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ABREVIATURES I GLOSSARI DE TERMES 

ACNR: Aigua consumida no registrada 

AEAS: Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament 

AGA:  Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua 
Urbana 

DGSP: Direcció General de Salut Pública 

EDAM: Estació dessaladora d’aigua del mar 

EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

EPSAR: Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana 

ETAP: Estació de tractament d’aigua potable 

TEDUS: Tècniques de drenatge urbà sostenible. 

TRLHL: Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

SIG: Sistema d’informació geogràfica 

SINAC: Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum 
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Aigua per a dessalació: Comprén l’aigua de mar i les aigües de transició, 
com ara pantans, estanys, estuaris i ries d’aigües salobres, que és 
dessalada abans d’usar-la. 

Aigües subterrànies: Aquest tipus de recurs hídric es refereix a l’aigua que 
ha sigut extreta, per regla general, des d’un aqüífer per sondeig o 
perforació. Els aqüífers són tots els depòsits permanents o temporals 
d’aigua existents al subsol, tant els recarregats de manera artificial com 
natural, de suficient qualitat per a un ús determinat. Aquesta categoria 
inclou l’aigua continguda en la capa freàtica i en les depressions 
geològiques. En aquest apartat s’inclou l’aigua captada dels naixements. 
Queda exclosa l’aigua subterrània procedent de filtracions que s’inclou en 
aigües superficials. 

Aigües superficials continentals: Són aquelles aigües amb corrent 
superficial o les que es retenen sobre la superfície d’una fondalada 
terrestre, és a dir, embassades. Dins de les aigües amb corrent superficial 
s’inclouen les aigües dels llits fluvials naturals (rius, rierols, torrenteres, 
etc.) i dels canals artificials (sistemes de canalització per al regadiu, la 
indústria i la navegació, sistemes de drenatge, basses i rescloses 
artificials). 

Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament: És una 
associació professional sense ànim de lucre per a la promoció i el 
desenvolupament dels aspectes científics, tècnics, administratius i legals 
dels serveis urbans de proveïment d’aigua i sanejament. 

Benchmarking: Tècnica d’avaluació per la qual una entitat compara els 
seus productes, serveis, processos, objectius, resultats i altres aspectes de 
la gestió amb els d’altres entitats semblants a fi de millorar-ne el 
rendiment i l’acompliment. 

Captació: Consisteix a extraure i/o recollir l’aigua de la naturalesa i 
emmagatzemar-la per a fer-ne ús. S’hi inclouen els serveis 
d’embassament i la conducció per artèries i canonades primàries. Es 
distingeixen, entre altres, la captació d’aigües superficials i la d’aigües 
subterrànies, realitzada a través de sondejos o perforacions. 

Comissió de Preus: És l’òrgan col·legiat de la Generalitat Valenciana que 
està regulat pel Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell i que té entre les 
seues funcions la d’informar sobre els expedients d’implantació o 
modificació de les tarifes de proveïment d’aigua. 

Demanda bioquímica d’oxigen (DBO5): És un indicador del grau de 
contaminació que presenta una aigua residual. Es tracta de la mesura de 
la quantitat d’oxigen dissolt consumit sota condicions específiques, per a 
l’oxidació bioquímica de tota la matèria orgànica present en l’aigua. 
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Depòsit d’aigua pluvial: Infraestructura de clavegueram consistent en un 
depòsit dedicat a capturar i retenir l’aigua de pluja que hi transporten els 
col·lectors, sobretot quan hi ha precipitacions molt intenses, per a 
disminuir la possibilitat d’inundacions en els casos en què la capacitat 
d’escolament de l’aigua és menor que el volum de pluja. 

Depuració de les aigües residuals: Es refereix al conjunt d’operacions 
realitzades per a modificar les característiques de les aigües residuals de 
manera que puguen ser reutilitzades o retornades a la naturalesa en 
condicions de qualitat adequades. 

Estrés hídric: Situació en la qual la demanda d’aigua és més elevada que 
la quantitat disponible durant un període determinat o quan el seu ús es 
veu restringit per la seua baixa qualitat. L’estrés hídric provoca una 
deterioració dels recursos d’aigua dolça en termes de quantitat i de 
qualitat. 

Habitant equivalent: És l’indicador més habitual per a comparar la càrrega 
contaminant present en l’aigua. La relació entre habitants reals i 
equivalents no és 1. Hi ha més habitants equivalents que habitants reals 
en qualsevol població. Això és perquè, a més de la contaminació 
ocasionada per les excrecions humanes, hi ha un altre tipus de 
contaminació provocada per les indústries, fàbriques, negocis, etc. 

Pèrdues aparents: Són pèrdues no físiques d’aigua. Es desagreguen en: 
imprecisió dels comptadors (subcomptatge), que engloben els errors de 
mesura dels comptadors a l’hora de mesurar cabals xicotets d’aigua; 
consums autoritzats no mesurats, que són aquells que no són mesurats 
per comptador (estimacions o aforaments) i que poden ser facturats o no 
ser-ho; consums no autoritzats (fraus), que són aquells que es produeixen 
en preses o derivacions il·legals d’aigua i que per tant no es mesuren ni es 
facturen.  

Pèrdues reals: Són les pèrdues físiques d’aigua en la xarxa de distribució 
fins al punt de mesura d’usuari. Comprén les fuites d’aigua, trencaments 
i avaries en la xarxa de distribució i en les connexions de servei. 

Progressivitat: És un principi aplicat en el disseny de les tarifes del 
proveïment d’aigua que implica un major preu per m3 a mesura que 
augmenta el volum d’aigua consumit i es representa mitjançant una corba 
ascendent del preu unitari com més elevat siga el consum efectuat. 

Proveïment: És el conjunt d’activitats relacionades amb la captació, el 
tractament i la distribució d’aigua potable des de l’origen d’aquesta fins al 
consumidor. 

Rendiment hidràulic: És el resultat de dividir el volum d’aigua registrada 
entre el volum d’aigua en brut subministrada a la xarxa des de les plantes 
de tractament d’aigua potable o els depòsits. 
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Sanejament: És el conjunt d’activitats d’evacuació de les aigües residuals 
mitjançant sistemes de clavegueram i drenatge urbà, així com la 
depuració d’aquestes aigües per a integrar-les correctament en els canals 
naturals. 

Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC): Un sistema 
d’informació sanitària sustentat en una aplicació informàtica a través 
d’Internet, que recopila dades sobre les característiques de les zones de 
proveïment i sobre la qualitat de l’aigua de consum humà a Espanya. 
L’accés al SINAC en Internet es realitza a través del portal del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

Volum d’aigua no registrada (o aigua consumida no registrada): 
Correspon a la diferència entre el volum d’aigua subministrada a la xarxa 
i el volum d’aigua registrada. 

Volum d’aigua registrada: S’hi inclouen exclusivament els volums 
mesurats en els comptadors dels usuaris (tant comunitaris com 
individuals). 

Volum d’aigua subministrada: Es tracta de l’aigua que entra a la xarxa de 
distribució des de les plantes de tractament d’aigua potable o els depòsits 
de servei. 
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1. XIFRES CLAU 
 

i3 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, inclou entre les seues 
funcions, a més de les referides al control extern de la gestió 
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles 
que, d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients per a assegurar 
adequadament el compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia 
i d’economia i de transparència, exigibles al sector públic, així com la 
sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra banda, l’article 9.3 de 
la mateixa llei determina que els informes han de pronunciar-se, entre altres 
punts, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar 
el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius previstos. 

De conformitat amb el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes va acordar incloure en els programes anuals d’actuació de 2018 i 2019 
dos informes amb característiques en comú: l’auditoria operativa de la gestió 
de les depuradores per part de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i l’auditoria operativa de la 
gestió del servei de proveïment d’aigua potable i el tractament d’aigües 
residuals en els municipis de la Comunitat Valenciana. Aquesta última com a 
conseqüència de la petició realitzada a aquesta Sindicatura de Comptes per les 
Corts Valencianes, emparada en la Resolució 949/IX, que va ser aprovada pel 
Ple de les Corts Valencianes en la sessió de 4 d’abril de 2017. 

L’àmbit subjectiu de l’examen realitzat se cenyeix a la gestió dels serveis 
prestats de proveïment i sanejament de l’aigua per a una mostra territorial 
i demogràficament representativa d’entitats locals de la Comunitat 
Valenciana, composta per 35 municipis de fins a 100.000 habitants. Vegeu 
annex I amb la mostra detallada.1 

Quadre 1. Mostra de municipis. Distribució per població 

 Mostra % mostra sobre tram 

Trams 
Nombre de 
municipis Població 

Nombre de 
municipis Població 

Menys de 20.000 habitants 11 142.636 2,3% 10,6% 

Entre 20.000 i 50.000 habitants 16 440.872 32,7% 32,9% 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 8 517.467 72,7% 70,5% 

Total Comunitat Valenciana 35 1.100.975 6,5% 22,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir del cens a 1 de gener de 2017. Vegeu annex I.  

                                                
1  Hem seleccionat entitats locals corresponents als tres estrats més significatius (menys de 20.000 

habitants, entre 20.000 i 50.000 habitants i entre 50.000 i 100.000 habitants). No hi hem inclòs les 
quatre poblacions de més de 100.000 habitants (tres capitals de província i Elx) per a evitar la 
distorsió en el comparatiu i perquè, atés el seu volum poblacional i casuístiques, haurien de ser 
objecte d’auditories específiques posteriors, si és el cas. 
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Quadre 2. Mostra municipis. Distribució per província 

 Mostra % mostra sobre província 

Província 
Nombre de 
municipis 

Població 
Nombre de 
municipis 

Població 

Alacant 12 353.350 8,5% 19,4% 

Castelló 8 190.425 5,9% 33,1% 

València 15 557.200 5,6% 21,9% 

Total Comunitat 
Valenciana 

35 1.100.975 6,5% 22,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir del cens a 1 de gener de 2017. Vegeu annex I. 

Quadre 3. Mostra municipis. Distribució per tipus de gestió del servei 
de proveïment 

 Mostra % mostra sobre tipus 

Tipus 
Nombre de 
municipis 

Població 
Nombre de 
municipis2 

Població 

Administració local directa 3 42.510 1,3% 12,3% 

Empresa pública (100%) 2 54.658 100,0% 100,0% 

Gestió directa 5 97.168 2,2% 24,3% 

Empresa privada (100%) 24 723.400 9,0% 28,0% 

Empresa mixta 6 280.407 12,5% 14,3% 

Gestió indirecta 30 1.003.807 9,6% 22,1% 

Total Comunitat Valenciana 35 1.100.975 6,5% 22,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir del cens a 1 de gener de 2017 (vegeu annex I) i informació facilitada per la 
Direcció General de l’Aigua (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural). 

Queda exclosa expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa la 
fiscalització de l’adjudicació dels diferents expedients de contractació que 
s’hagen pogut licitar per les diferents entitats locals, si bé s’ha disposat 
dels contractes i dels seus plecs de condicions (administratives i 
tècniques) que han servit de referència per a les anàlisis procedents a 
l’entorn de l’auditoria operativa. 

En conseqüència, aquest informe és el resultat del treball d’avaluació amb 
criteris d’eficiència, eficàcia i economia del proveïment d’aigua, així com 
del sanejament de les aigües residuals a la Comunitat Valenciana en el 
període 2015-2017. Per a poder avaluar aquests serveis amb aquests 
criteris s’han definit els objectius concrets següents, formulats en termes 
de preguntes:  

                                                
2  Vegeu en el quadre 7 el nombre de municipis a la Comunitat Valenciana segons la tipologia de 

la gestió del proveïment d’aigua. 
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Objectivo 1: Les estratègies, polítiques i actuacions de l’entitat local 
garanteixen una captació i distribució suficient d’aigua? 

 
Objectiu 2: S’exerceix un control efectiu que garantisca el compliment 

dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà? 
 
Objectiu 3: Disposa l’entitat local d’una estructura suficient que 

garantisca una gestió adequada del clavegueram de les 
aigües? 

 
Objectiu 4: L’estructura tarifària ha sigut dissenyada per a complir amb 

els principis d’assequibilitat, equitat, eficiència, recuperació 
de costos i transparència informativa? 

Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s’ha 
desglossat en diversos subobjectius i per a cada un s’han definit els criteris 
d’auditoria, que es resumeixen en el quadre següent:
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Quadre 4. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. Les estratègies, polítiques i actuacions de 
l’entitat local garanteixen una captació i 
distribució suficient d’aigua? 

1.1 La dotació d’aigua és suficient per a cobrir les 
necessitats higienicosanitàries de la població i el 
desenvolupament de l’activitat de la zona de proveïment? 

Volum d’aigua subministrada a la xarxa de proveïment 
(litres/habitant/dia) 
Volum d’aigua registrada per usos (llar, indústria, altres) 

1.2 Disposa el municipi de diferents fonts alternatives de 
captació d’aigua? 

Volum total captat per origen (superficial, subterrània, 
dessalada) 
Destinació de l’aigua residual tractada (%) 
Ús de l’aigua reutilitzada (%) 

1.3 La longitud de la xarxa de proveïment és adequada per 
a cobrir el territori municipal? Longitud de la xarxa de distribució (metres per habitant) 

1.4 Respecte al material de la xarxa de proveïment, existeix 
tendència a disminuir el fibrociment i altres materials en 
favor de la fosa dúctil? 

Composició per materials de la xarxa de distribució (%) 

1.5 La capacitat màxima de tractament de l’aigua potable 
en les instal·lacions en funcionament és suficient? 

Proporció d’aigua tractada al dia per tipus de tractament d’aigua 
en municipis analitzats  

1.6 És significatiu el volum d’aigua subministrada que no 
és facturada a l’usuari final? 

Percentatge d’aigua consumida no registrada sobre total d’aigua 
subministrada a la xarxa 

1.7 Existeix en el municipi una estructura suficient 
d’emmagatzematge d’aigua potable? 

Capacitat mitjana depòsit (litres per habitant) 
Nombre de dies que es pot garantir el subministrament 

1.8 L’antiguitat de la infraestructura de proveïment en els 
municipis analitzats és significativament elevada? 

Percentatge de xarxa amb més de 30 anys d’antiguitat  
Percentatge de comptadors amb més de 10 anys d’antiguitat 

1.9 S’han implantat eines o novetats tecnològiques que 
milloren l’eficiència en la gestió de proveïment? 

% de municipis que tenen implantats sistemes de qualitat 
% de municipis amb comptadors amb telelectura 
% de municipis que han implantat l’ús de la cartografia 
informàtica SIG 
% de municipis que han implantat el control per 
telecomandament  
% de municipis que disposen de model matemàtic de la xarxa 
% de municipis que compten amb campanyes de detecció de 
fuites 
% de municipis amb xarxa sectoritzada 

1.10 És suficient el volum d’inversions per a garantir 
l’eficiència en el subministrament d’aigua potable? 

Euros invertits per m3 d’aigua subministrada 
% d’inversió sobre facturació anual 

2. S’exerceix un control efectiu que garantisca 
el compliment dels criteris sanitaris de les 
aigües de consum humà? 

2.1 L’aigua de consum humà és salubre i neta? 
Nombre de butlletins amb qualificació d’aigua no apta 
Mesuraments de nitrats 
Mesuraments de bacteris coliformes 
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Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 
2.2 Els laboratoris de control de la qualitat de l’aigua tenen 
implantat un sistema d’assegurament de la qualitat 
certificat per un tercer? 

Laboratoris amb implantació de diferents normes de qualitat 

2.3 Els resultats derivats del control de la qualitat de l’aigua 
de consum estan recollits en el Sistema d’Informació 
Nacional d’Aigua de Consum? 

% de zones de proveïment censades 

2.4 Els gestors responsables del proveïment han elaborat 
un protocol d’autocontrol i gestió del proveïment? % d’entitats amb protocol 

2.5 L’autoritat sanitària exerceix funcions de vigilància 
sanitària i control d’aigua de consum humà? 

Nombre d’inspeccions realitzades 
Nombre d’anàlisis realitzades en xarxes de distribució i en 
captacions 
Restriccions vigents a 31 de desembre de 2017 

2.6 El nombre de mostres en l’autocontrol per part del 
gestor és representatiu del proveïment? Nombre de mostres realitzades per punt de mostreig i per any 

3. Disposa l’entitat local d’una estructura 
suficient que garantisca una gestió adequada 
del clavegueram de les aigües? 

