ORDENANÇA NO FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL
PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA PER ÚS DELS SERVEIS DE PROVEÏMENT D'AIGUA
POTABLE I MANTENIMENT D'ESCOMESES I COMPTADORS EN EL MUNICIPI DE
CREVILLENT.

Article 1.- Disposició general.
En ús de les facultats concedides per l'article 31.3 de la Constitució Espanyola i de la
potestat reglamentària que té l'Ajuntament de Crevillent de conformitat amb els articles
4.1.a) i 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, a través
d'aquesta Ordenança Municipal es regulen els preus o tarifes per la prestació dels
serveis compresos en el Cicle Integral de l'Aigua i altres activitats relacionades amb
aquests, per al municipi de Crevillent, que es regiran per la present Ordenança no
fiscal reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per ús dels serveis de
proveïment d'aigua potable i manteniment d'escomeses i comptadors.

Article 2.- Objecte i àmbit d'aplicació.
2.1.- És objecte de la present Ordenança regular el preu a satisfer pels beneficiaris
com a contraprestació del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de
comptadors, del qual és titular l'Ajuntament de Crevillent, i que presta l'empresa
concessionària del servei, en els termes del Contracte de Concessió vigent.
La titularitat del Servei de Proveïment d'Aigua Potable correspondrà en tot cas a
l'Excm. Ajuntament de Crevillent, qui tindrà les facultats d'organització i de decisió. Les
facultats de gestió del Servei són de competència de l'empresa concessionària, qui
haurà de resoldre, sense perjudici de les facultats revisores de l'Ajuntament, quantes
gestions siguen necessàries en la prestació del Servei, informant l'Ajuntament en
aquells casos que es detallen en la present ordenança.
2.2. La present Ordenança, així com les tarifes i els drets econòmics objecte de
regulació en aquesta norma, seran aplicables al municipi de Crevillent.
2.3. Constitueix el supòsit d'exigibilitat de les tarifes la prestació dels serveis de
proveïment domiciliari d'aigua potable i manteniment d'escomeses i comptadors, a
través de les xarxes municipals, amb quantes activitats tècniques o administratives
siguen necessàries a aquests serveis.
2.4. La prestació dels serveis, així com la realització de les activitats i obres
relacionades amb el mateix a què es refereix l'article 3 d'aquesta Ordenança,
comportarà una contraprestació econòmica, com a tarifa, que percebrà la
concessionària directament dels abonats en els termes aprovats per l'Ajuntament de
Crevillent en el contracte de gestió indirecta adjudicat a aquesta, i regulats en aquesta
Ordenança, en aplicació del principi d'autofinançament del servei.

Article 3.- Serveis prestats.
3.1. Els serveis que es presten es concreten en la disponibilitat real o potencial, o ús
efectiu o possible, dels serveis i de les activitats regulades en la present Ordenança,
que a continuació s'enumeren:
a)
Disponibilitat, manteniment i utilització del Servei de subministrament
d'aigua potable a través de la xarxa de proveïment municipal. La tarifa a
establir podrà variar en funció dels usos i destinacions de l'aigua.
b)
Prestació dels serveis tècnics i administratius referents a les actuacions
necessàries per a realitzar la contractació i prestació definitiva o provisional del
subministrament d'aigua potable, així com el manteniment i conservació
d'elements necessaris per a la prestació dels serveis recollits en aquest article
3.
3.2. Les relacions entre la concessionària i l'usuari en la prestació dels serveis vindran
regulades pel contracte de subministrament, així com pel Reglament de Prestació del
Servei i per les disposicions d'aquesta Ordenança, aplicant-se en el no previst en les
mateixes les normes tècniques que regulen els serveis.

Article 4.- Concepte de tarifa.
Les tarifes i altres drets econòmics que ha de percebre la Concessionària per la
prestació dels serveis, tenen naturalesa d'ingrés no tributari.

