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PROVISIÓ D’ALCALDIA 

 

L'Ajuntament de Benifairó de les Valls, gestiona de manera indirecta el servei de proveïment d'aigua 
potable, així com la recaptació del mateix des d'octubre de 2020. En la gestió ordinària d'aquest servei 
s'ha detectat problemes d'aplicació del Reglament vigent publicat al BOP de València nº 64, de 4 
d’abril de 2008, amb la manera de gestionar el servei amb l'entitat adjudicatària, en concret quant al 
procediment per al tall del subministrament per impagaments. 

Així es considera necessari procedir a la modificació de l'article 30 substituint el contingut actual pel 
següent en aquests termes: 

“1. El tall del subministrament es farà, prèvia comunicació de la resolució municipal corresponent a 
l'interessat, mitjançant la retirada del comptador.  

2. L'abonat podrà, en tot cas, abans que es faça el tall de subministrament, abonar les quantitats que 
se li hagen liquidat, ja siga per consum, ja per les indemnitzacions al fet que haja donat lloc els 
supòsits contemplats en l'apartat anterior, més la nova quota d'alta o connexió, si escau. 

3. En cas que el servei no es preste per la pròpia entitat local, per a la validesa de la suspensió, i 
prèviament que s'execute la mateixa, l'entitat subministradora, haurà d'informar l'ajuntament dels 
abonats al fet que es troben en causa de suspensió, així com de les causes de suspensió, mitjançant 
el corresponent registre d'entrada en el qual s'aportarà la documentació signada electrònicament i en 
format reutilitzable. 

Així mateix, l'entitat subministradora haurà de comunicar prèviament a l'abonat que es troba en 
situació de suspensió de la prestació del servei, mitjançant correu certificat, o per qualsevol altra 
forma que acredite l'enviament de la notificació, que haurà de ser remés tant al seu domicili, com al de 
deute, si foren diferents, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data prevista per a la 
suspensió, servint per al compliment del requisit previst en aquest apartat l'acreditació de la data 
d'enviament i el codi identificatiu de la carta certificada. 

4. Prèviament a la resolució d'autorització per l'Ajuntament, haurà de quedar acreditada la inexistència 
de llars en risc d'exclusió social pels serveis socials de l'Ajuntament, o entitat que tinga delegada tals 
serveis. 

5. En cap cas es podrà realitzar tall de subministrament sense una resolució d'autorització per 
l'Ajuntament”.  

A aquest efecte, 

DISPOSE 

Que per la secretaria d’aquest Ajuntament s’emeta un informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 

Document signat electrònicament en la data de la signatura al marge. 

L’alcalde 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
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INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL ARTICLE 30 DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
SERVICI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE  

 

Vicente León Miravet Márquez, secretari-interventor de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, d'acord 
amb l'ordenat per l'Alcaldia i en compliment del que s'estableix en l'article 3.3.a) i d) del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació a l'expedient de referència, s’emet el següent INFORME 

ANTECEDENTS DE FET 

La modificació del Reglament objecte d'informe no figura en el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament, i 
té com a finalitat regular el funcionament de la entitat subministradora del servici ajustant a les seues 
característiques al mateix, sense que es disminueixen els drets dels usaris. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer. La Legislació aplicable és la següent: 

- Els articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

- L'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern [en tot allò que siga adaptable 
a l'Administració Local].  

- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.Segon. Competència. 

Segon. En la seua qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, i sempre dins de l'esfera de 
les seues competències, correspon a aquest Ajuntament la potestat reglamentària i 
d'autoorganització. 

En l'exercici de la potestat reglamentària, les Administracions Públiques actuaran d'acord amb els 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En el 
preàmbul, dels projectes de reglament, quedarà suficientment justificada la seua adequació a aquests 
principis. 

El Municipi, segons disposa l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot 
promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis contribuïsquen a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal. 

Tercer. És clara la legitimació de l'Ajuntament establir mecanismes l’us i utilització als locals de 
titularitat municipal. D'altra banda, el Reglament regula els usos i activitats permeses, els beneficiaris, 
el procediment i el criteris d’atorgament de les autoritzacions o cessions, normes generals d’ús i 
funcionament, així com el règim d’infraccions i sancions.  