3.1 L’entitat exerceix funcions completes de sanejament? % d’entitats que exerceixen funcions de sanejament 
Aplicació sistemàtica de neteja preventiva (% de xarxa) 

3.2 L’entitat disposa d’un sistema separatiu de 
clavegueram? Xarxa separativa (% sobre el total de la xarxa de clavegueram) 

3.3 El municipi disposa d’ordenança d’abocaments? Ordenança d’abocaments en vigor 
3.4 L’antiguitat de la infraestructura de sanejament en els 
municipis analitzats és significativament elevada? 

Percentatge de xarxa amb més de 30 anys d’antiguitat 
Percentatge de xarxa renovada 

3.5 L’entitat realitza una gestió específica de les aigües 
pluvials? 

Nre. de sobreeixidors  
Nre. de depòsits d’aigua pluvial  

3.6 El municipi disposa d’un pla director de la xarxa de 
clavegueram? Pla director de clavegueram en vigor 

4. L’estructura tarifària ha sigut dissenyada 
per a complir amb els principis 
d’assequibilitat, equitat, eficiència, 
recuperació de costos i transparència 
informativa? 

4.1 El cost mitjà de l’aigua per usuari és homogeni en el 
conjunt de les entitats analitzades? 

Cost anual per llar 
Cost unitari per m3 

4.2 Els preus satisfets pels usuaris han sigut adequadament 
aprovats? Autoritzacions per Comissió de Preus 

4.3 Per a garantir el principi d’assequibilitat, s’estableixen 
quotes diferenciades segons criteris socioeconòmics o 
mínims d’exempció? 

% de municipis amb bonificacions en les tarifes 
% de municipis amb fons de solidaritat 

4.4 Els preus pagats pel consumidor són prou transparents? Incidències en la publicitat de les tarifes 
4.5 L’estructura tarifària aplicada incentiva l’ús 
responsable? 

Cost mitjà segons variacions de consum 
% de progressivitat 
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L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es 
formulen per a cada un dels objectius abans esmentats. L’apartat 4 recull 
les recomanacions per a millorar la gestió de les entitats locals en relació 
amb el proveïment i sanejament. 

L’Informe inclou també quatre apèndixs: 

- En l’apèndix 1 es descriuen els aspectes bàsics del proveïment i 
sanejament d’aigua potable. 

- En l’apèndix 2 es descriu la metodologia aplicada per a dur a terme 
el treball realitzat, incloent-hi la naturalesa de les proves i obtenció 
d’evidència.  

- L’apèndix 3 conté les observacions que es formulen per a cada un 
dels objectius relacionats amb el proveïment i sanejament (objectius 
1 a 4 i els seus corresponents subobjectius). 

Com ja hem esmentat anteriorment, en l’abast d’aquesta auditoria 
operativa queda exclosa expressament la fiscalització de l’adjudicació dels 
contractes de gestió dels serveis públics de proveïment i clavegueram. 

L’àmbit temporal analitzat ha cobert els exercicis 2015 a 2017. 

El treball s’ha desenvolupat d’acord amb les directrius tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, recollides en el Manual 
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, especialment en la secció 3200 
d’aquest manual, “Guia de fiscalització operativa”. Aquesta guia concorda 
en els seus aspectes rellevants amb les normes aprovades per les 
institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, que estan 
basades en les normes ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100. 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa de la gestió del proveïment 
d’aigua potable i el tractament d’aigües residuals en els municipis de la 
Comunitat Valenciana, s’ha realitzat prèviament una anàlisi de l’entorn 
relacionat amb el cicle integral de l’aigua. Per a això, s’ha consultat i 
analitzat la documentació que s’ha considerat més rellevant en aquest 
àmbit, referida bàsicament a la legislació aplicable, estadístiques, 
informació econòmica pressupostària, informes d’òrgans de control, 
estudis d’associacions i organitzacions especialitzades i articles d’opinió. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball als tècnics 
municipals de les entitats examinades, al personal de les empreses 
gestores responsables de les explotacions de les xarxes de proveïment i 
clavegueram, al Servei d’Ordenació i Planificació del Comerç, Consum i 
Artesania (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball), al Servei de Vigilància i Control Epidemiològic (Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública) i al Servei de Planificació de Recursos 
Hidràulics i Qualitat de les Aigües (Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural). 
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3. CONCLUSIONS 

D’acord amb les observacions detallades en l’apèndix 3, les conclusions 
més rellevants són les que s’assenyalen a continuació. 

 En relació amb el proveïment d’aigua 

a) En el període 2015-2017, el percentatge d’aigua consumida no 
registrada (consum autoritzat no mesurat i pèrdues aparents i reals) 
en el conjunt dels municipis objecte d’anàlisi es va situar en el 30,5%, 
superior a la mitjana estatal i europea (les dues en el 23%). Les 
pèrdues de volum d’aigua per quilòmetre de xarxa en la mostra 
examinada van ascendir a 5.498 m3/km per any (la mitjana espanyola 
està entorn dels 5.800 m3/km i l’europea, al voltant de 2.171 m3/km). 

Els cinc municipis que gestionen el servei de manera directa van 
tenir en el període analitzat un 53,1% d’aigua consumida no 
registrada, enfront del 26,2% en els municipis que gestionen el servei 
de manera indirecta. 

En termes de facturació, l’aigua consumida no registrada equival 
aproximadament a 29 milions d’euros anuals en el conjunt dels 35 
municipis analitzats (subobjectiu 1.6). 

b) Els gestors dels serveis de proveïment d’aigua estimen que el 46,5% 
de la xarxa de distribució té una antiguitat superior als 30 anys. Els 
criteris que utilitzen els gestors per a determinar l’antiguitat no són 
homogenis a causa de les dificultats pròpies d’inventariar la totalitat 
de les conduccions (subobjectiu 1.8). 

Quant al parc de comptadors, un 38,2% tenen una antiguitat superior 
als 10 anys (subobjectiu 1.8). 

c) Quant a les inversions en la xarxa de distribució, tan sols s’ha 
renovat anualment un 0,5% de la xarxa, lluny del 2% que resultaria 
d’aplicar linealment una amortització sobre la base de 50 anys de 
vida útil. Per tipus de gestió, els municipis que gestionen el servei de 
manera directa van renovar anualment en el període 2015-2017 el 
0,7% de la xarxa, enfront del 0,4% renovada en els municipis que 
gestionen el servei de manera indirecta. 

El volum anual d’inversió necessari per a renovar la xarxa dels 35 
municipis s’estima en uns 19 milions d’euros (subobjectiu 1.10). 

La proporció de comptadors renovats ha sigut de 6,6%, per davall 
d’una taxa recomanable del 10% anual. El volum anual d’inversió 
necessari per a renovar el parc de comptadors a aquesta taxa 
s’estima en uns 3 milions d’euros (subobjectiu 1.10). 
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d) El sector de l’aigua requereix implantar solucions tecnològiques que 
ajuden a disminuir l’aigua no registrada i millorar el rendiment 
hidràulic de les infraestructures de distribució de l’aigua potable. El 
grau d’implantació d’aquestes solucions és desigual. El nivell 
tecnològic que caracteritza els tres municipis amb gestió directa és 
molt inferior a la resta, i són els municipis que n’han encarregat la 
gestió a empreses mixtes els que tenen un nivell d’implantació 
tecnològic més elevat (subobjectiu 1.9). 

e) Els tres ajuntaments de la mostra seleccionada que gestionen 
directament la xarxa de proveïment amb serveis propis municipals 
incompleixen l’obligació legal de remetre informació sobre les seues 
zones de proveïment i sobre el control de la qualitat realitzat al 
Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum. La resta de 
gestors (ens instrumentals que gestionen el servei de manera directa, 
empreses privades i empreses mixtes) reporten amb caràcter general 
la informació exigible (subobjectiu 2.3). 

f) Exceptuant el preu satisfet per la depuració, que està fixat en la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat a través del Cànon de Sanejament 
que s’aplica a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, la 
potestat autoreguladora municipal implica una notòria 
heterogeneïtat entre els preus per proveïment i clavegueram, no ja 
només pels propis costos de producció sinó també per l’absència de 
normativa que establisca una metodologia de càlcul uniforme. Entre 
els municipis examinats, la despesa anual total per a un consum de 
10 m3 mensuals oscil·la entre els 366,58 i els 121,66 euros, un 201,3% 
de diferència (subobjectiu 4.1). 

La mitjana obtinguda dels municipis analitzats indica que un 
consumidor mitjà paga entorn d’1,88 euros/m3 (0,87 euros per 
subministrament i 1,01 euros per sanejament).3 El preu mitjà és 
similar a la mitjana nacional estimada per altres agents, però la 
proporció proveïment/sanejament difereix; el pes del proveïment és 
inferior i la diferència és compensada per majors càrregues pel 
sanejament de l’aigua. 

El preu que un abonat satisfà pel proveïment constitueix el pagament 
pels serveis de captació, emmagatzematge, potabilització i 
distribució de l’aigua potable. Aquest preu no és comparable entre 
diferents localitats perquè depén d’alguns factors exògens a la 
mateixa gestió. Hem homogeneïtzat el preu unitari descomptant els 
costos de producció més significatius (la compra d’aigua en alta i el 
cost energètic). Segons els nostres càlculs (vegeu subobjectiu 4.1), 
aquest preu mitjà net per a un abonat domèstic que consumeix 10 
m3 mensuals puja a 0,62 euros/m3, amb diferències significatives 

                                                
3  Clavegueram i depuració. 
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segons el tipus de gestió. En els tres municipis amb gestió directa per 
l’Administració el preu mitjà són 0,34 euros/m3, enfront dels 0,76 
euros/ m3 en el cas de gestió directa mitjançant empresa pública i 
0,62 euros/m3 en els municipis de gestió indirecta (sense diferències 
significatives si es tracta d’una empresa mixta o empresa privada). 

g) Els preus de proveïment vigents han sigut autoritzats de conformitat 
amb els procediments recollits en el Decret 68/2013, de 7 de juny, del 
Consell, excepte per les incidències següents (subobjectiu 4.2): 

- Un dels municipis que gestionen el servei de manera directa per 
mitjà d’una empresa pública (Sueca) no ha tramitat l’expedient 
d’autorització de preus davant la Comissió de Preus. 

- Dos municipis (Benicarló i Silla) que gestionen el servei de 
manera indirecta no han tramitat l’expedient d’autorització de 
preus davant l’òrgan autonòmic. Un tercer municipi (Asp) 
tampoc té autorització de preus, encara que sí que va tramitar 
l’expedient davant la Comissió de Preus, però aquesta, per 
error, va resoldre que no era preceptiva l’autorització perquè es 
tractava d’un servei prestat de manera directa per la corporació. 
En al·legacions, l’Ajuntament d’Asp ens assenyala que va 
presentar novament els expedients d’autorització de preus el 2 
de novembre de 2015 i el 14 de desembre de 2017, sense que la 
Comissió de Preus haja emés resolució expressa respecte als 
dos procediments. 

- Addicionalment, entre els municipis que gestionen el servei de 
manera indirecta, s’han identificat 18 expedients que no han 
inclòs en la petició d’autorització la totalitat de conceptes 
tarifaris relacionats amb el proveïment d’aigua, com, per 
exemple, la conservació de comptador, la quota de 
subministrament d’aigua en alta o la tarifa transitòria 
d’inversions. 

h) En relació amb la part de la factura corresponent al proveïment 
d’aigua potable, dels 35 municipis analitzats, únicament en 5 les 
tarifes vigents recullen alguna bonificació per a beneficiaris que 
complisquen determinats criteris de renda i en 10 hi ha bonificacions 
específiques per a beneficiaris que complisquen determinades 
circumstàncies personals o aspectes socials (famílies nombroses, 
desocupació, pensionistes, víctimes de violència de gènere…). Quant 
a la qüestió plantejada als municipis en relació amb la disposició de 
fons de solidaritat o socials per a atendre la població més vulnerable 
que no pot econòmicament afrontar el pagament de factures 
pendents, n’hi ha 22 que disposen d’algun instrument relacionat 
amb aquesta finalitat (subobjectiu 4.3). 
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i) Únicament en 22 dels casos revisats les factures contenen una 
referència expressa del butlletí oficial on estan publicats tots els 
preus unitaris que es carreguen a l’abonat (subobjectiu 4.4). 

j) Segons els preus vigents publicats, en 12 de les explotacions objecte 
de revisió, l’estructura tarifària no té caràcter progressiu. En el 
conjunt de les explotacions analitzades que sí que disposen de tarifes 
progressives, el llindar de progressivitat (volum a partir del qual el 
preu mitjà per metre cúbic consumit adquireix caràcter creixent) se 
situa de mitjana en els 15 m3 mensuals, i l’índex de progressivitat 
(mesurat com a variació percentual del preu mitjà unitari per a un 
consum de 40 m3 mensuals respecte al preu unitari en el llindar de 
progressivitat) se situa de mitjana en el 29,8% (subobjectiu 4.5). 

k) Un indicador de l’eficiència en la gestió del proveïment és la 
comparació del preu net cobrat a un consumidor mitjà4 (subobjectiu 
4.1) i el rendiment hidràulic5 (subobjectiu 1.6). En termes globals, els 
tres ajuntaments que gestionen directament la xarxa de proveïment 
amb serveis propis municipals tenen una tarifa inferior a la mitjana, 
però amb majors volums d’aigua no registrada:

                                                
4  El preu considerat és el d’un consumidor mitjà de 10 m3 al mes, descomptant el cost de compra 

d’aigua en alta i el cost energètic. 

5  Percentatge d’aigua registrada en baixa respecte al total de l’aigua en brut subministrada a la 
xarxa. 
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Gràfic 1.  Eficiència de la xarxa de proveïment: preu-rendiment hidràulic 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per gestors i Comissió de Preus. 
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 La relació preu net mitjà / rendiment hidràulic dona lloc a la 
classificació següent: 

Quadre 5.  Eficiència de la xarxa de proveïment  

Municipi 

Input (preu 
descomptat 
cost aigua 
en alta i 
energia) 

Output 
(rendiment 
hidràulic) 

Output / input 

Peníscola 0,25 73,4% 2,9367 
Cocentaina 0,24 57,4% 2,3920 
Sant Joan d’Alacant 0,40 82,6% 2,0660 
Sedaví 0,39 77,0% 1,9746 
Vila-real 0,44 78,0% 1,7725 
Paterna (nucli urbà) 0,46 79,2% 1,7223 
Artana 0,23 38,1% 1,6577 
Benicarló 0,40 61,5% 1,5371 
Sagunt 0,45 67,1% 1,4918 
Teulada - el Poble Nou de Benitatxell 0,49 72,1% 1,4718 
Alfafar 0,48 68,0% 1,4164 
Mutxamel 0,57 79,8% 1,3994 
l’Alfàs del Pi 0,58 81,0% 1,3971 
Benidorm 0,70 96,1% 1,3730 
Asp 0,60 78,1% 1,3019 
Mislata 0,65 83,2% 1,2793 
Cullera 0,60 72,8% 1,2134 
Onda 0,49 56,4% 1,1510 
Carlet 0,49 56,2% 1,1462 
Paterna (nuclis) 0,77 82,7% 1,0746 
Alzira 0,56 59,9% 1,0694 
Elda 0,78 80,7% 1,0352 
Gandia 0,82 82,5% 1,0067 
Nules 0,77 76,8% 0,9977 
Alcoi 0,67 66,8% 0,9967 
Callosa de Segura 0,83 77,5% 0,9336 
Borriana 0,65 60,3% 0,9284 
Sueca 0,50 46,2% 0,9239 
Tavernes de la Valldigna 0,57 52,4% 0,9189 
Silla 0,83 74,0% 0,8916 
Torrent 0,75 64,0% 0,8533 
la Vall d’Uixó 0,78 62,8% 0,8052 
Carcaixent 0,76 58,3% 0,7668 
Paterna (el Plantio) 0,84 64,3% 0,7655 
Calp 1,10 81,1% 0,7376 
Xàtiva 0,39 28,0% 0,7173 
Xàbia 0,98 58,6% 0,5975 
Paterna (la Canyada) 1,45 53,8% 0,3710 

Font: Eficiència basada en una frontera estocàstica a partir de l’anàlisi d’envolupament de 
dades. El model s’ha dissenyat amb un input (preu descomptat cost aigua en alta i energia) i 
un output (rendiment hidràulic).  

l) Com que el rendiment hidràulic no permet una comparació efectiva 
entre xarxes diferents, es realitza també l’anàlisi de l’aigua 
consumida no registrada en funció dels quilòmetres de xarxa de 
distribució:
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Gràfic 2.  Eficiència de la xarxa de proveïment: preu – m3 anuals d’aigua no registrada per km de xarxa 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per gestors i Comissió de Preus. 
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 La relació preu net mitjà / aigua no registrada per quilòmetre de 
xarxa dona lloc a la classificació següent: 