Article 5.- Obligació de Pagament i Meritació
L'obligació de pagament naix en el moment en què se sol·licita l'alta en el servei
corresponent o si escau, quan es detecta la utilització irregular d'aquest. Una vegada
d'alta el servei serà exigible trimestralment, o mensualment, segons corresponga,
entenent-se reportada l'obligació quan té lloc la lectura del comptador, la qual es
realitza amb una periodicitat aproximada de 90 dies naturals, i en el cas de facturació
mensual, cada 30 dies.
L'aprovació de tot subministrament d'aigua es realitzarà pel Servei gestor, amb estricta
subjecció a l'estipulat en la normativa vigent.

Article 6.- Obligats al pagament.
6.1.- Són obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i les entitats que, fins
i tot mancant de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un
patrimoni separat susceptible de gravamen, que sol·liciten o resulten beneficiaris o
afectats pels serveis o activitats gravats en aquesta Ordenança, existisca o no
contracte d'abonament subscrit amb l'Ajuntament o amb l'entitat que preste el mateix.

6.2.- Tindran la consideració de substituts del responsable principal, els propietaris
dels immobles afectats pels serveis, que podran, si escau, repercutir les quotes als
respectius beneficiaris.
6.3.-En edificis o grup d'immobles destinats a ús industrial o comercial que per
normativa legal hagen de disposar d'un comptador general i manquen de personalitat
jurídica pròpia, estaran també obligats al pagament, de manera solidària, totes les
persones físiques i jurídiques que siguen propietaris dels immobles subministrats per
aquest comptador general. Constituïda la Comunitat de Propietaris o d'Usuaris serà
aquesta l'obligada al pagament amb caràcter principal.
6.4.- Respondran solidàriament de les factures resultants de l'aplicació de les tarifes,
les persones físiques o jurídiques que siguen causants o col·laboren en qualsevol acte
de defraudació.
6.5.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits de cessament d'activitat d'aquestes.
Article 7.- Quotes.
Les quotes o imports a satisfer per l'obligat al pagament seran les resultants de
l'aplicació de les següents tarifes.
La prestació patrimonial objecte d'aquesta ordenança estarà integrada per la tarifa de
conservació del comptador (punt 7) i per la tarifa de subministrament d'aigua.
La tarifa de conservació de comptador és una quota fixa en funció del calibre del
comptador de subministrament. La tarifa de subministrament d'aigua consta de la tarifa
de servei, quota fixa en funció de la zona del municipi en la qual es troba el
subministrament (punt 1), així com d'una tarifa de consum, quota variable en funció
del volum consumit i la tipologia d'ús (punt 2), de el següent:
- Es considerarà ús domèstic el subministrament als immobles d'ús residencial, així
com els serveis comunitaris contractats com a ús comunitari.
- Es considerarà ús industrial (no domèstic) el subministrament a la resta d'immobles
l'ús dels quals siga diferent al domèstic, incloent-se també, els subministraments per a
obres.
- Es considerarà ús municipal, els subministraments de titularitat de l'Ajuntament de
Crevillent.
1.- TARIFES DE SERVEI.
Nucli urbà

9,5274€

Extraradi

15,4506€

2.- TARIFA DE CONSUM.
Ús domèstic
De 0 a 21 m3 / trimestre

0,9523€

De 22 a 30 m3 / trimestre

1,5472€

3

1,9032€

3

Més de 50 m /trimestre

2,3270€

De 0 a 21 m3 / trimestre

1,0270€

De 31 a 50 m /trimestre
Ús Extraradi
3

De 22 a 30 m / trimestre

1,7109€

De 31 a 50 m3 /trimestre

2,1546€

Més de 50 m3 /trimestre

2,6933€

Família nombrosa
De 0 a 21m3 /trimestre

0,7182€

Més de 21 m3 /trimestre

1,3741€

Bloc únic

1,7804€

Ús industrial
Municipal

0,6433€

3.- TARIFA PER ESCOMESA.
Per habitatge urbà o nucli de barri rural o habitatge
rural d'ús habitual i propietat del seu titular

133,2€

Per habitatge rural-xalet, casa de labor, alberg, etc.

