
 

 

 

2.9. Creació del servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta per al subministrament d’aigua 

en alta als ajuntaments d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives i Carcaixent, procedent del Pou de 

la Barcella i Forcadell 

Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta.  

Ateses les següents consideracions: 

1.Els Ajuntaments d’Alzira, de la Barraca d’Aigües Vives i de Carcaixent, mitjançant acord dels 
seus respectius plenaris han sol·licitat a la Mancomunitat de la Ribera Alta que assumisca la 
titularitat dels pous anomenats de la Barcella i de Forcadell, mitjançant este servei instrumental 
i que aquesta sol·licite a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la preceptiva concessió. Així 
mateix s’ha aprovat el conveni regulador del servei. 

2. Estos Ajuntaments són titulars del servei de subministrament d’aigua potable a les seues 
respectives poblacions, tenint aquesta competència la naturalesa de pròpia, obligatòria i 
reservada, segons allò previst en els articles 25.2.l), 26.1.a) i 86.3 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 

3. Tots tres ajuntaments comparteixen l’explotació d’uns pous de subministrament d’aigua, el 
Pou denominat de la Barcella, (Coordenades U.T.M. X: 727.569,000 – Y: 4.330.383,116), inscrit 
en l’inventari de bens a l’epígraf I, codi U-0721 i en el registre de la propietat de Carcaixent al 
tom 1653, llibre 282, foli 154, finca 23.878, inscripció 2a; i el denominat de Pou de Forcadell 
(Coordenades U.T.M. X: 728.371,000 - Y: 4.330.422,940), inscrit en el registre de la propietat 
d’Alzira al tom 2.286, llibre 907, foli 67, finca 61.507, inscripció 1a. 

4. Els Estatuts vigents de la Mancomunitat de la Ribera Alta preveuen en els seus articles 5.1. i 
6.1.a), estableixen: 

Article 5. Facultats i potestats 

1.1. La Mancomunitat té facultat per a intervindre en totes les matèries atribuïdes als municipis, 
especialment quan l’exercici d'eixes facultats es faça a un àmbit superior al municipal. 

1.2. Els municipis adherits, davant la necessitat o conveniència de realitzar actuacions i/o de 
prestar serveis, amb un àmbit territorial superior al d’un municipi, consideraran prioritàriament 
l’atenció d’eixa necessitat des de l’ens comarcal que és la Mancomunitat, a la qual hauran de 
donar audiència abans de resoldre eixe respecte. 

1.3. La Mancomunitat es postula davant les altres administracions públiques territorials com a 
ens apte i idoni per a l’atenció de necessitats, la realització d’actuacions i/o la prestació de 
serveis, amb un àmbit territorial superior al d’un municipi. 

1.4. La Mancomunitat podrà assumir la delegació d’atribucions, funcions o serveis, ja siguen de 
simple tramitació o informació o siguen resolutives, que al seu favor s’aproven per la Generalitat 
Valenciana o per altres administracions públiques. 



 

... 

Article 6. Fins 

1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l'atenció dels següents fins: 

a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent 
admet que els municipis actuen mancomunadament, com són: 

... 

- Abastiment d'aigua potable a domicili. 

... 

Així es conclou que resulta possible per a la Mancomunitat de la Ribera Alta la creació i prestació 
d’un servei als tres ajuntaments amb el qual es gestione la titularitat conjunta del pou. Es 
tractaria d’un servei merament instrumental, adreçat a aprofitar l'estructura, ja existent, de la 
Mancomunitat, per a evitar la creació d'una nou organisme administratiu amb la complicació 
administrativa i econòmica que això suposa. Els tres ajuntaments cedirien la titularitat del pou 
a la Mancomunitat de la Ribera Alta, tot regulant en un «Conveni regulador» el règim de 
funcionament i gestió del servei, així com també la previsió d’una possible extinció del servei. 