Quadre 6.  Eficiència de la xarxa de proveïment  

Municipi 

Input (preu 
descomptat 
cost aigua 
en alta i 
energia) 

Output (metres 
lineals de xarxa 

per cada m3 
d’aigua no 
registrada) 

Output / input 

Teulada - el Poble Nou de Benitatxell 0,49 0,5048 1,0302 
Asp 0,60 0,5807 0,9678 
Mutxamel 0,57 0,5222 0,9162 
Benidorm 0,70 0,6125 0,8750 
Sant Joan d’Alacant 0,40 0,2931 0,7326 
l’Alfàs del Pi 0,58 0,3966 0,6838 
Cocentaina 0,24 0,1497 0,6238 
Sedaví 0,39 0,2235 0,5730 
Vila-real 0,44 0,2467 0,5606 
Callosa de Segura 0,83 0,4443 0,5353 
Elda 0,78 0,4000 0,5128 
Nules 0,77 0,3371 0,4378 
Paterna (nucli urbà) 0,46 0,1960 0,4260 
Onda 0,49 0,1971 0,4022 
Peníscola 0,25 0,0938 0,3753 
Calp 1,10 0,4084 0,3713 
Cullera 0,60 0,2138 0,3564 
Sagunt 0,45 0,1553 0,3452 
Paterna (nuclis) 0,77 0,2557 0,3321 
Gandia 0,82 0,2435 0,2970 
Alfafar 0,48 0,1417 0,2953 
Benicarló 0,40 0,1113 0,2782 
la Vall d’Uixó 0,78 0,2057 0,2638 
Silla 0,83 0,2148 0,2588 
Paterna (el Plantio) 0,84 0,2013 0,2397 
Mislata 0,65 0,1520 0,2338 
Borriana 0,65 0,1399 0,2153 
Torrent 0,75 0,1589 0,2118 
Alzira 0,56 0,1111 0,1984 
Carlet 0,49 0,0971 0,1982 
Xàbia 0,98 0,1938 0,1978 
Alcoi 0,67 0,1223 0,1825 
Artana 0,23 0,0416 0,1808 
Carcaixent 0,76 0,1268 0,1668 
Sueca 0,50 0,0804 0,1607 
Tavernes de la Valldigna 0,57 0,0869 0,1525 
Paterna (la Canyada) 1,45 0,2065 0,1424 
Xàtiva 0,39 0,0267 0,0686 

Font: Eficiència basada en  una frontera estocàstica a partir de l’anàlisi d’envolupament de dades. El model 
s’ha dissenyat amb un input (preu descomptat cost aigua en alta i energia) i un output (metres lineals de 
xarxa per cada m3 d’aigua no registrada). 

 En relació amb el sanejament de l’aigua 

m) A més de reparar danys i avaries (manteniment correctiu), la gestió 
del clavegueram implica realitzar una planificació, control i 
desenvolupament global, que incloga tasques de manteniment 
preventiu, operacions de drenatge urbà i control dels vessaments a 
la xarxa. El 82,9% dels municipis examinats declaren fer treballs de 
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prevenció, el 54,3% disposen d’infraestructures per a controlar les 
aigües pluvials i el 62,9% exerceix un control dels vessaments a la 
xarxa (subobjectiu 3.1). 

n) Únicament el 28,9% de la xarxa de sanejament dels municipis 
fiscalitzats disposa d’un sistema separatiu de clavegueram, és a dir, 
canalitzacions separades de manera independent per a les aigües 
residuals domèstiques i industrials i per a les aigües de pluja 
(subobjectiu 3.2). 

o) Un 22,9% dels municipis analitzats desconeixen l’antiguitat de la 
xarxa de sanejament. Entre els que sí que n’han estimat l’antiguitat, 
el 58,6% de la xarxa de sanejament té més de 30 anys (subobjectiu 
3.4). 

p) En termes de longitud de xarxa, durant els anys 2015-2017, per al 
total de la mostra revisada, el percentatge anual de xarxa de 
sanejament renovada ascendeix al 0,2%, inferior a les dades a nivell 
estatal, en què la renovació representa un 0,6% (subobjectiu 3.4). 

q) Dels 35 municipis revisats, tan sols un 22,9% tenia a la fi de 2017 un 
pla director de clavegueram en vigor, enfront del 72% a nivell estatal 
(subobjectiu 3.6).  

r) En relació amb el clavegueram, s’ha observat que en 7 dels 35 
municipis analitzats no es cobra cap import als consumidors per la 
prestació d’aquest servei. Aquesta circumstància significa incomplir 
el principi de recuperació dels costos, perquè les tarifes d’aigua no 
inclouen tots els costos de l’activitat, amb el consegüent impacte a 
curt i mitjà termini en la gestió del servei per falta de finançament 
suficient per a escometre la renovació de la xarxa (subobjectiu 4.1). 

4. RECOMANACIONS 

a) Amb caràcter previ a les recomanacions més específiques, cal 
esmentar que una de les mesures reclamades pels agents del sector 
és la de crear un organisme públic regulador que aglutine 
competències per a planificar les infraestructures, per a determinar 
els preus, per a supervisar la qualitat de l’aigua i per a fixar nivells 
mínims de servei. Recomanem a l’Administració autonòmica que 
estudie la conveniència d’escometre una reforma legislativa, en 
coordinació amb les entitats locals (municipals i provincials), per a 
disposar d’un marc normatiu únic en tot el territori que permeta 
aconseguir principis bàsics, com la transparència i rendició de 
comptes, la protecció del consumidor, l’assequibilitat del servei, la 
competència entre gestors i la seguretat jurídica entre sector públic i 
privat. 
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Es recomana com a alternativa a això, estudiar la possibilitat de 
modificar la composició i ampliar les funcions d’ens ja existents i 
facultar-los per a assessorar en la determinació de preus als 
municipis de la Comunitat Valenciana, tant els que presten el servei 
de manera directa com indirecta, mitjançant la utilització d’una 
mateixa metodologia per a calcular els costos i fixar els preus. Així 
mateix, podrien determinar-se estàndards obligatoris de qualitat del 
servei, supervisar-ne el compliment i elaborar un reglament bàsic de 
servei.  

També considerem fonamental que els ens supramunicipals 
enfortisquen la seua col·laboració amb els ajuntaments i 
contribuïsquen a solucionar els problemes derivats de la falta 
d’economies d’escala en els municipis de menor grandària i millorar 
així l’eficiència global dels serveis del cicle integral de l’aigua. 

b) Amb la finalitat de fomentar la reutilització de l’aigua tractada per a 
usos urbans (reg de parcs públics i tasques de neteja de vies), 
l’Administració autonòmica i l’Administració local, en l’àmbit de les 
seues respectives competències, haurien de posar en marxa plans i 
programes per a reutilitzar les aigües. En aquests plans s’haurien de 
preveure les infraestructures que permeten reutilitzar els recursos 
hidràulics i quantificar les inversions que cal escometre tant en 
l’origen del tractament de l’aigua residual com en la xarxa de 
transport de l’aigua tractada fins als punts de reg (subobjectiu 1.2). 

c) Les administracions, en col·laboració amb el sector privat, haurien 
de contribuir per mitjà de polítiques actives en matèria d’I+D+I a 
fomentar les innovacions tecnològiques que milloren l’eficiència 
energètica i faciliten l’ús d’energies alternatives en els processos 
productius de les plantes dessaladores. L’objectiu hauria de ser 
reduir els costos de producció propis dels tractaments de 
dessalinització i en últim terme, afavorir una disminució del preu per 
al consumidor final (subobjectiu 1.2). 

d) Per a millorar el rendiment hidràulic, els gestors del servei haurien 
de disposar de solucions tecnològiques. En particular, els municipis 
que presten el servei de manera directa, amb caràcter general, 
haurien d’escometre inversions tecnològiques que incidisquen en un 
major control de l’aigua subministrada a la xarxa (subobjectiu 1.6 i 
1.9). 

e) Els gestors del servei haurien d’adoptar decisions per a renovar i 
rehabilitar les xarxes de proveïment i clavegueram i fixar-se com a 
objectiu mínim renovar el 2% anual de la xarxa (subobjectius 1.8 i 
3.4). 

Per a complir amb les recomanacions descrites en les lletres d i e 
anteriors, seria oportú que els ajuntaments elaboraren un pla 
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director d’aigua potable que establira directrius, fites i objectius i 
incloguera un pla de gestió d’actius que planificara les actuacions a 
curt, mitjà i llarg termini. 

f) Atés que una de les finalitats del Sistema d’Informació Nacional 
d’Aigua de Consum (SINAC) és augmentar la transparència i facilitar 
la informació al ciutadà sobre la qualitat de l’aigua que consumeix, 
els municipis i gestors del servei han de complir íntegrament els 
requisits imposats en la normativa vigent i notificar les dades de les 
zones de proveïment, infraestructures i laboratoris, així com els 
butlletins de les anàlisis realitzades (subobjectius 2.3 i 2.6). 

g) Les entitats locals que no disposen d’ordenança municipal que 
regule les condicions dels vessaments d’aigües residuals i pluvials a 
les xarxes de sanejament i col·lectors, haurien d’aprovar-ne una amb 
caràcter immediat (subobjectiu 3.3). 

h) Les entitats locals haurien de redactar un pla director d’aigües 
residuals i pluvials amb el qual identificar els problemes 
d’inundabilitat i poder establir prioritats en actuacions de millores 
de la xarxa (subobjectiu 3.6). 

i) En el cas de prestació de manera directa pels serveis municipals, els 
ajuntaments han de disposar d’una ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per la prestació del servei, mentre que en la resta de models 
de gestió, les corporacions han d’aprovar una ordenança reguladora 
de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari per la 
prestació en règim de dret privat del servei públic de proveïment, a 
fi d’adaptar-la a les modificacions introduïdes per la Llei 9/2017, de 9 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el TRLHL. En aquest 
últim cas, durant el procediment d’aprovació d’aquesta ordenança 
les entitats locals han de sol·licitar l’informe preceptiu d’aquelles 
administracions públiques a les quals l’ordenament jurídic els 
atribuïra alguna facultat d’intervenció sobre aquestes, que, en el cas 
de la Comunitat Valenciana, recau en la Comissió de Preus 
(subobjectiu 4.2). 

j) El càlcul dels preus ha de garantir el compliment del principi de 
recuperació de costos, per la qual cosa totes les tarifes s’haurien de 
calcular amb una mateixa metodologia que poguera impulsar un 
organisme regulador o, si no n’hi haguera, l’actual Comissió de Preus.  

L’autorització de l’organisme autonòmic que intervé els preus ha 
d’estendre’s a la totalitat de conceptes tarifaris, incloses les quotes 
per conservació de comptadors i les tarifes finalistes d’inversió 
(subobjectiu 4.2). 

Les tarifes han d’incloure la totalitat de costos operatius i costos de 
capital, però en cap cas han d’incloure el cànon a satisfer a l’entitat 
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local si aquest no revertirà en el servei en forma d’inversions 
hidràuliques.  

S’han de promoure les modificacions normatives necessàries amb 
l’objectiu de possibilitar únicament el cobrament de cànons 
concessionals si tenen caràcter finalista i són destinats a millores en 
el servei (subobjectiu 4.1). 

Totes les entitats locals haurien d’actualitzar periòdicament els 
estudis de costos que suporten les seues tarifes. En particular, 
aquells municipis que no tenen una taxa per clavegueram haurien 
d’estudiar els costos del servei i implantar un preu ajustat a aquests 
costos (subobjectiu 4.1). 

k) Així mateix, es recomana a les entitats locals adoptar una tarifació 
progressiva i establir bonificacions a les llars que es consideren més 
vulnerables amb la finalitat de garantir un subministrament mínim 
vital d’aigua (subobjectiu 4.3 i 4.4). 
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APÈNDIX 1. ANÀLISI DE L’ENTORN 

1. Descripció del cicle integral de l’aigua 

El cicle integral de l’aigua d’ús urbà engloba el conjunt de processos que 
fan possible que els recursos hídrics puguen ser utilitzats en les llars i ser 
retornats al medi natural, amb uns nivells de qualitat que permeten 
reutilitzar i aprofitar de manera segura els efluents depurats per a 
mantenir els cabals ecològics en els cursos fluvials. Aquests processos 
comprenen bàsicament el proveïment i el sanejament. 

El proveïment abasta des que es capta l’aigua fins que arriba a les 
connexions de servei i comptadors dels edificis. El sanejament s’encarrega 
que l’aigua ja utilitzada que ix dels habitatges es retorne al seu llit natural 
respectant el medi ambient. 

Gràfic 3.  Cicle integral de l’aigua 

 

Font: Diputació Provincial de Granada. 

Proveïment 

Es distingeix entre proveïment en alta i proveïment en baixa: 

- Proveïment en alta, adducció o captació: l’aigua es capta d’una 
diversitat de fonts de subministrament, com per exemple, les aigües 
subterrànies, l’aigua superficial dels rius i embassaments/pantans o 
les plantes de dessalació. S’emmagatzema per fer-ne ús a llarg 
termini, es transporta des del seu origen a les àrees urbanes i es 
potabilitza per a assegurar que reuneix les condicions sanitàries 
adequades. 

 El tractament consisteix a transformar l’aigua natural procedent de 
les diverses captacions en aigua apta per al consum humà i 
s’aconsegueix a través dels diferents processos de potabilització. 
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 L’aigua sense tractar es coneix com “aigua en alta” o “aigua en brut”, 
i una vegada potabilitzada es denomina “aigua en baixa”. 

- Proveïment en baixa o distribució: l’aigua s’emmagatzema en 
depòsits urbans i es condueix per canonades de transport en 
complexes xarxes mallades fins a arribar a les xarxes urbanes i a les 
connexions de servei i comptadors dels edificis.  

Sanejament 

Es distingeix entre sanejament en baixa i sanejament en alta: 

- Sanejament en baixa o clavegueram: les aigües urbanes utilitzades, 
procedents d’habitatges, comerços i indústries urbanes, es recullen, 
de manera conjunta o separada de les aigües de pluja, a través de 
canonades per a transportar-les a les estacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR). 

- Sanejament en alta o depuració: L’aigua residual es depura després 
de passar per infraestructures complexes i tecnificades, utilitzant 
mitjans físics, químics i biològics i s’aboca als llits naturals en 
condicions de salubritat i respecte al medi ambient. La contaminació 
se’n separa i la major part es converteix en productes innocus o 
aprofitables com a fertilitzants, esmenes orgàniques o per a produir 
energia. 

2. Tipologia organitzativa de gestió de l’aigua 

La competència del subministrament domiciliari d’aigua potable i el 
clavegueram està reservada a favor dels municipis segons la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i és un servei públic 
obligatori. Representa una reserva i obligació absolutes que comprometen 
tota mena de municipis, independentment de la seua grandària i situació 
financera.  

El marc normatiu que estableix el règim legal del subministrament urbà 
d’aigua a Espanya està definit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local, i pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. En els articles 25 i 26 de la Llei de 
Bases de Règim Local es declara explícitament que els governs locals són 
els responsables de la presa de decisions pel que fa al proveïment d’aigua 
dins dels seus termes municipals. 

Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis de proveïment 
domiciliari d’aigua potable i clavegueram. En els municipis amb població 
inferior a 20.000 habitants recau en la diputació provincial o entitat 
equivalent la competència de coordinar la prestació del servei de 
proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües 
residuals. 
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L’exercici de les competències legislatives autonòmiques en matèria 
d’aigües i recursos naturals determina, en qualsevol cas, que la fase de 
proveïment en alta, amb un abast supramunicipal net, es planifique i 
gestione amb caràcter autonòmic. En matèria de sanejament, la major 
part de les comunitats autònomes disposen d’una llei que regula el servei 
en alta i la figura del cànon de sanejament6 com a manifestació tributària 
del principi “qui contamina paga” i de “recuperació de costos”.  

La responsabilitat no implica que el servei l’haja de gestionar de manera 
directa l’ajuntament, ja que els governs locals tenen potestat per a decidir 
si ho fan a través d’una concessió. La gestió directa pot realitzar-la 
l’ajuntament, un organisme autònom local o una empresa pública local. 
La gestió indirecta pot encarregar-se a una empresa completament 
privada o a una societat mercantil el capital social de la qual pertanga 
parcialment a l’ajuntament (empresa mixta). 

També concorren agrupacions supramunicipals per a la prestació del 
servei, com ara mancomunitats i consorcis. 

Gràfic 4.  Models de gestió 

 

Font: Elaboració pròpia. 