90,60€

Per cada indústria fabril de més de 100 obrers

502,90€

Per cada indústria fabril entre 51 i 100 obrers

271,70€

Per cada indústria fabril entre 26 i 50 obrers

181,10€

Per cada indústria fabril de fins a 25 obrers

90,60€

4.- TARIFA PER CONSERVACIÓ DE COMPTADORS I ESCOMESES CALIBRE TAXA
CONSERVACIÓ
13 mm.

0,6550 euros/mes

15mm.

0,7206 euros/mes

20mm.

0,8778 euros/mes

25mm.

1,5085 euros/mes

30mm.

2,0871 euros/mes

40mm.

3,2488 euros/mes

50mm.

7,2837 euros/mes

65mm.

8,8820 euros/mes

80mm.

10,9125 euros/mes

5.- TARIFA REVISIÓ COMPTADORS
1. L'Entitat Subministradora estarà autoritzada a realitzar, quan concórreguen
circumstàncies que així ho aconsellen, les comprovacions que estime convenients en
l'equip de mesurament que controla el consum de qualsevol Abonat. Quan la
comprovació es realitze a instàncies de l'Entitat Subministradora, les despeses que es
deriven seran al seu càrrec.
2. En cas de disconformitat de l'Abonat sobre el consum registrat per l'aparell de
mesurament, el comptador podrà ser verificat per un Organisme Competent o un
laboratori acreditat concertat per l'abonat. Per a això l'Abonat haurà de sol·licitar la
retirada del comptador a verificar, el qual serà substituït per un nou a càrrec del
mateix. L'operació de retirada del comptador s'efectuarà sempre en presència de
l'Abonat, el comptador serà empaquetat i precintat i s'enviarà en l'acte al laboratori per
una empresa de missatgeria contractada per l'Abonat a aquest efecte. La totalitat de
les despeses ocasionades per aquesta operació correran per compte de l'Abonat. En
cas que com a resultat de l'informe emés per l'Organisme o Laboratori Acreditat se
certifique l'aparell de mesurament com NO APTE, les despeses ocasionades seran
reembossats a l'Abonat per l'Entitat Subministradora, a més dels metres cúbics
calculats pel percentatge d'error.
Càlcul dels metres cúbics per percentatge d'error:
Quan el resultat de l'informe certifique que el comptador és NO APTE: Es calcularà la
mitjana aritmètica dels errors obtinguts en cada cabal d'assaig. Cada error es calcularà
segons la diferència entre l'obtingut en laboratori i el permés segons la normativa
vigent, tots dos reflectits en l'informe.
Es procedirà al reembossament o abonament dels metres cúbics que resulten d'aplicar
l'error als m3 facturats en el trimestre reclamat pel client.