 

D’altra banda cal assenyalar que la creació d’eixe servei instrumental no suposara, en sí mateix, 
cap despesa per a la Mancomunitat de la Ribera Alta i que qualsevol despesa concreta que 
poguera generar el servei es repercutiria/assumiria per part dels tres ajuntaments, en la 
proporció/criteri de repartiment establert en el conveni regulador. Igualment, qualsevol 
responsabilitat en el funcionament i gestió del pou seria assumida pels tres ajuntaments. 

En la part resolutiva s’arreplega el «Conveni regulador del servei». 

5. El President ha formulat proposta de resolució. 

6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 

 
Sotmès a votació la Junta de Govern/ Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la 
següent proposta d’ACORD: 

Primer. Aprovar la creació del servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta per al 
subministrament d’aigua en alta als ajuntaments d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives i Carcaixent, 
procedent del Pou de la Barcella i Forcadell amb subjecció al següent, 

«CONVENI REGULADOR: 

- L’Ajuntament d’Alzira continuarà mantenint el caràcter de propietari del referits pous La 
Barcella i Forcadell i els ajuntaments de Carcaixent i La Barraca d'Aigües Vives mantindran , 
igualment, les canalitzacions i instal·lacions afectes al servei que li son pròpies, tot transferint a 
la Mancomunitat la possessió i el ple ús d'aquests en tant esta continue prestant-se el servei. 



 

 

- La Mancomunitat de la Ribera Alta serà la titular (en nom i representació 
dels tres Ajuntaments) de la concessió administrativa d’aigües soterrànies per l’abastiment 
d’aigua potable de les dues poblacions, i en conseqüència haurà de sol·licitar-la expressament a 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

- El dret a l’explotació del pou es distribuirà entre els tres ajuntaments en funció de la població 
potencial beneficiada per l’abastiment. 

- Les depeses, de qualsevol tipus que genere el pou, (si hi hagueren en el seu cas en relació a seua 
explotació, manteniment, millora, ...) i també les que puga generar el servei instrumental 
mancomunat relatiu a la titularitat del mateix, s’assumira pels tres ajuntaments en funció de .la 
mateixa proporció establerta a l’apartat anterior. 

A eixe efecte, la Mancomunitat facturarà periòdicament, en els terminis que s’acorden, als tres 
municipis les despeses generades i que no estiguen compreses en les despeses cobertes per la 
general aportació que fixe anualment per a tots els municipis integrants d’aquesta, en concepte 
de «quota específica» per la prestació del servei. 

- No es podran incorporar a aquest servei altres municipis inclosos en l’àmbit territorial de la 
Mancomunitat, sense la prèvia i expressa aprovació dels tres ajuntaments actualment 
beneficiaris. 

- En el supòsit que els tres ajuntaments, conjuntament, decidiren recuperar-ne la titularitat del 
servei o que la Mancomunitat no volgués/pogués continuar amb la seua prestació, hauria de 
comunicar-se a les altres parts amb una antelació mínima d’un any, havent-se de constituir en 
el termini màxim de dos mesos, a comptar des de eixa data, una Comissió formada per un 
representant de cadascuna de les Entitats Locals implicades, per a determinar el règim transitori 
i la resolució de les qüestions econòmiques i tècniques que això supose. 

- En cas de separació d’algun dels municipis beneficiaris del servei de la Mancomunitat, o 
dissolució d’aquesta, s’estarà a allò disposat en els Estatuts de la mateixa. 

- En tot allò no previst en aquest conveni s’estarà subjecte a la normativa de dret públic 
reguladora de la prestació dels serveis públics i del béns dels Ens Locals, així com a la normativa 
en matèria de contractació pública, a la Llei 7/1.985 reguladora de les Bases del Règim Local, el 
Text Refós de disposicions vigent en matèria de règim local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
781/1.986, al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i al Reglament de Béns de les 
Entitats Locals.» 

Segon. Instar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l’expedició a favor de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta de concessió administrativa segons allò previst en l’article 81.1. de la Llei 
d’Aigües, en base als oportuns documents tècnics. així com també per a les posteriors i 
preceptives gestions de legalització de les instal·lacions del pou i de distribució de l’aigua que 
siga conjunta per als tres ajuntaments. 

 