A Espanya hi ha més de vuit mil municipis que poden decidir sobre el 
proveïment d’aigua en el seu terme municipal i la normativa els ofereix 
un ampli ventall de possibilitats. Per això, una de les conseqüències de 
l’atomització en la presa de decisions és l’heterogeneïtat de sistemes i 
formes de gestió del subministrament d’aigua. 

                                                
6  En el cas de la Comunitat Valenciana, el fet imposable del cànon de sanejament el constitueix la 

producció d’aigües residuals, manifestada a través del consum d’aigua de qualsevol procedència. 
El cànon es refereix al volum d’aigua consumida per a usos domèstics o industrials, i a l’hora de 
determinar-lo es pot diferenciar d’acord amb la classe de consum, la població i la càrrega 
contaminant incorporada a l’aigua. L’aplicació del cànon afecta tant el consum d’aigua 
subministrada pels ajuntaments o per les empreses de proveïment com els consums no 
mesurats per comptadors o no facturats. 
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Les mancomunitats i els consorcis també estan previstos en el règim 
jurídic espanyol, de manera que es puga afrontar de forma subsidiària i 
més eficaç les responsabilitats de prestar aquests serveis de manera 
conjunta, amb l’incentiu de millorar la qualitat dels serveis, l’acompliment 
econòmic mitjançant la reducció de costos o fins i tot ser objecte de plans 
de cooperació local i subvencions. 

En la Comunitat Valenciana, la gestió indirecta del servei de 
subministrament d’aigua potable abasta més del 90% de la població. Els 
principals operadors són empreses privades o mixtes participades pels 
grups Global Ómnium (Aigües de València), Aigües de Barcelona 
(Hidraqua, Sorea) i Gimeno (FACSA), que presten el servei en 314 municipis 
(58% del total de la Comunitat Valenciana). La grandària mitjana dels 
nuclis poblacionals amb gestió indirecta és de 14.462 habitants, mentre 
que la grandària mitjana de les poblacions amb gestió directa és de tan 
sols de 1.756 habitants. 

Quadre 7. Tipologia de la gestió del proveïment d’aigua en la 
Comunitat Valenciana 

Tipus de gestió Nombre de 
municipis 

Població Grandària 
mitjana 

Administració local 
directa 

226 345.795 1.530 

Empresa pública (100%) 2 54.658 27.329 

Gestió directa 228 400.453 1.756 

Empresa privada (100%) 266 2.586.051 9.722 

Empresa mixta 48 1.955.005 40.729 

Gestió indirecta 314 4.541.056 14.462 

Total 542 4.941.509 9.117 

Font: Observatori Ciutadà de l’Aigua de la Comunitat Valenciana (Servei de Planificació de Recursos Hidràulics 
i Qualitat de les Aigües - Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural). 

3. Zones de proveïment de les entitats locals analitzades 

Al terme municipal de cada localitat es pot identificar més d’una zona de 
proveïment. Segons l’article 3 del Decret 58/2006, de 5 de maig, del Consell, 
pel qual es desplega, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà, una zona de proveïment és una àrea 
geogràficament definida i censada per l’autoritat sanitària a proposta del 
gestor del proveïment, no superior a l’àmbit municipal, en què l’aigua de 
consum humà prové d’una o diverses captacions i la qualitat de les aigües 
distribuïdes es pot considerar homogènia la major part de l’any. 

Per a les 35 entitats locals examinades s’han identificat a partir de la 
informació disponible en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de 
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Consum les diferents zones de proveïment existents. L’abast de les 
nostres comprovacions s’ha limitat a les zones de proveïment rellevants 
per població afectada i per volum d’aigua distribuïda que són gestionades 
per l’ajuntament, bé de manera directa o bé indirecta. No s’inclouen en la 
nostra anàlisi aquelles zones de proveïment o nuclis disseminats la gestió 
dels quals realitzen de manera privada els seus usuaris. 

Entre les entitats analitzades, cal esmentar per les seues particularitats els 
següents casos: 

- L’Ajuntament de Teulada té encarregat el proveïment d’aigua 
potable a domicili al Consorci d’Aigües Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell. Per aquest motiu, s’ha considerat oportú agregar les 
magnituds rellevants dels dos municipis a fi de calcular els 
indicadors de gestió. 

- En el terme municipal de Paterna concorren tres gestors del servei de 
proveïment d’aigua (una empresa mixta i dues empreses privades) 
amb quatre zones de proveïment rellevants. 

En conseqüència, les dades estadístiques reflectides en aquest informe es 
refereixen a 35 municipis o a 38 explotacions quan per la seua importància 
s’ha considerat oportú analitzar separadament els indicadors de gestió de 
les quatre zones específiques del municipi de Paterna. 

4. Entitats d’àmbit autonòmic 

Entre les competències atribuïdes a les comunitats autònomes, n’hi ha 
quatre que ens mereixen un esment especial per a la finalitat del nostre 
treball: la gestió dels recursos hídrics, la salut pública, la intervenció de 
preus i el sanejament d’aigües residuals. 

- La Direcció General de l’Aigua (Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural) és l’òrgan 
directiu que assumeix les funcions en matèria de planificació, gestió 
i protecció dels recursos hídrics i de projectes d’infraestructures 
hidràuliques en la Comunitat Valenciana. 

- Correspon a la Direcció General de Salut Pública (Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública) planificar, normalitzar, ordenar i 
avaluar les actuacions de vigilància sanitària i control d’aigua de 
consum humà. 

- La Comissió de Preus de la Generalitat, adscrita a la conselleria 
competent en matèria de comerç, exerceix, entre altres, la funció 
d’informar sobre els expedients sobre implantació o modificació de 
preus o tarifes de serveis públics, així com aquells altres que ho 
requerisquen d’acord amb la normativa vigent en la matèria. 
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- Finalment, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana (EPSAR), creada per la Llei 2/1992 de la 
Generalitat Valenciana, de 26 de març, com una entitat de dret 
públic, té entre les seues funcions la gestió de l’explotació de les 
instal·lacions i l’execució de les obres de sanejament i de depuració 
que l’Administració de la Generalitat haja determinat. 
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic 
aplicat d’acord amb les directrius tècniques de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes: 

Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de 
l’auditoria 

Estrés hídric Antiguitat infraestructures Models de gestió diferenciats 

Riscos mediambientals Repartiment competencial  Innovacions tecnològiques 

Accessibilitat Transparència Heterogeneïtat de preus 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

Eficàcia proveïment Qualitat aigua consum humà Eficàcia clavegueram 

Determinació tarifes Eficàcia depuració Compliment directives 
europees 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats 

 

Disseny de proves substantives 

Qüestionaris Inspeccions físiques Benchmarking7 

Revisió documental Confirmacions de tercers Reunions amb personal tècnic 

                                                
7  La principal font d’informació utilitzada són les estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística 

(INE) i els estudis sectorials de l’Associació d’Espanyola de Proveïment d’Aigua i Sanejament 
(AEAS). Vegeu glossari de termes. 
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APÈNDIX 3. OBSERVACIONS SOBRE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
PROVEÏMENT I SANEJAMENT DE L’AIGUA PER LES ENTITATS 
LOCALS  

Objectiu 1: Les estratègies, polítiques i actuacions de l’entitat local garanteixen 
una captació i distribució suficient d’aigua? 

1. Subobjectiu 1.1: La dotació d’aigua és suficient per a cobrir les 
necessitats higienicosanitàries de la població i el desenvolupament de 
l’activitat de la zona de proveïment? 

El 28 de juliol de 2010, a través de la Resolució 64/292, l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va reconéixer explícitament el dret humà a l’aigua 
i al sanejament, i va reafirmar que una aigua potable neta i el sanejament 
són essencials per a la realització de tots els drets humans. 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), són necessaris entre 50 i 
100 litres d’aigua per persona cada dia per a garantir que es cobreixen les 
necessitats bàsiques i que no sorgisquen grans amenaces per a la salut. 

L’article 7 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà indica com 
a objectiu mínim els 100 litres per habitant i dia. 

Segons les últimes dades disponibles sobre el consum d’aigua mitjà diari 
per habitant publicades en l’Enquesta sobre el Subministrament i 
Sanejament de l’Aigua de l’INE, el volum d’aigua subministrada a la xarxa 
de proveïment públic en el conjunt d’Espanya és de 253 litres/habitant/dia, 
mentre que el consum mitjà en la Comunitat Valenciana se situa 
lleugerament per damunt (270 litres per persona i dia). 

Gràfic 5. Volum d’aigua subministrada a la xarxa de proveïment 
(litres/habitant/dia). 2016. Per comunitat autònoma 

 

Font: Estadística sobre el subministrament i sanejament de l’aigua (INE). 



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

35 

La tendència en el consum d’aigua en els últims anys ha sigut 
lleugerament decreixent, a causa de múltiples factors com la major 
consciència ciutadana en relació amb l’estalvi d’aigua, els canvis en els 
hàbits de la societat, els moviments demogràfics, els episodis de sequera, 
l’aparició de tecnologies més eficients, els efectes de les crisis 
econòmiques, etc. 

Gràfic 6. Volum d’aigua subministrada a la xarxa de proveïment 
(litres/habitant/dia). 2007-2016 

 

Font: Estadística sobre el subministrament i sanejament de l’aigua (INE). 

Entre els anys 2015 i 2017, el volum anual d’aigua subministrada a la xarxa 
en els municipis seleccionats ascendeix a 112.422.387 m3, la qual cosa 
representa, de mitjana, un volum de 277,6 litres per habitant i dia, superior 
a la mitjana estatal segons l’estudi sectorial8 d’AEAS (l’Associació 
Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament, de la qual formen part, 
entre altres associats, 135 serveis municipals, empreses públiques, mixtes 
i privades que gestionen serveis de proveïment i/o sanejament) i que se 
situa en 248,0 litres per habitant i dia. 

L’indicador de l’aigua subministrada en els municipis costaners difereix 
significativament dels municipis d’interior a causa de l’elevada població 
estacional, que obliga els gestors del servei a sobredimensionar les 
infraestructures de captació, distribució i sanejament de l’aigua. 
  

                                                
8  XIV Estudi Nacional de Subministrament d’Aigua Potable i Sanejament a Espanya 2016, elaborat 

conjuntament per l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament (AEAS) i 
l’Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua Urbana (AGA). 
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Gràfic 7. Dotació d’aigua subministrada a la xarxa 
(litres/habitant/dia). Mitjana 2015-2017. Per tipus de 
municipi 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos II i VI) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

Gràfic 8. Evolució del volum d’aigua subministrada a la xarxa (litres 
per habitant i dia). Total mostra 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos II i VI) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

En la mostra de municipis analitzats, per al període 2015-2017, el 78,3% de 
l’aigua urbana és d’ús domèstic, el 14,2% es dedica al consum industrial i 
comercial i el 7,5% restant s’assigna a altres usos, com poden ser els 
municipals o institucionals. 
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Gràfic 9. Destinacions de l’aigua consumida. Mitjana 2015-2017. Per 
tipus de municipi 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos VII a X) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

2. Subobjectiu 1.2: Disposa el municipi de diferents fonts alternatives de 
captació d’aigua? 

L’aigua consumida prové essencialment de tres fonts: les aigües 
superficials, les aigües subterrànies i la dessalació d’aigües marítimes. En 
termes de costos, l’alternativa més econòmica és el proveïment 
mitjançant aigües superficials, per damunt de les aigües subterrànies, 
mentre que la dessalació és el procés més costós. 

La Comunitat Valenciana és una de les comunitats autònomes on major 
importància quantitativa adquireix la fase subterrània del cicle hidrològic 
i on més intensament s’exploten les aigües subterrànies. Segons dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística,9 a la Comunitat Valenciana l’origen 
superficial representa el 41,1% del total, mentre que l’origen subterrani 
representa el 57,6%. La resta és aigua obtinguda en processos de 
dessalació, que representa el 1,3% del total. 

En el període 2015-2017, per al conjunt dels municipis objecte d’anàlisi, la 
naturalesa de les captacions d’origen superficial representa el 28,2% del 
total, mentre que l’origen subterrani representa el 66,1%. La resta és aigua 
obtinguda en processos de dessalació i representa el 5,7% del total. 
  

                                                
9  Dades de l’exercici 2016, segons Estadística sobre el subministrament i sanejament de l’aigua de 

l’INE. Publicada al novembre de 2018. 
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Gràfic 10. Aigua captada/comprada per origen. Mitjana 2015-2017. Per 
tipus de municipi 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos III a V) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

La Comunitat Valenciana pateix una profunda escassetat natural de 
recursos hídrics motivada per factors d’ordre climàtic, hidrogràfic i 
hidrogeològic que, al costat d’un repartiment espacial desigual de les fonts 
tradicionals d’aigua (aigües superficials i aigües subterrànies), provoca 
diferents nivells de disponibilitat d’aigua en origen.  

Per a minimitzar el risc derivat de l’estrés hídric10 és necessari que 
l’Administració promoga l’ús dels recursos anomenats "no 
convencionals", com són la reutilització d’aigües residuals i la producció 
d’aigua dessalada. 

Reutilitzar l’aigua residual disminueix els abocaments i, en conseqüència, 
augmenta la disponibilitat del recurs aigua per a usos de menor exigència 
de qualitat que els requerits per al proveïment a les poblacions, la qual 
cosa, en definitiva, representa una garantia addicional en el 
subministrament, sobretot en èpoques d’escassetat. Actualment, la 
reutilització de les aigües residuals regenerades és una pràctica molt 
estesa i habitual a Espanya. 

La Comunitat Valenciana és, després de Múrcia, la comunitat autònoma 
que més volum reutilitza de l’aigua tractada en les estacions depuradores 
d’aigües residuals. 
  

                                                
10  Situació en la qual la demanda d’aigua és més elevada que la quantitat disponible durant un 

període determinat o quan el seu ús es veu restringit per la seua baixa qualitat. L’estrés hídric 
provoca una deterioració dels recursos d’aigua dolça en termes de quantitat i de qualitat. 
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Quadre 8. Destinació de l’aigua residual tractada. Exercici 2016 

Destinació 
Comunitat 
Valenciana Espanya 

    Al mar 16,5% 33,5% 

    A un llit fluvial 33,6% 55,8% 

    Aigua reutilitzada 47,5% 10,4% 

    Infiltracions en el 
terreny 

2,4% 0,2% 

    Altres 0,0% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 

Font: Estadística sobre el subministrament i sanejament de l’aigua (INE). 

Les aigües regenerades només poden utilitzar-se per als usos previstos en 
el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim 
jurídic de la reutilització de les aigües depurades. Està prohibida11 la 
reutilització d’aigües per al consum humà. La Comunitat Valenciana 
reutilitza el 47,5% de l’aigua residual tractada i destina quasi la totalitat 
d’aquesta a ús agrícola (96,1%), amb un ús testimonial per a reg de jardins 
i zones esportives d’oci. 

Quadre 9. Ús de l’aigua reutilitzada. Exercici 2016 

Ús 
Comunitat 
Valenciana 

Espanya 

    Agricultura 96,1% 61,2% 

    Indústria 1,2% 5,1% 

    Jardins i zones esportives d’oci 2,7% 19,0% 

    Neteja de clavegueram i arruixament de 
carrers 

0,0% 1,6% 

    Altres usos 0,0% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 

Font: Estadística sobre el subministrament i sanejament de l’aigua (INE). 

Cap dels 35 municipis analitzats destina aigua residual tractada al reg de 
jardins.  

Amb la finalitat de fomentar la reutilització de l’aigua tractada per a usos 
urbans (reg de parcs públics i tasques de neteja de vies), l’Administració 
autonòmica i l’Administració local, en l’àmbit de les seues competències 
respectives, haurien de posar en marxa plans i programes de reutilització 
d’aigües. En aquests plans s’haurien de preveure les infraestructures que 

                                                
11  Excepte situacions de declaració de catàstrofe, en les quals l’autoritat sanitària especificaria els 

nivells de qualitat exigits a aquestes aigües i els usos. 



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

40 

permeten reutilitzar els recursos hidràulics i quantificar les inversions 
necessàries per a escometre tant en l’origen del tractament de l’aigua 
residual com en la xarxa de transport de l’aigua tractada fins als punts de 
reg. 

Quant a la dessalinització, el principal avantatge és la garantia del recurs, 
ja que no es troba subjecte a variacions climàtiques, la qual cosa 
representa minimitzar la incertesa sobre la seua disponibilitat per al 
consum humà i per al regadiu. Els inconvenients són el cost (per la 
inversió necessària per a la construcció de la planta de tractament i per 
l’elevat consum energètic) i l’impacte ambiental (per les emissions de CO2 
i per l’abocament de les salmorres al mar). 