3. L'Entitat Subministradora estarà obligada a notificar a l'Abonat, el resultat de
qualsevol comprovació que haja realitzat de l'equip de mesurament que controla el seu
consum.
4. Quan durant el procés de verificació es comprove que un aparell ha sigut manipulat
amb finalitats fraudulents, s'estendrà acta als efectes que estableix aquesta
Ordenança, així com la legislació vigent, per a tals casos.
5. És obligatòria la verificació oficial i el precintat dels equips de mesurament per part
de l'Organisme competent en matèria d'Indústria, a través d'un laboratori oficial o
autoritzat.
6. En cas que l'aparell de mesura no complisca les condicions reglamentàries, haurà
de ser substituït per un de característiques similars o, si escau, reparació i verificació
novament.
Article 8.- Normes de gestió. Altes, baixes i modificacions
8.1.- Els interessats sol·licitaren les altes i baixes del servei en els termes previstos en
aquest article, i estaran obligats a comunicar les variacions que tinguen incidència
sobre el servei.
8.2.- Alta de subministrament:
8.2.1. Alta nova o primera alta: quan se sol·licite per primera vegada l'alta de
subministrament, el peticionari haurà d'abonar el cost dels treballs i materials
necessaris per a l'accés al servei, els imports del qual estan previstos en el Llibre de
Preus que figura com a Annex a la present Ordenança.
8.2.2. Altes successives en punts de servei amb un contracte en vigor: el
sol·licitant de servei de subministrament en un immoble que tinga un contracte en vigor
podrà optar,
a) per tramitar el canvi de nom donant lloc a un nou contracte amb cessió del
comptador, en aquest cas adquirirà els drets i obligacions de l'anterior contracte,
havent d'abonar exclusivament les factures pendents de liquidar fins a la formalització
del nou contracte d'alta, la data de la qual serà coincident amb la del contracte per la
qual s'adquireix el nou títol de propietat o ocupació de l'immoble.
b) En aquest supòsit, el nou titular no adquirirà els drets i obligacions derivats de
l'anterior contracte, no obstant això, es tindrà en compte la data del contracte pel qual
el sol·licitant adquireix títol sobre l'immoble per a determinar, si escau, li correspon
abonar liquidació de quotes pendents del contracte anterior, en el cas que el nou
contracte d'alta siga de data posterior a aquest.
c) per subrogació en el contracte anterior, d'acord amb el Reglament de Gestió i
Tècnic del Servei Municipal d'Aigua Potable de l'Excm. Ajuntament de Crevillent.
8.3.- Baixa de subministrament: en el moment que se sol·licita la baixa o rescissió del
servei, hauran d'abonar-se les factures pendents de pagament si n'hi haguera, així
com satisfer, si escau, el cost dels treballs i materials necessaris per a la retirada del

servei, els imports del qual estan previstos en el Llibre de Preus que figura com a
Annex a la present Ordenança.
8.4.- Subministraments provisionals a instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables:
el Servei gestor exigirà al sol·licitant amb caràcter previ, el lliurament d'una quantitat a
compte, en concepte de depòsit previ, sense perjudici del cost dels treballs i materials
necessaris per a l'accés al servei.
El seu import serà de 300 euros mensuals, i en cas que el període sol·licitat siga
inferior al mes, l'import del depòsit serà proporcional al nombre de dies de servei
sol·licitat. Finalitzat el període de servei, aquesta quantitat s’aplicarà al pagament de
les quotes reportades des de l'alta fins a la baixa del subministrament, liquidant-se la
diferència dels saldos a retornar o a ingressar si escau, per l'abonat.
8.5.- Variacions: Els abonats estaran obligats a comunicar les modificacions que es
produïsquen en la titularitat de la finca objecte de subministrament, o en l'activitat
desenvolupada en aquesta, en el termini d'un mes des que aquestes tingueren lloc.
D'ofici es podrà modificar la tarifa aplicada en funció de les activitats detectades pel
propi Servei, o comunicades per l'Ajuntament, amb efectes en el següent període de
facturació posat al cobrament.
8.6.- Prorrateig de la quota: En els casos d'altes, baixes i variacions que afecten la
tarifa aplicada, es procedirà al prorrateig de la quota per dies naturals, tant de la part
fixa com de la part variable, dins del període de facturació que corresponga, mensual o
trimestral.
8.7.- Presa no contractada: si es detecta una presa o derivació a la xarxa general d'un
subministrament, no existint contracte d'alta per a aquest servei, el beneficiari podrà
regularitzar aquesta situació sol·licitant el preceptiu contracte d'alta per a continuar
tenint subministrament, i haurà de satisfer l'import corresponent a l'estimació del
consum fraudulent realitzat conforme a l'article 14 de la present Ordenança.
Article 9.- Fiança.
Els sol·licitants d'alta en el Servei d'aigua potable hauran de constituir una fiança en
metàl·lic que es depositarà a l'Ajuntament, a la disposició de la concessionària del
servei, com a garantia del pagament dels rebuts i del compliment de les altres
obligacions.
La fiança depositada serà retornada a l'abonat si en el moment de sol·licitar la baixa
en el Servei, no existirà deute pendent. En els casos en què s'haguera hagut de
procedir a la baixa del servei, malgrat existir deute pendent, es comunicarà a
l'Ajuntament a fi que entregue a la concessionària la fiança perquè puga imputar-la al
deute pendent.
El seu import serà, segons el calibre del comptador, de:

Tipus i calibre (en mm)
13

Ús domèstic nucli urbà 66,30€

13

Ús domèstic extraradi 59,30€

13

Ús industrial 76,70€

15

76,70€

20

125,80€

25

179,80€

30

293€

40

488,10€

50

2412,50€

65

3130,50€

80

5759€

Subministrament
contra incendis

104,70€

Article 10. Normes per a obtindre la Tarifa de Famílies nombroses.
Els abonats al servei d'aigua potable que ostenten la condició de titulars de família
nombrosa conforme al que s'estableix en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de
protecció a les Famílies Nombroses, i altra normativa concordant, tindran dret a una
tarifa bonificada en l'habitatge que constituïsca la seua residència habitual, entenentse com a tal, aquella en què figura empadronada la unitat familiar. Es podrà sol·licitar
la bonificació en qualsevol moment, produint els seus efectes en el trimestre següent a
la seua petició. S'acompanyarà a la sol·licitud, que haurà de ser entregada en les
oficines de l'empresa concessionària del servei d'aigua potable, amb la següent
documentació:
- Original i fotocòpia del Títol de Família Nombrosa.
- Certificat d'empadronament de la unitat familiar.
- Últim rebut de l'IBI corresponent a l'habitatge la bonificació del qual se sol·licita, que
haurà de ser el de la seua residència habitual.
Després de la comprovació de la documentació es procedirà a la seua modificació i
posterior informació trimestral a l'Ajuntament.
La vigència d'aquesta tarifa bonificada estarà supeditada a la vigència del títol de
Família Nombrosa, deixant d'estar activa aquesta tarifa en el següent trimestre de
facturació, en cas que es vulga renovar el mateix per continuar complint les
condicions, haurà de tornar a presentar la mateixa documentació que en la sol·licitud
inicial.
En el cas que canvie alguna condició que deixe sense efectes aquest títol, l'abonat
haurà de notificar-lo a l'empresa concessionària del servei en el termini màxim d'un
mes, deixant d'aplicar-se aquesta tarifa en el següent trimestre a la seua notificació.

Article 11.- Fugides.
En el cas que es produïren fugides inadvertides de cabal en les xarxes pròpies de
l'abonat i sempre que aquestes fugides no siguen imputables a una acció deliberada;
negligència de l'abonat o produït en un element extern; prèvia petició de l'interessat en
les oficines de la concessionària, que haurà de ser el titular del contracte del
subministrament o un autoritzat per aquest, aportant factura de la reparació de l'avaria.
Es modificarà el trimestre o trimestres afectats, que no seran superiors a dos, tenint en
compte el consum de l'any anterior o, si no existira consum per tractar-se d'un alta
inferior a un any, la mitjana del consum de tot l'any, a les tarifes vigents i l'excés al
preu de la tarifa industrial. Es considerarà que existeix fugida sempre que el consum
siga el doble del consum del mateix període de l'any anterior, sent aquest superior a
100m3. Si no existira consum per ser un alta inferior a un any, es consideraria el doble
de la mitjana del consum de tot l'any. Després de la comprovació de la documentació
es procedirà a la seua modificació i posterior informació a l'Ajuntament.
Article 12.- Modificació de la tarifa
L'establiment o modificació de les tarifes correspondrà al Ple de la Corporació,
tramitant l'oportuna modificació de l'Ordenança i complint el tràmit de sol·licitud
d'Informe a la comissió de Preus de la GVA.
Article 13.- Periodicitat de facturació.
El període de facturació, amb caràcter general serà trimestral, podent-se acollir a la
facturació mensual per als abonats que es troben en algun dels següents suposats:
13.1.- Subministraments domèstics o no domèstics el consum dels quals faig una
mitjana de dels dos últims anys siga igual o major als 1.200 m3/any.
13.2.- Subministraments domèstics o no domèstics la previsió dels quals de consum,
segons les dades aportades en la sol·licitud de subministrament, siga igual o major a
1.200 m3/any.
13.3.- En el cas que l'immoble es trobe en una instal·lació comunitària amb un
comptador general, no podrà establir-se aquest període mensual si la resta de
contractes de la comunitat no es troben en el mateix cas. Tots els subministraments
d'aquesta comunitat han de tindre la mateixa periodicitat.
L'entitat subministradora, podrà oferir als abonats la periodicitat de facturació, tenint en
compte el seu consum. Les quotes i blocs de consum de les tarifes, s'adaptaran a la
periodicitat corresponent.
Article 14.- Règim de declaració i terminis de pagament.
14.1.- L'Entitat gestora que presta 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, i de la percepció de les quantitats que es
deguen. A aquest efecte, la concessionària emetrà, amb la periodicitat corresponent,
un únic document que englobara tots aquells conceptes dels quals tinga encarregats la
seua facturació i cobrament.