No s'imposen obligacions rellevants als ciutadans, en tant es segueix l'esquema jurídic d'ús de béns 
demanials i patrimonials que preveu la normativa estatal i autonòmica, tant en el relacionat amb els 
procediments per a autoritzar l'ús, on es respecten els drets dels ciutadans i els procediments 
previstos legalment, com en la petició de documentació en aquells casos que s'estimen necessaris, la 
qual cosa no suposa una càrrega excessiva al ciutadà, sent la finalitat el garantir el legítim ús i la 
protecció del patrimoni municipal. 
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En relació les prestacions econòmiques exigibles als beneficiaris, s’estarà a l’ordenança fiscal 
reguladora de les taxes/preus públics per la utilització de les instal·lacions municipals. 

Quart. L'aprovació del Reglament s'ajustarà al següent procediment: 

A. Elaborat ja la proposta de modificació del Reglament, correspondrà l'aprovació inicial de la 
mateixa pel Ple (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local), i s'obrirà  període d'informació  pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè els 
interessats puguen presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes. L'acord 
d'aprovació inicial es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament. 

Tanmateix, es publicarà a la seu electrònica de l’ajuntament 
https://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/ a fi de donar audiència als ciutadans afectats i 
recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats 

B. Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat reclamacions i/o suggeriments, 
hauran de resoldre's aquestes, incorporant-se al text del Reglament les modificacions 
derivades de la resolució de les al·legacions. L'aprovació definitiva correspon al Ple, de 
conformitat amb el que es disposa pels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

C.  En el cas que no es presenten reclamacions en relació amb l'aprovació inicial del Reglament 
en el termini d'informació pública, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors 
provisional, estenent-se per aquesta Secretaria la certificació que acredite l'elevació a 
definitiva de l'aprovació inicial. 

D. L'acord d'aprovació definitiva del Reglament, amb el text íntegre d'aquest, ha de publicar-se 
per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 
la Província, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

E. L'Ajuntament remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la 
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu 
d'aprovació i còpia íntegra del text del Reglament o, en el seu cas, la certificació que acredite 
l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
https://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/ 

Quint.- En relació amb el principi de transparència (art. 7 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern), haurà d'inserir-se en el Portal de la 
Transparència municipal el text, informes i antecedents per a possibilitar el coneixement dels 
ciutadans i la seua participació activa. En els mateixos termes es manifesta l'art. 9.2 de la Llei 2/2015, 
de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

El que s'informa els efectes procedents. 

Document signat electrònicament a la data de la signatura al marge. 

El secretari-interventor 

Vicente León Miravet Márquez 

Vist. L'alcalde 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

https://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/
https://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/
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PROPOSICIÓ D’ALCALDIA 

Vista la proposta de modificació de l’article 30 del Reglament regulador del servici d’abastiment 
d’aigua potable existent a l’expedient amb la finalitat de solucionar problemes d'aplicació del 
Reglament vigent amb la manera de gestionar el servei amb l'entitat adjudicatària, tant que el servici 
es presta de manera indirecta des de octubre de 2020, en concret quant al procediment per al tall del 
subministrament per impagaments. 

Vist l’informe del secretari-interventor. 

Atesa la competència municipal en la matèria atribuïda pels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al mateix l'adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 30 del Reglament regulador del servici 
d’abastiment d’aigua, quedant redactat en els següents termes: 

“1. El tall del subministrament es farà, prèvia comunicació de la resolució municipal corresponent a 
l'interessat, mitjançant la retirada del comptador.  

2. L'abonat podrà, en tot cas, abans que es faça el tall de subministrament, abonar les quantitats que 
se li hagen liquidat, ja siga per consum, ja per les indemnitzacions al fet que haja donat lloc els 
supòsits contemplats en l'apartat anterior, més la nova quota d'alta o connexió, si escau. 

3. En cas que el servei no es preste per la pròpia entitat local, per a la validesa de la suspensió, i 
prèviament que s'execute la mateixa, l'entitat subministradora, haurà d'informar l'ajuntament dels 
abonats al fet que es troben en causa de suspensió, així com de les causes de suspensió, mitjançant 
el corresponent registre d'entrada en el qual s'aportarà la documentació signada electrònicament i en 
format reutilitzable. 

Així mateix, l'entitat subministradora haurà de comunicar prèviament a l'abonat que es troba en 
situació de suspensió de la prestació del servei, mitjançant correu certificat, o per qualsevol altra 
forma que acredite l'enviament de la notificació, que haurà de ser remés tant al seu domicili, com al de 
deute, si foren diferents, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data prevista per a la 
suspensió, servint per al compliment del requisit previst en aquest apartat l'acreditació de la data 
d'enviament i el codi identificatiu de la carta certificada. 