Les principals dessalinitzadores de la Comunitat Valenciana es troben 
situades a Torrevella, Mutxamel, Sagunt, Moncofa i Orpesa (actuacions 
realitzades per Acuamed12), dos a Alacant (infraestructures de la 
Mancomunitat dels Canals del Taibilla) i la de Xàbia (gestionada per 
Acciona i que dona servei a aquesta localitat). 

Gràfic 11. Principals plantes dessaladores en la Comunitat Valenciana. 
Capacitat de tractament per dia i grau d’utilització en 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per Acuamed, Mancomunitat dels Canals del Taibilla i 
continguda en la web d’Acciona. 

Quatre d’aquestes dessalinitzadores (Moncofa, Mutxamel, Orpesa i 
Sagunt) a penes han entrat en funcionament malgrat haver conclòs la 
seua construcció. La crisi immobiliària va significar que els 
desenvolupaments urbanístics no es van executar i com a conseqüència 

                                                
12  Aigües de les Conques Mediterrànies (Acuamed) és una empresa pública que actua sota la tutela 

del Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern d’Espanya. És un operador integral 
d’infraestructures hidràuliques que subministra aigua a comunitats de regants, ajuntaments i 
empreses dedicades a la distribució i lliurament d’aigua potable als diferents tipus d’usuaris. 
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no s’hagen complit les previsions de demanda d’aigua. Existeix un risc que 
l’Administració central haja de reintegrar els fons europeus que van 
finançar parcialment la construcció d’aquestes plantes. 

Actualment, el diferencial del cost de producció de l’aigua dessalada se 
situa entorn dels 0,50 euros/m3 per damunt del cost de captació d’aigües 
subterrànies, que, traslladat a la tarifa d’un consumidor domèstic, equival 
a un increment aproximat de 60 euros en la factura anual de l’aigua. No 
obstant això, el cost de l’aigua dessalada pot representar problemes de 
rendibilitat de moltes explotacions agrícoles. 

El compliment del principi de recuperació de costos emanat de la Directiva 
Marc de l’Aigua està actualment compromés en el cas de l’aigua dessalada 
si els costos reals no es traslladen al consumidor final. L’opció de reduir 
amb fons públics la tarifa de la dessalació en situacions diferents a la 
sequera no és una solució sostenible en el temps perquè contravé la 
normativa europea. Per aquest motiu, les administracions, en 
col·laboració amb el sector privat, han de contribuir mitjançant polítiques 
actives en matèria d’I+D+I a fomentar les innovacions tecnològiques que 
milloren l’eficiència energètica i faciliten l’ús d’energies alternatives en els 
processos productius de les plantes dessaladores. L’objectiu ha de ser 
reduir els costos de producció propis dels tractaments de dessalinització i 
en últim terme afavorir una disminució del preu per al consumidor final. 

3. Subobjectiu 1.3: La longitud de la xarxa de proveïment és adequada per a 
cobrir el territori municipal? 

La longitud en metres de la xarxa de proveïment relacionada amb el 
nombre d’habitants és un indicador útil per a observar les diferències 
existents en els proveïments d’aigua depenent de la grandària del 
municipi. Així, en municipis xicotets i que, en general, estan en àrees poc 
poblades i amb molta dispersió, les xarxes de distribució són més extenses 
en relació amb els habitants proveïts que en àrees densament poblades. 

No es pot establir un indicador òptim, perquè la ràtio de quilòmetres 
necessaris per a atendre la població és molt dispar segons les 
característiques pròpies del municipi. Els factors que afecten el 
dimensionament de la xarxa són l’extensió del territori, la densitat 
poblacional, la ubicació geogràfica dels abonats (diferenciant-se entre 
nuclis urbans o poblacions disseminades), el tipus d’habitatge 
(apartaments, blocs de cases, habitatges unifamiliars, etc.). 

Cal considerar que la dispersió de la població és un factor que incideix 
indirectament en el cost de la prestació del servei. Si el municipi és extens 
i a més són habitatges unifamiliars, l’entitat local ha de disposar d’una 
xarxa prou extensa per a proveir d’aigua tots els nuclis poblacionals. Per 
tant, una major ràtio de metres per habitant de xarxa pot significar un 
major cost del servei i conseqüentment, de la tarifa. 
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En els municipis analitzats, la longitud mitjana de la xarxa de distribució 
és de 5,6 metres per habitant, lleugerament superior a la mitjana estatal 
estimada per l’AEAS (4,8 metres/habitant l’any 2016) i una densitat 
poblacional de 585,7 habitants/km2. 

Gràfic 12.  Longitud de la xarxa de distribució (metres per habitant). 
Mitjana 2015-2017. Per tipus de municipi 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos II i XII) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

4. Subobjectiu 1.4: Respecte al material de la xarxa de proveïment, existeix 
tendència a disminuir el fibrociment i altres materials en favor de la fosa 
dúctil? 

L’ús de fibrociment a base de fibres d’amiant13 i ciment es va generalitzar 
en les xarxes d’aigua des dels anys 40. Des de 2003 estan totalment 
prohibides, tant en usos com en comercialització, per la Directiva Europea 
2003/18/CE. 

Segons resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2013, sobre els 
riscos per a la salut en el lloc de treball relacionats amb l’amiant i 
perspectives d’eliminació de tot l’amiant existent, tots els tipus de 
malalties relacionades amb l’amiant, inclosos diferents tipus de càncer 
provocats no solament per la inhalació de fibres en suspensió sinó també 
per la ingestió d’aigua procedent de canonades d’amiant i contaminada 
amb aquestes fibres, han sigut reconegudes com un risc per a la salut i 
poden tardar uns quants decennis, en alguns casos més de quaranta anys, 
a manifestar-se. 

                                                
13  També conegut com a asbest. 
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Pel que fa a això, l’Organització Mundial de la Salut14 considera que “no hi 
ha proves determinants que la ingestió d’asbest siga perillosa per a la 
salut, de manera que es conclou que no és necessari establir un valor de 
referència basat en la salut per a l’asbest en l’aigua de consum humà. La 
preocupació principal entorn de les canonades d’asbest-ciment són les 
persones que treballen en l’exterior dels tubs (per exemple en el tall de les 
canonades), a causa del risc d’inhalació de la pols d’asbest”. 

Segons l’article 8 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum 
humà, el material de construcció, revestiment, soldadures i accessoris 
utilitzats en les conduccions no han de transmetre a l’aigua substàncies o 
propietats que contaminen o empitjoren la qualitat de l’aigua procedent 
de la captació. 

De conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial Decret 
140/2003, abans de l’1 de gener de 2012 havien de dur-se a terme les 
reformes i adaptacions necessàries en les xarxes de distribució pública o 
privades i en les instal·lacions interiors d’edificis públics i establiments 
amb activitat pública o comercial, derivades de les exigències 
incorporades, entre altres, per l’article 8 de l’esmentat reial decret. 

En conclusió, ha de constituir una prioritat per a l’Administració la 
renovació i substitució de la xarxa de distribució el component de la qual 
siga el fibrociment, si bé la normativa europea sobre qualitat d’aigües de 
consum humà no fixa cap valor límit per a la presència de fibres d’amiant 
en l’aigua ni estableix la necessitat de dur a terme el control d’aquest 
material. 

L’anàlisi de la composició dels materials utilitzats en la xarxa ha posat de 
manifest que les canonades de fibrociment representen en 2017 el 39,7% 
de la longitud de la xarxa agregada dels municipis objecte d’examen, dos 
vegades més que la mitjana estatal estimada per l’AEAS (20%). És 
particularment elevada aquesta proporció en el cas dels tres municipis 
que gestionen de manera directa el servei de proveïment d’aigua (63,8% 
de la longitud total de xarxa). La tendència en el sector és renovar les 
canonades per a substituir el fibrociment per altres materials, com la fosa 
dúctil o el polietilé.  

Entre els avantatges de la fosa dúctil es troba que es tracta d’un material 
altament resistent capaç de resistir pressions internes molt altes i 
càrregues externes, i l’alta resistència a canvis extrems de temperatura 
com ara congelació i descongelació. La vida útil d’aquestes conduccions és 
més llarga que la d’altres materials i garanteix un millor rendiment de la 
xarxa. El principal inconvenient és el preu d’aquest material, motiu pel 

                                                
14  Guies per a la qualitat de l’aigua de consum humà. 4a edició. Organització Mundial de la Salut 

2018. 
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qual molts gestors del servei tendeixen a renovar la xarxa amb un altre 
material, com el polietilé, que és econòmicament més barat i a més és més 
flexible que la fosa dúctil. 

Quadre 10. Composició per materials de la xarxa de distribució. 
Exercici 2017 

Material 
Adm. 
local 

directa 

Empresa 
pública  

Empresa 
privada  

Empresa 
mixta 

Total 
mostra AEAS 

Fibrociment 63,8% 33,0% 38,7% 42,5% 39,7% 20,0% 

Fosa dúctil 9,7% 22,3% 17,2% 17,5% 17,6% 32,0% 

Fosa grisa 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 4,0% 

Formigó 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Polietilé 26,5% 39,0% 35,1% 33,1% 34,9% 34,0% 

PVC 0,0% 1,1% 6,7% 0,6% 4,5% 3,0% 

Altres 0,0% 4,6% 2,1% 6,2% 3,2% 6,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XIII) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

5. Subobjectiu 1.5: La capacitat màxima de tractament de l’aigua potable en 
les instal·lacions en funcionament és suficient? 

Els tractaments que es realitzen a l’aigua en brut per a potabilitzar-la 
depenen de la font de captació. 

Les aigües superficials estan exposades al medi ambient i per tal causa 
són susceptibles de contaminació. Per aquest motiu, és necessari un 
tractament exhaustiu abans que siguen aptes per a consum humà. Aquest 
el solen realitzar els gestors encarregats de l’explotació dels recursos 
hídrics en les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP). 

Les ETAP són infraestructures que recullen l’aigua en brut captada i la 
sotmeten a processos fisicoquímics per a adequar-la als valors de qualitat 
que estableix la legislació. Les ETAP poden tenir múltiples configuracions 
depenent de la qualitat de l’aigua en origen, per a sotmetre l’aigua a 
diferents tractaments (desbast, decantació, filtració o desinfecció). 

Les aigües subterrànies són fonts més difícils d’explotar perquè no es 
troben tan accessibles com les aigües superficials. El seu origen és l’aigua 
superficial que per infiltració natural a través de diferents capes terrestres 
passa a l’aqüífer. Aquest sistema de filtració natural permet la purificació 
de l’aigua. No obstant això, per a considerar-se potables han de complir 
certes característiques físiques, químiques i microbiològiques. A més, a 
llarg termini els aqüífers també es poden contaminar i per això sovint és 
necessari un tractament d’aquesta aigua (no tan intensiu com en el cas de 
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les aigües superficials). En qualsevol cas, un tractament imprescindible és 
la desinfecció, consistent a eliminar els microorganismes presents en 
l’aigua, generalment mitjançant cloració. 

Un altre dels processos necessaris per a adequar l’aigua al consum humà 
és la dessalació, un procés que parteix d’una aigua en brut amb una 
salinitat determinada de la qual s’obtenen dos fluxos, un de baixa 
concentració de sals (aigua producte) i un altre amb la resta de sals 
dissoltes (salmorra). L’aigua del mar es recull per mitjà de presa oberta 
(una torre de presa d’aigua de mar o un immissari submarí de captació) o 
a través de pous de captació situats en la costa a escassos metres del mar 
i que s’impulsa amb bombament a un depòsit previ a l’estació dessaladora 
d’aigua de mar (EDAM), on se sotmet a decantació i filtració. A continuació, 
l’aigua passa per un procés d’osmosi inversa (pas de l’aigua a alta pressió 
a través d’unes membranes especials que rebutgen les partícules de 
salmorra). Després, l’aigua tractada s’emmagatzema en depòsits per a la 
remineralització i cloració posteriors abans de distribuir-se als 
consumidors. 

Alguns municipis es proveeixen mitjançant compra d’aigua a altres 
entitats que els subministren aigua ja potabilitzada, per la qual cosa no 
disposen d’infraestructures pròpies de tractament d’aigua. És el cas, per 
exemple, d’algunes localitats de l’àrea metropolitana de València (Alfafar, 
Mislata, part de Paterna, Silla i Sedaví), a les quals l’Entitat Metropolitana 
de Serveis Hidràulics (EMSHI), per mitjà d’una empresa mixta, subministra 
aigua en alta procedent de les ETAP de Manises i Picassent. 

Aproximadament, el 71% de l’aigua tractada al dia en els municipis 
examinats és potabilitzada mitjançant tractament de cloració, aplicable 
quan la xarxa de proveïment només subministra aigua d’origen subterrani 
(pous o naixements). El tractament que es realitza al depòsit de capçalera 
és el dosatge de clor mitjançant dispensadors automàtics. En aquest cas, 
com que és un tractament en continu a la xarxa, no existeix una limitació 
en la capacitat màxima, com sí que ocorre en les ETAP o EDAM. 
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Gràfic 13.  Proporció d’aigua tractada al dia per tipus de tractament 
d’aigua en municipis analitzats 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació disponible en el SINAC. 

6. Subobjectiu 1.6: És significatiu el volum d’aigua subministrada que no és 
facturada a l’usuari final? 

El rendiment hidràulic es defineix com el percentatge d’aigua registrada 
en baixa respecte al total de l’aigua en brut subministrada a la xarxa des 
de les plantes de tractament d’aigua potable o els depòsits. A major 
rendiment hidràulic, menor és el volum d’aigua consumida no registrada. 

Quadre 11. Components del balanç hídric en xarxa de proveïment 

Aigua 
subministrada 

Consum 
autoritzat 

Consum de llars 
Aigua 

registrada 
Consum d’indústries 

Consum municipals 

Consum autoritzat no registrat 

Aigua no 
registrada Pèrdues 

d’aigua 

Pèrdues 
aparents 

Fraus 

Errors mesurament 

Pèrdues reals 
Fuites, 

trencaments, 
avaries 

Font: Elaboració pròpia segons la terminologia de l’Associació Internacional de l’Aigua. 

L’aigua no registrada és la diferència entre el volum d’aigua subministrada 
a la xarxa i el volum d’aigua mesurada o registrada en els comptadors dels 
consumidors. Un elevat índex d’aigua no registrada, si és com a 
conseqüència de volums significatius de pèrdues d’aigua reals i/o 
aparents, significa que l’explotació i el manteniment del sistema de 
proveïment són inadequats, i això repercuteix en la qualitat del servei i, 
en últim terme, en pèrdues econòmiques per a l’explotació. 

71%

10%

19%

ETAP Cloració Dessalació 
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L’aigua no registrada es divideix en dos conceptes: el consum autoritzat 
no registrat i les pèrdues. El consum autoritzat no registrat inclou l’aigua 
consumida en operacions de xarxa (per exemple, l’aigua consumida en la 
neteja dels depòsits), consums municipals no facturats (fonts municipals 
o edificis públics en els quals no es dispose de mesuradors) o consums 
privats no mesurats per comptador (com el subministrament d’aigua per 
aforaments).  

Les pèrdues poden ser de dos tipus, aparents o reals. Les primeres són 
pèrdues no físiques d’aigua i es desagreguen en imprecisió dels 
comptadors (subcomptatges) i consums no autoritzats (fraus que es 
produeixen en preses o derivacions il·legals d’aigua i que per tant no es 
mesuren ni es facturen). Les pèrdues reals són les pèrdues físiques d’aigua 
en la xarxa de distribució fins al punt de mesura d’usuari. Comprenen les 
fuites d’aigua, trencaments i avaries en la xarxa de distribució i 
connexions de servei.  

Segons l’estudi biennal publicat per l’AEAS sobre el subministrament 
d’aigua potable i sanejament, a Espanya la mitjana de l’aigua consumida 
no registrada és del 23%,15 que equival a un rendiment del 77%. 

El nivell de pèrdues a Europa és similar, segons una publicació16 de la 
Federació Europea d’Associacions Nacionals de Serveis de l’Aigua 
(EurEau). La mitjana europea se situa en el 23%, i oscil·la entre els baixos 
nivells de Dinamarca i Països Baixos (menys del 10%) i les elevades 
pèrdues, superiors al 40%, en països com Irlanda, Malta o Romania. 

En el període 2015-2017, el percentatge d’aigua consumida no registrada 
en el conjunt dels municipis objecte d’anàlisi se situa en el 30,5%,17 que 
equival a un rendiment hidràulic del 69,5%. S’observen diferències 
significatives entre els municipis segons el tipus de gestió. 
  

                                                
15  Percentatge similar a l’assenyalat per l’INE en l’Estadística sobre el subministrament i 

sanejament de l’aigua l’any 2016, publicada el 27 de novembre de 2018, que fixa unes pèrdues 
del 25%. 