14.2.- El pagament dels rebuts s'efectuara, bé mitjançant domiciliació bancària, o
mitjançant el seu ingrés via els canals d'atenció existents a cada moment.
14.3.- El termini de pagament voluntari en les facturacions amb periodicitat trimestral,
serà d'un mes natural, i en les facturacions amb periodicitat mensual de quinze dies
naturals, totes dues des de la seua posada al cobrament.
14.4.- L'impagament de rebuts donarà lloc a la seua reclamació per la via jurisdiccional
civil i/o qualsevol altra actuació que la Llei habilite per a la recuperació del deute.
Article 15.- De la suspensió i tall del subministrament
15.1.- Les derivacions del comptador o la seua manipulació, la no reparació d'avaries
si escau, i l'incompliment de bàndols de restricció en èpoques de sequera, comportara
el tall immediat del subministrament, amb comunicació a l'Ajuntament.
15.2.- Amb caràcter general s'entendrà que l'abonat està en situació de mora o
impagament si no haguera fet efectiu l'import del rebut una vegada transcorregut el
període de pagament voluntari.
Aquells abonats que es troben en situació de mora en els supòsits d'impagament de
dos rebuts o més de períodes consecutius o alterns, l'import dels quals excedisca de
200 euros; així com els de mora de més de 9 mesos naturals, serà causa de
suspensió de subministrament. En tal cas, l'entitat gestora del servei comunicarà a
l'abonat mitjançant correu certificat i amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la
data prevista per a la suspensió. L'empresa concessionària del servei, entregarà a
l'Ajuntament la relació dels abonats afectats.
La suspensió no podrà realitzar-se els divendres, dies festius o vespra de festius o
qualsevol altre dia que, per qualsevol motiu, no existisca servei complet administratiu i
tècnic d'atenció al públic que possibilite el restabliment del servei, el qual haurà de
produir-se en tot cas el mateix dia en què cesse la causa de suspensió o, com a
màxim, l'endemà.
En tot cas les decisions de l'entitat subministradora seran impugnables davant
l'Ajuntament, per al supòsit que un abonat formulara reclamació o recurs contra la
suspensió, la subministradora no podrà procedir a la suspensió efectiva, mentre no
recaiga resolució expressa de l'Ajuntament.
El restabliment del servei, exigirà amb caràcter previ:
-

-

El pagament dels imports dels treballs necessaris per a això; no podent excedir
el seu import de, com a màxim el de la meitat dels drets d'enganxament vigents
a la data de la suspensió.
I la liquidació del deute reclamat o en defecte d'això la formalització de
compromís de pagament d'aquest deute.

