
subministrament d'aigua fins que la mencionada instal·lació particular reunisca les
degudes condicions de seguretat.
T i t u l o III: Subministrament per comptador
Art. 23. Ús obligatori del comptador:
El consum d'aigua potable subministrat pel Servei serà mesurat obligatòriament per
aparell comptador instal·lat a l'efecte. No obstant això, també es podrà subministrar
l'aigua potable, de manera especial, i per motius molt justificats, per aforament.
Aquest sistema quedarà sense efecte quan el Servei així ho comunique a l'abonat
amb un mes d'antelació almenys, requerint-li al propi temps per a la instal·lació del
comptador corresponent.
Art. 24. Aparell comptador:
L'aparell comptador del consum d'aigua potable, el facilitarà el subministrador.
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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
les despeses d'alta corresponents que inclouran els de verificació, col·locació i
accessoris empleats.
El comptador haurà de ser d'un sistema homologat oficialment i estar degudament
verificat per l'autoritat competent.
L'elecció del tipus de comptador i diàmetre la realitzarà el Subministrador en
harmonia amb les Normes Bàsiques per a Instal·lacions de subministrament d'Aigua
del Ministeri d'Indústria, i sempre en funció de consum a realitzar (cabal punta, cabal
horari i tipus de subministrament).
Art. 25. Reposició del comptador
Quan, com a conseqüència del temps transcorregut, el comptador no funcione,
sense que siga possible la reparació del mateix, per no existir peces de recanvi, el
servei procedirà a la substitució sense càrrec per a l'abonat.
Art. 26. Instal·lació del comptador:
S'efectuarà exclusivament pel Servei en lloc fàcilment accessible, i procurant que
siga el més prop del mur per on penetre la canonada en el recinte que haja d'abastirse.
Serà obligació dels propietaris dels immobles el que les instal·lacions estiguen
realitzades de forma que es puga col·locar comptador a cada vivenda o local que
conste en una cambra amb bateria de comptadors.
En els edificis d'antiga construcció, que les xàrcies interiors de distribució no
estiguen en les degudes condicions, podran optar els propietaris per realitzar les
reformes precises per a la instal·lació de comptadors a cada abonat en bateria de
comptadors.
Igualment estaran obligats a instal·lar una clau de pas del calibre que pel Servei es
determine a l'entrada de l'immoble i una altra a l'entrada de cada vivenda o local,
totes elles amb accés exterior perquè els funcionaris del Servei puguen precintar-les
en cas de baixa o falta de pagament.
L'abonat queda obligat a mantenir constantment el comptador i la seua instal·lació
en perfectes condicions de funcionament i conservació.
L'obligació d'instal·lar comptador abasta també als abonats que actualment
gaudisquen del servei per aforament, i en cas de negativa a instal·lar-lo a
requeriment del Servei i en termini de 30 dies, es procedirà al tall de
subministrament d'aigua.
Art. 27. Verificació i precintat:
L'aparell comptador a instal·la, haurà d'estar verificat obligatòriament per l'organisme
competent i podrà ser comprovat i precintat pel Servei amb anterioritat a la seua
instal·lació.
El precintat consistirà en segell de plom amb la marca del Servei i ajustat a les
disposicions dels reglaments vigents.
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Art. 28. Substitució o canvi del comptador:
Quan, per part de l'abonat o del Servei, s'aprecie alguna anormalitat en el
funcionament de l'aparell comptador, aquest podrà ser comprovat en la pròpia
instal·lació de l'abonat o ben retirat per a la seua comprovació en les dependències
oficials.
Les despeses que per tal motiu s'ocasionen seran de compte de l'abonat quan el
comptador estiguera en perfectes condicions de funcionament, i de compte del
Servei quan el substituïsca per pròpia iniciativa o el comptador resultara no trobar-se
en perfectes condicions.