16  Europe’s water in figures: An overview of the European drinking water and waste water sectors. 
2017 edition. Publicat el 16 d’octubre de 2017. Inclou dades d’Alemanya, Bèlgica, Xipre, 
Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Malta, 
Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa. 

17  Si el prestador del servei disposa de cabalímetres en l’entrada de la xarxa i tots els usuaris tenen 
un comptador i estan subjectes a un programa de manteniment, el grau de fiabilitat de l’aigua 
consumida no registrada és elevat. No obstant això, la distinció entre pèrdues reals i pèrdues 
aparents requereix estimacions per part dels gestors. De les reunions mantingudes durant el 
transcurs del nostre treball, concloem que la fiabilitat de la informació facilitada pel que fa a 
pèrdues reals i aparents no resulta raonable, ja que la metodologia utilitzada pels gestors no és 
homogènia entre ells. Per aquest motiu, hem descartat mostrar la classificació de pèrdues entre 
reals i aparents. 
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Gràfic 14. Percentatge d’aigua consumida no registrada sobre el total 
d’aigua subministrada a la xarxa. Mitjana anual en període 
2015-2017 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos VI i VII) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

El rendiment hidràulic en termes percentuals és un indicador que permet 
obtenir una aproximació a l’eficiència general del sistema, però ha de 
completar-se amb un indicador relatiu a la grandària de la xarxa. Les 
pèrdues de volum d’aigua per quilòmetre de xarxa en la mostra analitzada 
són de 5.498 m3/km per any (la mitjana espanyola segons EurEau se situa 
entorn dels 5.800 m3/km i la mitjana europea és de 2.171 m3/km).  

Gràfic 15. Aigua consumida no registrada (m3 per km de xarxa). 
Mitjana anual en període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos VI, VII i XII) i 
publicació de la Federació Europea d’Associacions Nacionals de Serveis de l’Aigua. 

65,0%

45,3%

25,6% 28,1% 28,2%
23,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Administració
local directa

Empresa pública
(100%)

Empresa privada
(100%)

Empresa mixta Total mostra AEAS

22.215

6.603

4.577 5.014 5.498 5.800

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Administració
local directa

Empresa pública
(100%)

Empresa privada
(100%)

Empresa mixta Total mostra EurEau



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

49 

Els factors que incideixen en el rendiment hidràulic estan lligats a l’estat 
de conservació de les infraestructures, a les accions derivades del 
comportament dels usuaris (per exemple, la manipulació de comptadors, 
les connexions clandestines, el grau de conscienciació sobre l’ús del recurs 
limitat...) i al desenvolupament tecnològic (vegeu el subobjectiu 1.9), però 
també a les característiques urbanes dels municipis. Per exemple, els 
models d’urbanització difusa amb predomini d’habitatges unifamiliars i 
de baixa densitat poblacional requereixen un major consum de sòl i, en 
conseqüència, una major longitud de les xarxes de distribució, que 
incrementaria les pèrdues en la xarxa. Això es traduiria en un menor 
rendiment tècnic en comparació amb els centres urbans d’alta densitat 
amb habitatges construïts en bloc. 

En termes de facturació, l’aigua consumida no registrada equival 
aproximadament a 29 milions d’euros anuals en el conjunt dels 35 
municipis analitzats; són els tres municipis amb gestió directa per 
l’administració els que major volum d’aigua no controlada per abonat 
presenten. Pel que fa a això, cal comentar el cas del municipi d’Artana, 
que manca d’informació sobre lectures de l’aigua registrada18 perquè els 
comptadors domèstics estan fora d’ús, i s’ha optat per facturar a tots els 
abonats el bloc mínim previst en les tarifes. 

Quadre 12. Aigua consumida no registrada (ACNR). Mitjana anual en 
període 2015-2017 

 Tipus de gestió ACNR (m3) Abonats 
ACNR per 
abonat 

ACNR en 
euros 

Administració local directa 4.580.396 22.796 200,93 2.043.362 

Empresa pública (100%) 4.895.372 50.414 97,10 6.092.760 

Gestió directa 9.475.768 73.210 129,43 8.136.122 

Empresa privada (100%) 17.887.721 413.440 43,27 14.256.651 

Empresa mixta 6.902.777 143.904 47,97 6.501.904 

Gestió indirecta 24.790.498 557.344 44,48 20.758.555 

Total 34.266.267 630.554 54,34 28.894.677 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos VI, VII, XXI i 
XXXVII). 

Atés el caràcter de recurs escàs, la reducció del volum d’aigua no 
registrada ha de ser un objectiu prioritari per a tots els gestors del servei, 
pel fet que no solament comporta una major eficiència econòmica i 

                                                
18  Davant l’absència d’aquesta magnitud clau, aquesta Sindicatura ha realitzat una estimació de 

l’aigua registrada a partir del cabal d’entrada en l’estació depuradora, descomptant el volum 
d’aigua per pluja. L’estimació per al període 2015-2017 és del 61,9%. En sentit estricte, l’aigua no 
registrada per a aquest municipi seria del 100%. 
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tècnica, sinó que també és una responsabilitat social i mediambiental de 
tots els agents que intervenen en el procés. 

Per a millorar el rendiment hidràulic, els gestors han de comptar amb 
solucions tecnològiques com, per exemple, disposar d’una xarxa 
sectoritzada que permeta enfocar adequadament els esforços per a 
renovar les xarxes i detectar les fuites. També és imprescindible disposar 
d’un parc de comptadors adequat que evite el subcomptatge de l’aigua per 
mitjà del mesurament correcte d’aquesta i així disposar d’unes dades 
fiables tant de l’aigua facturada com de l’aigua aportada, amb l’objectiu de 
detectar possibles incidències: avaria, frau, error d’imputació, etc. (vegeu 
subobjectiu 1.9). 

7. Subobjectiu 1.7: Existeix en el municipi una estructura suficient 
d’emmagatzematge d’aigua potable? 

Els depòsits dins d’una xarxa de distribució tenen les funcions 
d’emmagatzemar i regular els cabals i pressions per a atorgar seguretat en 
el servei prestat. Aquesta seguretat en el servei es pot veure compromesa 
en el cas d’avaries en la xarxa i també per a satisfer la demanda punta 
diària, és a dir, aquella demanda màxima que no és capaç de cobrir la 
mateixa aportació del proveïment.  

Per a determinar la capacitat mínima d’un depòsit cal, abans de res, 
disposar de dades fiables sobre la variació del consum durant el dia de 
màxima despesa i precisar si el cabal aflueix contínuament i 
uniformement durant les 24 hores, com ocorre amb les preses de 
naixement o solament durant un cert nombre d’hores, com sol ocórrer 
quan l’aigua s’eleva amb bombes. Altres factors que cal considerar són la 
longitud de la xarxa de proveïment, la forma d’energia, gravetat o 
bombament, que mou l’aigua o l’existència de més d’una font de captació 
d’aigua. 

En qualsevol cas, la capacitat dels depòsits d’una xarxa de distribució és 
definida per la posició d’equilibri entre el temps de proveïment cobert, el 
temps mitjà d’estada en la xarxa i el cost econòmic. Un dimensionament 
adequat evita disposar d’una reserva excessiva d’aigua que, a més de 
requerir una forta inversió econòmica, representa un temps de 
permanència elevat amb la consegüent possible disminució de la qualitat 
de l’aigua. Alguns estudis recomanen que el volum del depòsit siga igual 
al consum en 24 hores per a preveure el subministrament en cas de fallada 
en el sistema d’alimentació. 

La capacitat mitjana dels depòsits de les xarxes de distribució analitzades 
és equivalent per al període 2015-2017 al consum de 35,9 hores. 

Atés el volum de població estacional, els municipis costaners disposen 
d’una capacitat sensiblement superior a la dels municipis d’interior.  
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Gràfic 16. Capacitat mitjana dels depòsits19 (hores de 
subministrament). Mitjana en període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XI) i estudi nacional 
de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

En diversos municipis de la mostra, l’aigua és subministrada a la xarxa per 
gestors en alta que aporten els recursos hídrics procedents de captacions 
localitzades en comarques o regions molt distants de la zona proveïda. En 
aquests casos, el gestor del proveïment en alta disposa de depòsits de 
capçalera amb els quals garanteix el subministrament als gestors del 
proveïment en baixa. Entre els gestors de proveïment en alta més 
rellevants a la Comunitat Valenciana es troba la Mancomunitat dels 
Canals del Taibilla, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, el 
Consorci d’Aigües de la Marina Baixa o el Consorci d’Aigües de la Plana. 
En conseqüència, la capacitat mitjana dels depòsits és especialment 
rellevant en aquelles explotacions en què el proveïment en alta i en baixa 
el realitza el mateix gestor i l’origen de la totalitat de l’aigua subministrada 
procedeix de captacions situades en el mateix terme municipal (per 
exemple, pous o naixements). 

8. Subobjectiu 1.8: L’antiguitat de la infraestructura de proveïment en els 
municipis analitzats és significativament elevada? 

L’antiguitat i l’estat de conservació de les infraestructures de captació, de 
distribució i de clavegueram és una de les amenaces més rellevants que 
es plantegen en el sector del cicle integral de l’aigua. Hi ha un 
convenciment generalitzat que la xarxa de proveïment d’aigua potable 
pateix d’un envelliment general i progressiu (segons l’AEAS, el 41% de la 
xarxa té més de 30 anys). 

                                                
19  No inclou la capacitat dels depòsits de capçalera i de distribució dels gestors de proveïment en 
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La creixent obsolescència de les xarxes i el consegüent empitjorament del 
seu estat agreujaran la problemàtica associada a l’alt nivell de pèrdues 
d’aigua i incrementarà els costos d’explotació. Per aquest motiu, els 
gestors del servei han d’adoptar decisions per a renovar i rehabilitar de 
manera òptima les xarxes de distribució d’aigua. Aquestes decisions han 
de basar-se necessàriament en solucions tecnològiques que permeten 
gestionar els actius en un entorn amb restriccions pressupostàries (per 
exemple, un sistema integral d’informació que aporte dades sobre 
l’antiguitat de la xarxa i el seu estat actual, en funció de les reparacions 
realitzades en un període de temps determinat, de manera que es puga 
avaluar l’estat futur en funció de les inversions que s’escometen). 

Malgrat les dificultats que comporta la labor de determinar l’any 
d’instal·lació de les canonades que formen les xarxes municipals (la 
majoria de les quals construïdes en la segona meitat del segle XX), els 
gestors del servei en els municipis examinats estimen que el 46,5% de la 
xarxa de distribució té més de 30 anys. 

Gràfic 17.  Percentatge de xarxa amb més de 30 anys d’antiguitat. 
Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XIV) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

D’altra banda, els comptadors domèstics són essencials per al control real 
del rendiment de les xarxes urbanes d’aigua. Una gestió adequada del 
servei requereix disposar d’un parc de comptadors moderns i en bon estat 
de tal manera que es puguen implementar polítiques per a recuperar els 
costos i promoure hàbits d’ús sostenibles. 

La data raonable per a renovar el comptador és complexa de determinar, 
ja que ha de considerar no solament els anys d’ús sinó també variables 
com el volum mesurat, la qualitat de l’aigua, la tipologia i els patrons de 
consum, el preu d’aigua i l’estructura tarifària. 
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A escala estatal es preveu canvis normatius que obligaran a canviar, entre 
altres instruments de mesurament, els comptadors d’aigua amb més de 
12 anys d’antiguitat. Segons la informació de l’AEAS, el 24,1% del parc de 
comptadors té una antiguitat superior a 10 anys. En la mostra analitzada 
per aquesta Sindicatura, la proporció de comptadors amb més de 10 anys 
se situa en el 38,2%. 

Gràfic 18.  Percentatge de comptadors amb més de 10 anys d’antiguitat. 
Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XVII) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 
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En un entorn caracteritzat per l’estrés hídric és necessari garantir una 
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Dividir la xarxa en sectors agilita la cerca de l’origen de les fuites, ja 
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 Entre els municipis analitzats, únicament tres explotacions no 
disposen de xarxa sectoritzada. La grandària mitjana de cada sector 
és de 10 km. 

b) El telecomandament permet conéixer l’estat de funcionament dels 
elements i equips integrats en els centres de producció d’aigua 
potable i bombament, així com obtenir informació en temps real de 
l’estat de la xarxa i maniobrar determinats elements d’operació de la 
xarxa a distància. A més, la informació obtinguda pot ser utilitzada 
per a elaborar i actualitzar els models matemàtics de les xarxes de 
distribució d’aigua. 

 Els gestors del servei ens han informat que un total de 5.240 km de 
la xarxa està controlada per telecomandament, la qual cosa 
representa un 84,1% del total. Entre la mostra revisada, en 11 
explotacions no disposen d’aquesta eina. 

c) Els models hidràulics reprodueixen el comportament real de la xarxa 
de distribució d’aigua, de manera que són una eina útil per a conéixer 
i predir l’estat de la xarxa sota diferents hipòtesis de consum o 
d’operació. 

 En la mostra revisada, 19 explotacions o zones de proveïment estan 
modelitzades en programari específic de simulació hidràulica. 

d) La cartografia informatitzada basada en un sistema d’informació 
geogràfica (SIG) conté la informació de les infraestructures 
hidràuliques i relaciona la ubicació geogràfica dels elements, la seua 
topologia i les seues característiques tècniques. Amb això es faciliten 
les labors de manteniment i la gestió de la renovació dels actius que 
formen part de la xarxa de distribució. 

 De la mostra analitzada, en 7 explotacions no disposen d’un sistema SIG. 

e) La revisió sistemàtica de xarxes per mitjà de tecnologia acústica per 
a la cerca proactiva de fuites, com els geòfons o els correladors, 
facilita la localització d’una pèrdua d’aigua amb alt grau de precisió.  

 Tots els gestors consultats ens han indicat que en el període 2015-
2017 havien implantat campanyes sistemàtiques de detecció de 
fuites, excepte els referits a 4 explotacions o zones de proveïment.  

f) La telelectura és una tecnologia que dota els comptadors de la 
capacitat de transmetre els consums en diversos moments del dia a 
una base de dades central. El desenvolupament d’eines 
informàtiques alimentades per les dades proporcionades per la 
infraestructura de telelectura permet als gestors no solament reduir 
les estimacions dels consums sinó millorar la gestió global, perquè 
és possible adaptar la producció d’aigua a la demanda, reduir la 



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

55 

pressió en la xarxa i, per tant, les fuites. Al mateix temps permet 
realitzar balanços hidràulics per a optimitzar la detecció de fuites i 
fraus. Addicionalment, aporta valors afegits a la població, perquè 
permet avisar el client amb celeritat d’una modificació del patró de 
consum que pot estar causada per una fuita interior. 

 En 10 de les 38 explotacions els comptadors amb telelectura 
representen un 10% o més del total del parc de comptadors. No 
obstant això, la transmissió de les dades mitjançant xarxa fixa no 
està generalitzada, perquè requereix d’inversió addicional en 
infraestructura de repetidors i concentradors, de manera que els 
gestors del servei es limiten a realitzar lectures en ruta mitjançant 
un terminal que recull el senyal emés pel comptador quan es camina 
o circula per la zona. 

Quadre 13.  Situació en 2017 sobre les mesures tecnològiques en la 
xarxa de proveïment 

Mesura tecnològica 
Explotacions 
amb mesura 
implantada 

% d’implantació 

Implantació de sistema de qualitat 34 89,5% 

telelectura (almenys el 10%) 10 26,3% 

telelectura (almenys el 50%) 5 13,2% 

Cartografia informàtica SIG 31 81,6% 

Telecomandament 27 71,1% 

Model matemàtic de la xarxa 19 50,0% 
Campanyes sistemàtiques de detecció de 
fuites 34 89,5% 

Sectorització 35 92,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XX). 

A fi de facilitar una comparativa de les mesures tecnològiques adoptades 
més habituals del sector, hem calculat un índex tecnològic. Per a això, hem 
ponderat cada mesura tecnològica en funció del grau d’impacte que 
considerem que té en l’objectiu final, que és la millora del rendiment de 
la xarxa. La ponderació assignada a cada mesura tecnològica sobre un 
total de 100 punts ha sigut la següent: 

- Implantació de sistema de qualitat: 5 punts 

- Telelectura (almenys el 10% del parc de comptadors): 5 punts 

- Telelectura (almenys el 50% del parc de comptadors): 15 punts 

- Cartografia informàtica SIG: 15 punts 

- Telecomandament: 15 punts 

- Model matemàtic de la xarxa: 5 punts 

- Campanyes sistemàtiques de detecció de fuites: 15 punts 
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Gràfic 19. Índex tecnològic segons la Sindicatura de Comptes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XX). 