4. Prèviament a la resolució d'autorització per l'Ajuntament, haurà de quedar acreditada la inexistència 
de llars en risc d'exclusió social pels serveis socials de l'Ajuntament, o entitat que tinga delegada tals 
serveis. 

5. En cap cas es podrà realitzar tall de subministrament sense una resolució d'autorització per 
l'Ajuntament”.  

Segon. Sotmetre el referit acord a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, pel termini de 30 dies perquè es 
puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte. 

Document signat electrònicament a la data de la signatura al marge. 

L’alcalde 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
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ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
SERVICI D’ABASTIMENT D’AIGUA 

 

El Ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, en sessió celebrada el dia 21 de març de 2022, va 
acordar inicialment la modificació de l’article 30 del Reglament regulador del servici d’abastiment 
d’aigua.  

En compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar de 
l'endemà a la inserció d'este anunci en el Butlletí Oficial de la província, perquè puga ser examinat i es 
presenten les reclamacions que estimen oportunes. 

Si transcorregut el dit termini no s'hagueren presentat al·legacions, es considerarà aprovat 
definitivament l’esmentat Acord. 

Document signat electrònicament, 22 de març de 2022. 

L'alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

 

 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR 
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2022, 
acordó inicialmente la modificación del artículo 30 del Reglamento regulador del servicio de 
abastecimiento de agua.  

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de 30 días, a contar del día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia, porque pueda ser examinado y se presentan las reclamaciones que estiman oportunas. 

Si transcurrido el dicho plazo no se hubieron presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente el mencionado Acuerdo. 

Documento firmado electrónicamente, 22 de marzo de 2022. 

El alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
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María de la O Pérez Cayuela, secretaria-interventora de l’Ajuntament de Benifairó de 
les Valls,  

CERTIFICA 

Que l’expedient d’aprovació del Reglament regulador de la utilització temporal o 
esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions municipals (exp. Xx/2020) ha romàs 
exposat al públic per un termini de trenta dies, per mitjà d’anunci en el tauler d’este 
Ajuntament i en el BOP de la província de València de data 7 d’octubre de 2020 
(número 85) sense que durant el dit termini s’haja presentat cap al·legació. 

Per això, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, ha d’entendre’s definitivament adoptat l’Acord fins a este 
moment provisional. 

I perquè conste, als efectes de l’expedient de la seua raó, emet el present certificat 
amb el Vist i plau del senyor alcalde.  

Document signat electrònicament a la data de la signatura al marge. 

L’alcalde 
 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

La secretaria interventora, 
 
María de la O Pérez Cayuela 
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ANUNCI 

Aprovació definitiva Reglament regulador de la utilització temporal o esporàdica d'edificis, 
locals i instal·lacions municipals 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament 
elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de del Reglament regulador de la utilització temporal 
o esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions municipals de data 28 de setembre de 2020, el text 
íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

REGLAMENT REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ TEMPORAL O ESPORÀDICA D'EDIFICIS, 
LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

“COPIAR TEXT REGLAMENT” 

“ 

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós–administratiu, davant 
de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'este 
anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent. 

Document signat electrònicament a la data de la signatura al marge. 

L'alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
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ANUNCI 

Aprovació definitiva Reglament regulador de la utilització temporal o esporàdica d'edificis, 
locals i instal·lacions municipals 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament 
elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del Reglament regulador de la utilització temporal o 
esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions municipals de data 28 de setembre de 2020, el text íntegre 
del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

REGLAMENT REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ TEMPORAL O ESPORÀDICA D'EDIFICIS, 
LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

“COPIAR TEXT ÍNTEGRE REGLAMENT” 

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós–administratiu, davant 
de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'este 
anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent. 

Document signat electrònicament a la data de la signatura al marge. 

L'alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present Edicte ha sigut publicat al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament des del dia de la 
firma fins al ___________________ de 2020. Done fe. 
La secretària-interventora, 
María de la O Pérez Cayuela 
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ANUNCI 

Aprovació definitiva Reglament regulador de la utilització temporal o esporàdica d'edificis, 
locals i instal·lacions municipals 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament 
elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de del Reglament regulador de la utilització temporal 
o esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions municipals de data 28 de setembre de 2020, el text 
íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

REGLAMENT REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ TEMPORAL O ESPORÀDICA D'EDIFICIS, 
LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

“COPIAR TEXT ÍNTEGRE REGLAMENT” 

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós–administratiu, davant 
de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'este 
anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent. 

Document signat electrònicament a la data de la signatura al marge. 

L'alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

 
 