15.3.- En caso de hallarse el contrato de suministro suspendido durante un periodo de
30 días naturales consecutivos, sin realizarse el pago de los recibos que han dado
lugar al mismo, la entidad gestora del servicio procederá a la baja efectiva del
suministro, causando baja de oficio el respectivo contrato.

Article 16.- Facultat d'inspecció.
Els inspectors autoritzats estaran facultats, a l'efecte d'aquesta Ordenança i del
Reglament del servei, per a visitar i inspeccionar finques i locals en els quals s'utilitzen
les instal·lacions corresponents per a connectar-se a les xarxes municipals de
proveïment i sanejament, realitzar presa de mostres, etc., observant si existeix alguna
irregularitat.
Tindran la consideració de consums clandestins els que sense el preceptiu contracte o
pòlissa d'abonament o, si escau, sense la corresponent autorització de la
Concessionària, i consegüent pagament de les tarifes corresponents, duguen a terme
les utilitzacions o aprofitament dels serveis establits en l'article 3 de la present
Ordenança.
Els actes clandestins i qualssevol altres als quals corresponguera tal qualificació,
donaran lloc a la immediata suspensió del subministrament i prestació dels serveis,
sense perjudici de les accions legals que puguen correspondre.
Amb independència de l'anterior, l'usuari clandestí vindrà sempre obligat a abonar
l'import del consum que es considere ha sigut beneficiat pels serveis que
corresponguera, conforme a la liquidació que es practique per la Concessionària, a
més de les despeses inherents a la reposició dels elements alterats o danyats.

Article 17.- Fraus
Tindran la consideració de consums fraudulents els que comporten utilitzacions o
aprofitaments del servei sense el preceptiu contracte o autorització, la manipulació de
les instal·lacions d'aigua que impedisquen el registre del consum, i en general
qualsevol una altra irregularitat tendent a evitar el pagament de les tarifes
corresponents. Els actes fraudulents donaran lloc a la immediata suspensió del
subministrament i dels serveis prestats, sense perjudici de les accions legals que
puguen correspondre. Amb independència de l'anterior, l'usuari defraudador vindrà
obligat a abonar l'import del consum que s'estime que s'ha beneficiat pels serveis que
corresponguera, conforme a la liquidació que es practique per la Concessionària, a
més de les despeses inherents a la reposició dels elements alterats o danyats. El
mètode d'estimació del volum d'aigua defraudat consistirà a multiplicar el cabal de
referència (Qref) del comptador (expressat en metres cúbics per hora), el qual és
definit pel fabricant i que figura imprés en el comptador, pel temps que s'estime que ha
durat el frau, expressat en hores.
La Norma UNE-EN 14154-1.2005, sobre comptadors d'aigua, estableix els requisits
generals dels comptadors, les quals han de complir els fabricants. Aquesta norma
defineix que el cabal de referència és Qref (m3/h) = 0’7・(Q2 + Q3), sent, Q2 el cabal
de transició, i Q3 el cabal permanent.

El temps de duració del frau es calculara com el nombre de dies (N), que es considere
que ha durat el frau, multiplicat per les hores al dia que s'estime haja sigut utilitzada
l'aigua amb un mètode de defraudació sobre el comptador. Aquest temps d'ús diari
s'estableix en tres hores al dia (3 h/dia). El volum defraudat resultant es facturara
segons els preus dels diferents blocs de consum als quals l'abonat aquesta afectat
segons la tarifa que li és aplicable.
Volum defraudat (m3) = Qref (m3/h)・N (dies)・3 (h/dia)
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança regirà una vegada efectuada la publicació de la seua aprovació
definitiva, d'acord amb el que es preveu en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases de Règim Local.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A l'entrada en vigor de la present Ordenança queden derogades les normes d'ordre
reglamentari aprovades amb anterioritat per l'Ajuntament que s'oposen o contradiguen
a la present Ordenança.

ANNEX I.- QUADRE PREUS VIGENTS (Acord de Ple de 28 de juliol de 2008)
Als mers efectes informatius

L'ALCALDE
Signat: Cèsar August Asencio Adsuar