10. Subobjectiu 1.10: És suficient el volum d’inversions per a garantir 
l’eficiència en el subministrament d’aigua potable? 

En el sector de l’aigua existeix l’opinió generalitzada que és necessari un 
impuls inversor per a promoure millores en el servei amb la finalitat 
d’optimitzar un recurs que és escàs. En un entorn de dificultats de 
finançament, les inversions en la xarxa han d’optimitzar-se de manera 
que els gestors del servei identifiquen quines són les actuacions 
prioritàries en funció no solament de l’antiguitat, sinó també del risc de 
desproveïment. 

Un altre dels reptes, també motivat per estar contínuament en entorns de 
restriccions pressupostàries, és traslladar adequadament el cost de les 
inversions a les tarifes sobre la base del principi de recuperació de costos. 
Per a avaluar l’esforç inversor realitzat pels municipis examinats, s’han 
calculat indicadors que mesuren la inversió realitzada en funció de la 
longitud de la xarxa i el consum realitzat. Addicionalment, s’ha revisat la 
informació que se’ns ha facilitat sobre el nombre de quilòmetres que han 
sigut renovats en el període analitzat. 

En el període 2015-2017 i per al conjunt dels municipis objecte d’anàlisi, 
s’han invertit 45.143 euros per hm3 d’aigua subministrada a la xarxa. És 
particularment elevada la inversió realitzada pels dos municipis amb 
gestió directa mitjançant empresa pública (Xàbia i Sueca). 
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Gràfic 20.  Euros invertits per hm3 d’aigua subministrada. Mitjana en el 
període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex VI i XIX). 

En termes de longitud de xarxa, la inversió acumulada durant els anys 
2015-2017 ascendeix a 2.443 euros per quilòmetre; s’han renovat 29 km 
anuals en el període analitzat, que equivalen al 0,5% anual del total de 
xarxa de proveïment, molt inferior al 2% teòric. 

El volum anual d’inversió necessari per a renovar el 2% de la xarxa dels 35 
municipis s’estima en uns 19 milions d’euros. 

Gràfic 21.  Percentatge de xarxa de distribució renovada. Mitjana anual 
en el període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos XII i XV) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 
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Pel que fa a la renovació de comptadors, un 89,5% dels municipis 
analitzats van realitzar en 2017 aquestes campanyes de renovació, enfront 
del 99% en l’àmbit estatal. Entre els municipis amb major percentatge de 
renovació del parc de comptadors es troba Sagunt (13% anual), enfront 
dels municipis d’Artana, Sueca i Xàtiva en què la taxa de renovació anual 
és del 0% en el període 2015-2017. 

Per a la totalitat dels municipis de la mostra revisada, aquest percentatge 
per a aquest període de temps assoleix el 6,6%, i a nivell estatal, segons 
dades de l’AEAS, el 7%. 

El volum anual d’inversió necessari per a renovar un 10% del parc de 
comptadors s’estima en uns 3 milions d’euros. 

Gràfic 22. Percentatge de comptadors renovats. Mitjana anual en el 
període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos XVI i XVIII) i 
estudi nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 
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indicadors tècnics. 
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que puga representar un risc per a la salut humana. En concret, en tota 
mostra d’aigua de consum humà, l’aigua es pot qualificar d’“Apta per al 
consum” quan complisca amb els valors paramètrics especificats en el 
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

El Ministeri de Sanitat i Consum ha establit un sistema d’informació 
relatiu a les zones de proveïment i control de la qualitat de l’aigua de 
consum humà denominat Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de 
Consum (SINAC). 

L’autocontrol de la qualitat de l’aigua de consum humà és responsabilitat del 
gestor de cada una de les parts del proveïment. Es distingeixen tres tipus 
d’anàlisis: l’examen organolèptic, l’anàlisi de control i l’anàlisi completa. 

Hem consultat en el SINAC els butlletins notificats corresponents a 
analítiques realitzades en punts de mostreig pertanyents a les zones de 
proveïment rellevants dels municipis examinats. En el conjunt de la 
mostra, hi ha notificades 24 anàlisis de control i 16 anàlisis completes 
qualificades d’aigua no apta per al consum o d’aigua no apta i amb riscos 
per a la salut.  

Quadre 14. Nombre de butlletins amb qualificació d’aigua no apta. 
Període 2015-2017 

  
Anàlisi de 
control  

Anàlisi 
completa  

Butlletins notificats 14.752 1.173 

Butlletins amb qualificació d’“Aigua no apta” 24 16 

Ràtio de butlletins amb qualificació d’“Aigua no apta” 0,16% 1,36% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXII). 

La contaminació de les aigües subterrànies per nitrats constitueix un dels 
principals problemes de la contaminació de les aigües subterrànies en la 
Comunitat Valenciana. Aquesta alta concentració de nitrats en les aigües 
és causada principalment per l’ús massiu d’adobs nitrogenats en el sector 
agrícola. 

En el període 2015-2017, segons la informació disponible en el SINAC,20 els 
nitrats presents en l’aigua de cinc municipis revisats (Carlet, Paterna, 
Sueca, Tavernes de la Valldigna i Torrent) han superat, almenys una 
vegada, el límit màxim previst en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, 
i que se situa en els 50 micrograms per litre. Aquests cinc municipis es 
troben catalogats com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües 

                                                
20  Els municipis d’Artana, Cocentaina i Xàtiva no han notificat les analítiques realitzades a SINAC. 

Artana i Xàtiva estan catalogades com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües per 
nitrats. Vegeu subobjectiu 2.6. 



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

60 

per nitrats procedents de fonts agràries des de l’any 2000.21 De les 7.382 
determinacions per a aigua de consum notificades en 2015-2017, en el 
99,7% no s’ha detectat la presència de nitrats. 

Quadre 15. Mesuraments de nitrats. Acumulat en període 2015-2017 

  Mostra Sindicatura 

Mesuraments notificats 7.382 

Mesuraments amb resultat de “No conformitat” 25 

Ràtio de “No conformitat” 0,34% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXIII). 

Entre els paràmetres microbiològics controlats que estan relacionats amb la 
qualitat del tractament de desinfecció, es troben els bacteris coliformes. El 
límit màxim previst en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, se situa en 0 
unitats formadores de colònies per cada 100 mil·lilitres. Segons el consens22 
aconseguit entre el Ministeri de Sanitat i Consum i les comunitats 
autònomes, la presència de bacteris coliformes està relacionada amb el 
manteniment incorrecte de la xarxa de distribució o de la instal·lació interior 
i indica possible presència d’una altra contaminació microbiològica. No 
obstant això, únicament si el mesurament supera les 100 unitats formadores 
de colònies per cada 100 mil·lilitres, la mostra es qualifica com a “aigua no 
apta per al consum” (si el mesurament del paràmetre se situa entre 0 i 100, 
la mostra es qualifica com a “aigua apta per al consum amb excés o amb 
incompliment en bacteris coliformes”). 

En tretze de les explotacions analitzades s’han notificat almenys un 
mesurament de bacteris coliformes superior al límit permés en el període 
2015-2017. De les 21.213 determinacions per a aigua de consum notificades 
en 2015-2017, en el 99,8% no s’ha detectat la presència de coliformes. 

Quadre 16. Mesuraments de bacteris coliformes. Acumulat en període 
2015-2017 

  Mostra Sindicatura 
Mesuraments notificats 21.213 

Mesuraments amb resultat de “No conformitat” 43 

Ràtio de “No conformitat” 0,20% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXIII). 

                                                
21 Inicialment pel Decret 13/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià, i actualment pel Decret 

86/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es designa municipis com a zones vulnerables a la 
contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries. 

22  Document “Desenvolupament de l’article 27.7 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer”, aprovat 
el 9 de març de 2005. 
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2. Subobjectiu 2.2: Els laboratoris de control de la qualitat de l’aigua tenen 
implantat un sistema d’assegurament de la qualitat certificat per un 
tercer? 

Segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, tot laboratori 
públic o privat que realitze mesuraments per a les anàlisis de control, 
l’anàlisi completa i les anàlisis de radioactivitat de l’autocontrol, vigilància 
sanitària o control en aixeta del consumidor ha de tenir implantat un 
sistema d’assegurament de la qualitat i validar-lo davant una unitat 
externa de control de qualitat. En concret, els laboratoris que superen 
5.000 mostres anuals hauran d’estar acreditats per la UNE-EN ISO/IEC 
17025. Si no superen aquest llindar, almenys han de tenir la certificació 
per la UNE-EN ISO 9001. 

Per a la mostra seleccionada per aquesta Sindicatura, tots els municipis 
tenen almenys un laboratori que disposa de la norma UNE-EN ISO 9001. 
En el 84,2% de les localitats existeix almenys un laboratori amb la UNE-EN 
ISO 17025. Aquest percentatge està per davall de la mitjana estatal (96,7%). 

Quadre 17. Laboratoris amb implantació de diferents normes de 
qualitat 

 
Mostra 

Sindicatura 
AEAS 

ISO 17025 84,2% 96,7% 

ISO 9001 100,0% 99,4% 

Altres 71,1% 26,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXIV) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

3. Subobjectiu 2.3: Els resultats derivats del control de la qualitat de l’aigua 
de consum estan recollits en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de 
Consum? 

El Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum o SINAC és un 
sistema d’informació sanitari que recull dades sobre les característiques 
dels proveïments i la qualitat de l’aigua de consum humà que se 
subministra a la població espanyola. El SINAC està sustentat per una 
aplicació informàtica en entorn web. 

L’ús de l’aplicació del SINAC és obligatori per a tota persona o entitat 
pública o privada que gestione zones de proveïment o les seues 
infraestructures o que controle la qualitat de l’aigua de consum humà, per 
als municipis, per a l’autoritat sanitària competent que realitze 
inspeccions sanitàries i/o atorgue autoritzacions d’excepció, per al 
Ministeri de Sanitat i Consum i per a qualsevol altre organisme públic o 
privat que estiga relacionat amb la gestió d’alguna de les parts del 
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proveïment o amb el control de la qualitat de l’aigua de consum humà o 
bé amb l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà. 

Les entitats gestores són les responsables que les dades de l’autocontrol, 
generades per laboratoris públics o privats, estiguen recollides en el 
SINAC. Les entitats locals són responsables que les dades de control en 
aixeta del consumidor estiguen recollides en el sistema.  

El gestor del servei, el municipi i l’autoritat sanitària han de vetlar perquè 
les dades generades en l’autocontrol, vigilància sanitària o control en 
aixeta del consumidor, estiguen recollides en el SINAC. Pel que fa a això, 
l’Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació 
Nacional d’Aigua de Consum, estableix que l’autoritat sanitària 
autonòmica ha de vetlar perquè les entitats gestores de les zones de 
proveïment, infraestructures i laboratoris, formalitzen i actualitzen les 
informacions que recull el SINAC, com una de les competències pròpies 
de la vigilància sanitària de l’aigua de consum humà. 

Segons ens indica la Direcció General de Salut Pública (Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública), pel que fa a la vigilància sanitària de la 
informació registrada en el SINAC, cada vegada que es realitza una 
inspecció als proveïments per part dels inspectors de Salut Pública, es 
revisa la informació continguda en el SINAC i es determinen les 
deficiències observades, ja siga per falta d’informació d’infraestructures, 
butlletins o qualsevol tipus d’actualització. Com a resultat d’aquesta 
vigilància, en els informes tecnicosanitaris emesos per l’autoritat sanitària 
s’insta a esmenar les deficiències respecte del SINAC, tant als 
ajuntaments com als gestors. 

Hem identificat que els tres ajuntaments que gestionen directament la 
xarxa de proveïment amb serveis propis municipals (Cocentaina, Artana i 
Xàtiva) incompleixen l’obligació legal de remetre informació sobre les 
seues zones de proveïment i, en particular, sobre les infraestructures 
(captacions, plantes de tractament de potabilització, depòsits 
d’emmagatzematge, xarxes de distribució,…) i sobre el control de la 
qualitat (punts de mostreig, analítiques realitzades, laboratoris,…). Aquest 
incompliment és especialment rellevant pel temps transcorregut des que 
va finalitzar el termini legal per a notificar i formalitzar les dades del 
SINAC,23 la qual cosa constitueix una infracció administrativa en matèria 
de sanitat. 

                                                
23  Segons l’Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de 

Consum, els terminis previstos per a notificar i formalitzar les dades de les zones de proveïment, 
infraestructures i laboratoris eren els següents: 

-  Zones de proveïment que subministren més de 1.000 m3 per dia (més de 5.000 habitants 
proveïts), abans de l’1 de juliol de 2005.  

-  Zones de proveïment que subministren entre 100 i 1.000 m3 per dia (entre 500 i 5.000 
habitants proveïts), abans de l’1 de desembre de 2005. 



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

63 

La resta de zones de proveïment dels municipis revisats i que estan 
gestionades per empreses públiques, mixtes o privades, sí que estan 
donades d’alta en el SINAC, si bé hem observat que certa informació 
descriptiva de l’explotació no està actualitzada, i sobretot, que hi ha 
incidències en la rendició de les analítiques realitzades (vegeu subobjectiu 
2.6). 

Atés que una de les finalitats del SINAC és augmentar la transparència i 
facilitar la informació al ciutadà sobre la qualitat de l’aigua que 
consumeix, els municipis i gestors del servei han de complir íntegrament 
els requisits imposats en la normativa vigent, i notificar urgentment les 
dades de les zones de proveïment, infraestructures i laboratoris, així com 
els butlletins d’anàlisis realitzades. 

4. Subobjectiu 2.4: Els gestors responsables del proveïment han elaborat un 
protocol d’autocontrol i gestió del proveïment? 

Segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el gestor del 
proveïment estava obligat a elaborar, abans de l’1 de gener de 2005, un 
protocol d’autocontrol i gestió del proveïment (PAGP) que incloguera tot el 
relacionat amb el control de la qualitat de l’aigua de consum humà i el 
control sobre el proveïment. 

La Direcció General de Salut Pública ens ha informat que en el període 
transcorregut des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2017, 
de les 1.056 zones de proveïment que estaven censades com a actives, 
havien tramitat 499 informes d’avaluació dels protocols d’autocontrol i 
gestió del proveïment. 

En relació amb els municipis seleccionats i respecte de les zones de 
proveïment gestionades directament o indirectament pels ajuntaments, a 
la fi de l’any 2017 quatre gestors han declarat que no disposaven del 
protocol, la qual cosa constitueix una infracció administrativa en matèria 
de sanitat. 

Segons els registres de la Direcció General de Salut Pública sobre l’estat a 
31 de desembre de 2017 de l’avaluació dels protocols d’autocontrol i gestió 
dels municipis analitzats, únicament 14 expedients es trobaven complets 
i 10 més, incomplets. La resta –14 expedients– no s’havien presentat 
davant l’autoritat sanitària abans de la data esmentada. 
  

                                                
-  Zones de proveïment que subministren menys de 100 m3 per dia (menys de 500 habitants 

proveïts), abans de l’1 de desembre de 2006. 
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Quadre 18. Municipis que disposen d’un protocol d’autocontrol i gestió 
del proveïment. Període 2015-2017 

Situació 2015 2016 2017 

Existeix 25 29 34 

En procés 4 3 2 

No existeix 9 6 2 

Total 38 38 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXV) i dades 
facilitades per la Direcció General de Salut Pública. 

5. Subobjectiu 2.5: L’autoritat sanitària exerceix funcions de vigilància 
sanitària i control d’aigua de consum humà? 

El Decret 58/2006, de 5 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa, en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 140/2003, de 7 de 
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 
de consum humà, preveu la creació de la Comissió de Control de la 
Qualitat de les Aigües de Consum Humà de la Comunitat Valenciana amb 
la finalitat de donar compliment a les previsions normatives sobre la 
qualitat de les aigües de consum humà. Entre les funcions que hauria 
d’exercir aquesta Comissió (que el Decret 58/2006 adscriu a la conselleria 
amb competències en medi ambient) es troba la d’actuar com a òrgan 
consultiu i d’assessorament tècnic que emeta els informes tècnics que li 
sol·licite la conselleria competent en el control de qualitat de les aigües de 
consum humà en relació amb aquestes aigües i/o proveïments. Aquesta 
Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà no s’ha 
arribat a constituir. 

Sense perjudici d’això, l’esmentat Decret 58/2006 va aprovar el Programa 
de Vigilància Sanitària de l’Aigua de Consum Humà en l’àmbit territorial 
de la Comunitat Valenciana. 

Segons el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, la Subdirecció General d’Epidemiologia, 
Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental exerceix, entre altres, les 
funcions de planificar, normalitzar, ordenar i avaluar les actuacions de 
vigilància sanitària i control d’aigua de consum humà.  