Art. 29. Bateria de comptadors per a una finca o bloc de vivendes:
Quan el subministrament d'aigua contractada consistisca en l'abastiment a tots o
diversos dels components d'una finca o edificació, hauran d'instal·lar-se en la planta
baixa de la mateixa, en lloc convenient destinat per a això, tants comptadors en
bateria com el nombre de locals o vivendes a subministrar, un per a cada una d'elles.
En cas de comptadors instal·lats en bateria, el Servei determinarà les condicions
tècniques i forma de ser instal·lats en la finca, mitjançant el control previ.
Art. 30. Lectura del comptador i facturació del consum:
El consum d'aigua subministrada pel Servei a cada abonat s'apreciarà i determinarà
mitjançant lectura practicada periòdicament en el comptador destinat a l'efecte, per
empleats del Servei destinats per a això.
En cas d'absència de l'abonat del seu domicili (en el supòsit done comptador
instal·lat dins del mateix), el lector deixarà un avís de lectura que, a més de donar
constància de la seua presència en el domicili de l'abonat, permetrà a aquest anotar
en el mateix la lectura del comptador i fer-la arribar, dins de les 48 hores següents, al
Servei, als efectes de la facturació del consum registrat, cas de no presentar-lo se li
assignarà un consum mínim de 25 m3 per quadrimestre, el qual serà compensat en
el rebut següent una vegada presa la lectura real del comptador..
Si per avaria o mal funcionament del comptador no es poguera llegir el consum
efectuat, el rebut s'estendrà per l'import de la mitjana del quadrimestral del mateix
període de l'any anterior i si no existira aquesta dada es prendrà la mitjana de
consum del quadrimestre anterior.
L'abonat té l'obligació de permetre l'entrada de l'empleat del Servei encarregat de la
lectura del comptador, en el lloc o lloc on es trobe instal·lat el mateix.
La recaptació de l'import d'aigua es farà mitjançant rebut o liquidació, el cobrament
de la qual s'ingressarà en l'Oficina Municipal de Recaptació o establiment bancari o
Caixa d'Estalvis disposada a l'efecte.
Quan els abonats no hagueren satisfet els rebuts, li'ls enviarà un avís en què
s'anotarà l'import del rebut pendent de pagament, a fi que aquest siga efectuat en un
termini no superior a deu dies. Si en el dit termini no s'efectua el pagament, es
procedirà, després del procediment legal oportú, al tall del subministrament i al
cobrament del descobert per via de constrenyiment, en la forma que determinen les
disposicions vigents.
Tant en les altes com en les baixes es liquidaran dins del quadrimestre en què es
produïsquen, sense perjuí que la petició de baixa siga atesa immediatament.
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Les reclamacions sobre l'import dels rebuts per possibles errors de càlcul o altres
motius s'efectuaran davant de l'administració del Servei, acompanyant els rebuts que
se presumiblement continguen l'error. Contra les resolucions d'aquesta podrà
recórrer-se davant del Sr. Alcalde.
Art. 31. Abonament mensual per a conservació i manteniment:
Serà per compte i a càrrec dels usuaris la conservació i manteniment de la connexió.
A fi que quede garantit el compliment d'aquesta obligació, i que els abonats puguen
beneficiar-se d'una contractació col·lectiva, Aigües Potables podrà concertar per
compte d'aquells la prestació de la dita servei amb empresa especialitzada en
aquests menesters.
No sent aquest procedir limitador de la facultat que l'abonat té per a contractar
individualment, ha d'entendre's que aquells que opten per aquest sistema, quedaran
exclosos d'aquell compromís sense més tràmit que comunicar-ho al Servei en el
termini de deu dies, adjuntant còpia del contracte que, a l'efecte, hagen subscrit amb
empresa responsable, obligant-se aquesta, en cas de possible rescissió, a prestar el
servei convingut fins tant que, en forma fefaent, ho comunique al Servei.
El termini dels deu dies es comptarà:
a) Per als comptadors instal·lats a l'entrada en vigor de l'Ordenança, des de la data
de la seua aprovació.
b) Per als nous abonats, des del dia en què formalitzen el seu contracte.
Títol IV: Incompliment de contracte
Art. 32. Interrupció en el subministrament d'aigua:
El servei no serà responsable davant dels seus abonats de la interrupció o
irregularitats que es produïsquen en el subministrament d'aigua, quan siguen
motivats per força major o causes alienes al mateix.
Art. 33. Suspensió del subministrament per avaria:
Quan per raó d'obres o avaries, el Servei haja de suspendre el subministrament
d'aigua, ho farà conéixer particular o públicament amb 24 hores d'antelació, a fi que
els seus abonats puguen abastir-se d'aigua per al temps que dure la reparació,
excepte quan es tracte d'avaries produïdes inesperadament, en este cas ho
anunciarà com més prompte millor.
Art. 34. Infraccions:
Es consideraran infraccions les següents:
1. Utilitzar aigua potable sense haver subscrit contracte d'abonament amb Aigües
Potables.
2. Instal·lar una presa en la xàrxia de distribució o connectar-la amb finca diferent
d'aquella per a la que ha sigut contractat el subministrament, establint empalmes que
tinguen com a conseqüència l'ús incontrolat o fraudulent de l'aigua.
3. Maniobrar, alterar o manipular els aparells de mesura i la resta d'elements del
servei: canonades, precintes, panys, vàlvules o claus de pas o registre.
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4. Coaccionar el personal del Servei en el compliment de les seues funcions, impedir
o dificultar la lectura dels comptadors o obstaculitzar la inspecció de les instal·lacions
interiors particulars o el tall del subministrament.
5. Fer del subministrament d'aigua un ús abusiu, utilitzar-lo indegudament, destinarlo a usos distints per als que ha sigut contractat o cedir aigua a vivendes o locals que
manquen del servei, encara que no constituïsca revenda.
6. Modificar o ampliar les instal·lacions interiors particulars sense prèvia comunicació
al Servei, així com unir-les amb les d'altres vivendes o locals, encara que foren del
mateix amo.
7. Negar-se a la instal·lació de comptador en substitució del subministrament per
aforament, quan l'interessat siga requerit pel Servei per a això, així com a realitzar
les correccions oportunes en les instal·lacions interiors que així ho requerisquen i
siguen indicades pel Servei.
Art. 35.. Sancions:
Quan es produïsquen els fets tipificats en l'article anterior, Aigües Potables
proposarà a l'Alcaldia la imposició de les sancions que corresponguen legalment,
sense que això supose la renúncia a les accions judicials pertinents.
T í t o l V: Competències i recursos
Art. 36. Competència Municipal:
Serà de competència exclusiva de l'Ajuntament a través de la Comissió Municipal de
Govern, el coneixement i resolució de les qüestions administratives que puguen
suscitar-se amb ocasió de la prestació del Servei d'Aigua Potable, excepte els
recursos legals admesos per la Llei.
Art. 37. Competència de la jurisdicció Ordinària:
Correspondrà conéixer i resoldre a la jurisdicció ordinària de les qüestions civils,
mercantils i penals que se susciten amb motiu de l'aplicació d'aquesta Ordenança,
quan no foren de l'exclusiva competència dels reglaments i disposicions que regulen
la contractació local en el Dret Administratiu.
Disposició derogatòria.
L'entrada en vigor d'aquesta Ordenança derogarà l'anterior Ordenança Reguladora
aprovada per acord plenari el dia 4 de juny de 1986 i publicada en el BOP el dia 30
de juliol de 1986.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació integra en el
“Butlletí Oficial “ de la Província de València, i serà d'aplicació des de l’1 de gener de
2015 fins a la seua modificació o derogació expressa.
Contra l'acord definitiu i Ordenança indicats es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores de la dita
jurisdicció.
(Aprovació última modificació en el Ple de la Corporació de 19/12/2014, publicada en el
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Butlletí Oficial de la Província de 26/12/2014)
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