La vigilància sanitària a realitzar per l’Administració autonòmica, en 
aquest cas la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, inclou, entre 
altres, les següents actuacions: 

-  Inspecció i control analític de les zones de proveïment. 

-  Inspeccions sanitàries prèvies de noves instal·lacions. 

-  Tramitació administrativa de les autoritzacions d’excepció previstes 
en la norma vigent sobre aigües de consum humà. 
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Inspecció i control analític de les zones de proveïment 

Segons la memòria facilitada per la Subdirecció General d’Epidemiologia, 
Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental, l’any 2017 es trobaven actives 
1.056 zones de proveïment. En aquest exercici, els 16 centres de salut 
pública van inspeccionar el 91,7% de les zones. 

En relació amb els municipis examinats i respecte de les zones de 
proveïment gestionades directament o indirectament pels ajuntaments, 
s’han realitzat un total de 79 inspeccions durant l’exercici 2017 i la 
cobertura de zones de proveïment rellevants inspeccionades va ser del 
100%. 

Quadre 19. Inspeccions realitzades. Exercici 2017 

  Mostra Sindicatura 

Nombre d’inspeccions 79 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la 
Salut i Sanitat Ambiental. 

Quant a les estadístiques sobre el control analític facilitades per la 
Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat 
Ambiental, durant l’exercici 2017 s’han computat 1.497 analítiques 
realitzades en les xarxes de distribució i 1.426 en les captacions de les 
zones de proveïment, amb un grau de compliment sobre la programació 
prevista del 97,1% i del 78,6% respectivament. 

En el conjunt de la mostra de municipis examinats, l’autoritat sanitària 
autonòmica té registrades en el seu sistema d’informació 377 analítiques 
realitzades en 2017 en zones de proveïment rellevants. 
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Quadre 20. Anàlisis realitzades en xarxes de distribució i en 
captacions. Exercici 2017 

Tipus d’anàlisi Mostra Sindicatura 

Complet 188 

Vigilància 113 

Nitrat 58 

Altres 18 

Total 377 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la 
Salut i Sanitat Ambiental. 

En el conjunt de la Comunitat Valenciana, les restriccions en l’ús de l’aigua 
per al consum humà per paràmetres analitzats que superen els valors 
màxims establits en el Reial Decret 140/2003, emeses pels centres de salut 
pública des de 2012 a 2017, han sigut 157 i n’hi havia 81 de vigents a 31 de 
desembre de 2017. D’aquestes restriccions, només tres emeses durant 
l’exercici 2017 corresponen a zones de proveïment rellevants dels 35 
municipis analitzats i només una estava vigent al final d’any. 

Quadre 21. Restriccions vigents a 31 de desembre de 2017 

  Mostra Sindicatura 

Emeses en 2017 3 

Vigents a 31/12/2017 1 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la 
Salut i Sanitat Ambiental. 

Inspeccions sanitàries prèvies de noves instal·lacions 

En tot projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, xarxa 
de proveïment o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 
metres), depòsit de la xarxa de distribució o remodelació de l’existent, 
l’autoritat sanitària ha d’elaborar un informe sanitari vinculant abans de 
dos mesos després de presentar el gestor la documentació pertinent. 

A la posada en funcionament de la nova instal·lació, l’autoritat sanitària 
ha de realitzar un informe basat en la inspecció i en la valoració i 
seguiment, durant el temps que crega convenient, dels resultats analítics 
realitzats pel gestor. 

Per als municipis analitzats, l’autoritat sanitària en la Comunitat 
Valenciana ens ha facilitat 16 informes elaborats a què es refereix l’article 
13 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per inspeccions sanitàries 
prèvies de noves instal·lacions posades en funcionament durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017. 
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Tramitació administrativa de les autoritzacions d’excepció previstes en la norma 
vigent sobre aigües de consum humà 

La Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat 
Ambiental ens ha informat que en el període transcorregut des de l’1 de 
gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2017, els gestors del servei de 
proveïment no han presentat a l’autoritat sanitària autonòmica 
sol·licituds d’autorització de situació d’excepció temporal respecte als 
valors paramètrics fixats regulades en l’article 23 del Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer. 

6. Subobjectiu 2.6: El nombre de mostres en l’autocontrol per part del gestor 
és representatiu del proveïment? 

Els punts de mostreig per a l’autocontrol que ha de fixar el gestor en les 
xarxes de proveïment, amb la supervisió de l’autoritat sanitària, són els 
següents: 

-  Un a l’eixida de l’ETAP o depòsit de capçalera. 

-  Un a l’eixida del depòsit de regulació i/o distribució. 

-  Un en cada un dels punts de lliurament entre els diferents gestors. 

-  Un en la xarxa de distribució. En els proveïments que subministren 
més de 20.000 m3/dia, el nombre de punts de mostreig és d’un per 
cada 20.000 m3 o fracció d’aigua distribuïda per dia de mitjana anual. 

El nombre mínim de mostres en l’autocontrol ha de ser representatiu del 
proveïment i estar distribuïdes uniformement al llarg de tot l’any. 

La freqüència mínima de mostreig per a l’anàlisi de control i l’anàlisi 
completa està establida en l’annex V del Reial Decret 140/2003 i depén del 
volum d’aigua tractada per dia en les plantes de tractament, de la 
capacitat dels depòsits i del volum d’aigua distribuït per dia en les xarxes 
de distribució.24 

A partir de la informació continguda en el SINAC, complementada per la 
que figura en el PAGP de cada zona de proveïment, hem calculat l’índex 
de compliment de freqüència mínima, calculada com a quocient entre el 
nombre de butlletins notificats en el període 2015-2017 i el nombre de 
butlletins mínims de conformitat amb l’annex V del Reial Decret 140/2003, 
distingint entre anàlisi de control i anàlisi completa. 

En el transcurs del nostre treball, alguns gestors ens han facilitat 
analítiques en format paper o en format electrònic que, això no obstant, 
no figuren reportades i notificades al Sistema d’Informació Nacional 

                                                
24 Per al càlcul de la freqüència en el cas d’aigües subministrades a través d’una xarxa de 

distribució, es pot utilitzar el nombre de persones proveïdes, considerant una dotació mitjana 
de 200 litres per habitant i dia, tal com assenyala l’annex V del Reial Decret 140/2003. 
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d’Aigua de Consum. En qualsevol cas, els gestors són responsables que les 
dades de l’autocontrol, generades per laboratoris, estiguen recollides 
degudament en aquest sistema d’informació relatiu a les zones de 
proveïment i control de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

Quadre 22. Índex de compliment de freqüència mínima de 
l’autocontrol. Anàlisi de control. Per punt de mostreig. 
Període 2015-2017 

Tipus de gestió 
ETAP o dep. 
capçalera 

Depòsit 
regulació o 
distribució 

Xarxa 
distribució Total 

Administració local directa 0% 0% 0% 0% 

Empresa pública (100%) 107% 117% 101% 100% 

Empresa privada (100%) 129% 128% 112% 122% 

Empresa mixta 66% 103% 173% 121% 

Total mostra 110% 113% 115% 111% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXVI). 

Quadre 23. Índex de compliment de freqüència mínima de 
l’autocontrol. Anàlisi completa. Per punt de mostreig. 
Període 2015-2017 

Tipus de gestió ETAP o dep. 
capçalera 

Depòsit 
regulació o 
distribució 

Xarxa 
distribució 

Total 

Administració local directa 0% 0% 0% 0% 

Empresa pública (100%) 142% 83% 92% 95% 

Empresa privada (100%) 106% 86% 118% 100% 

Empresa mixta 79% 82% 95% 88% 

Total mostra 98% 78% 106% 90% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXVI). 

Quadre 24. Índex de compliment de freqüència mínima de 
l’autocontrol. Anàlisi de control. Per any de mostreig. 
Període 2015-2017 

 Tipus de gestió 2015 2016 2017 Total 

Administració local directa 0% 0% 0% 0% 

Empresa pública (100%) 94% 103% 103% 100% 

Empresa privada (100%) 113% 145% 107% 122% 

Empresa mixta 120% 119% 124% 121% 

Total mostra 104% 127% 101% 111% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXVII). 
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Quadre 25. Índex de compliment de freqüència mínima de 
l’autocontrol. Anàlisi completa. Per any de mostreig. 
Període 2015-2017 

 Tipus de gestió 2015 2016 2017 Total 

Administració local directa 0% 0% 0% 0% 

Empresa pública (100%) 97% 93% 97% 95% 

Empresa privada (100%) 102% 101% 97% 100% 

Empresa mixta 92% 80% 92% 88% 

Total mostra 92% 89% 88% 90% 

Font: Elaboració pròpia a partir del SINAC (vegeu annex XXVII). 

Com a resum dels quadres anteriors, podem assenyalar que els municipis 
revisats compleixen de manera raonable amb la freqüència mínima de 
mostreig per a l’autocontrol.   

Objectiu 3: Disposa l’entitat local d’una estructura suficient que garantisca 
una gestió adequada del clavegueram de les aigües? 

1. Subobjectiu 3.1: L’entitat exerceix funcions completes de sanejament? 

La gestió del sanejament persegueix com a objectiu garantir que el 
clavegueram estiga en perfecte estat de conservació i neteja perquè no es 
produïsquen embossos en la xarxa i fuites d’aigua. Així, a més de la 
reparació per danys o avaries, el servei de clavegueram prestat per una 
entitat local (directament o indirectament) ha d’exercir altres funcions, 
com el manteniment preventiu, les operacions de drenatge urbà i el 
control dels abocaments a la xarxa. 
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Gràfic 23. Proporció de municipis que exerceixen diferents funcions de 
sanejament. Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXVIII) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

Tots els municipis que han sigut objecte d’anàlisi excepte dos declaren 
realitzar periòdicament un manteniment correctiu. Aquest percentatge 
descendeix al 82,9% (29 dels 35 municipis) en el cas del manteniment 
preventiu que consisteix a fer treballs en la xarxa i en estructures del 
sistema de clavegueram amb el propòsit que opere a la seua màxima 
eficiència de treball per a evitar la pèrdua de capacitat parcial o total del 
funcionament. La proporció de xarxa sobre la qual s’ha realitzat una 
neteja preventiva en el període 2015-2017 ha sigut del 32,6% per al conjunt 
dels municipis revisats.  

Gràfic 24. Aplicació sistemàtica de neteja preventiva (% de xarxa). 
Mitjana anual en el període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos XXIX i XXX) i 
estudi nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 
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Quant a altres funcions relacionades amb el sanejament diferents del 
mateix manteniment de la xarxa de clavegueram, el nivell d’implantació 
és molt inferior, i tan sols el 54,3% de les entitats declaren dur a terme 
tasques relacionades amb el drenatge urbà (vegeu subobjectiu 3.5) i el 
62,9% exerceixen un control d’abocaments a la xarxa (vegeu subobjectiu 
3.3), proporció per davall de la mitjana del sector. 

2. Subobjectiu 3.2: L’entitat disposa d’un sistema separatiu de clavegueram? 

La xarxa de clavegueram d’una localitat està formada per un sistema de 
canonades i un conjunt de construccions que són utilitzats per a la 
recollida i transport de les aigües residuals i pluvials de la població. 
Aquesta xarxa pot ser unitària, si només disposa d’un únic conducte per a 
l’evacuació dels diferents tipus d’aigües residuals domèstiques i 
industrials i aigües pluvials descarregades en la zona, o separativa, si hi 
ha dues canalitzacions separades de manera independent per a les aigües 
residuals domèstiques i industrials i per a les aigües de la pluja. 

Les xarxes unitàries representen avantatges econòmics però el problema 
és que no poden assumir la totalitat de les aigües pluvials. Aquesta 
circumstància és deguda al fet que la contaminació que es troba als carrers 
en forma d’hidrocarburs i altres residus és arrossegada per l’escolament i 
dona lloc a una primera fase d’aigua altament contaminada. L’excés de 
cabal dona lloc a desbordaments en els sobreeixidors i per tant a una 
dispersió de la contaminació sense tractament. A més, en cas de pluges 
abundants, la xarxa unitària porta un important increment de cabal 
d’arribada a les depuradores, la qual cosa provoca dificultats en els 
processos de tractament per falta de capacitat. 

Segons la informació de l’AEAS, el 24% de la xarxa és separativa, mentre 
que per a la mostra analitzada aquest percentatge arriba al 28,9%. 
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Gràfic 25. Xarxa separativa (% sobre el total de la xarxa de 
clavegueram). Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXIX) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

3. Subobjectiu 3.3: El municipi disposa d’ordenança d’abocaments? 

Les entitats locals han de disposar d’una ordenança25 que regule l’ús de la 
xarxa municipal de clavegueram i en concret que regule les condicions 
dels abocaments d’aigües residuals i pluvials a les xarxes de sanejament i 
col·lectors, amb especial referència a les prescripcions a les quals han de 
sotmetre’s els usuaris en aquesta matèria. 
  

                                                
25  Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de Sanejament de les Aigües Residuals de la 

Comunitat Valenciana (article 4, “Competències de les entitats locals”). 
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Gràfic 26. Municipis que disposen d’ordenança d’abocaments.  
Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXXI) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

El 88,6% dels municipis de la mostra disposaven d’ordenança 
d’abocaments, enfront del 97% a nivell estatal, segons AEAS. 

4. Subobjectiu 3.4: L’antiguitat de la infraestructura de sanejament en els 
municipis analitzats és significativament elevada? 

Les infraestructures de sanejament de l’aigua envelleixen, amb el 
consegüent risc de perdre els nivells actuals de qualitat dels serveis de 
sanejament. Segons estudis nacionals, la xarxa de clavegueram es troba 
molt envellida a causa de la falta d’inversió i s’estima que 
aproximadament un 40% del total d’aquesta xarxa té una antiguitat 
superior a 30 anys. 

Dels municipis examinats, 8 ens indiquen que no disposen d’informació 
suficient per a estimar l’antiguitat de la seua xarxa. Els gestors del servei 
que han facilitat informació estimen que el 58,6% de la xarxa de 
sanejament té més de 30 anys. 
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Gràfic 27.  Percentatge de xarxa amb més de 30 anys d’antiguitat.  
Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos XXIX i XXXII) i 
estudi nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

En termes de longitud de xarxa, durant els anys 2015-2017 per al total de 
la mostra revisada, el percentatge de xarxa renovada ascendeix al 0,2%, 
inferior a les dades a nivell estatal, en què la renovació suposa un 0,6%.  

Gràfic 28.  Percentatge de xarxa renovada. Mitjana anual en el període 
2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos XXIX i XXXIV) i 
estudi nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 

L’import invertit en noves infraestructures o equipaments i en renovació 
durant els anys 2015-2017 per al total de la mostra revisada ha ascendit a 
4,7 milions d’euros anuals (1.112 euros per km de xarxa).  
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Gràfic 29.  Euros invertits per km de xarxa. Mitjana anual en el període 
2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annexos XXIX i XXXIII). 

5. Subobjectiu 3.5: L’entitat realitza una gestió específica de les aigües 
pluvials? 

El control de les aigües pluvials exigeix que el sistema de sanejament 
dispose d’unes estructures de control intercalades en la xarxa que limiten 
el cabal de pas cap a l’estació de depuració i abocar per mitjà 
d’infraestructures específiques (sobreeixidors o depòsits d’aigua pluvial) 
el sobrant d’aigua al mitjà receptor. 

Els sobreeixidors, com que no tenen cap capacitat d’emmagatzematge, no 
són capaços de controlar la contaminació que es produeix amb les 
primeres pluges i per tant aboquen aigües contaminades al mitjà receptor. 

L’altra solució habitual per a minimitzar abocaments en temps de pluja és 
construir depòsits d’aigua pluvial. Aquests tancs estan habitualment 
dissenyats per a recol·lectar les primeres avingudes d’aigua contaminada 
procedent de les xarxes de clavegueram en temps de pluja, 
emmagatzemar-ne un volum determinat i després alliberar-lo de manera 
controlada i coordinada amb la depuradora, a fi de minimitzar els 
abocaments al mitjà receptor, així com l’arribada dels cabals punta a les 
estacions depuradores. 
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Gràfic 30.  Esquema de punts de control d’aigües pluvials 

 

Font: Article “Caracterització analítica de les aigües pluvials i gestió de les aigües de tempesta en els sistemes de 
sanejament”, Anna Llopart‐Mascaró, Alicia Gil, Montse Martínez, Jerónimo Puertas, Joaquín Suárez, Héctor del 
Río i Miquel Paraira. 

Quadre 26.  Sobreeixidors en la xarxa. Mitjana en el període 2015-2017 

 Mostra Sindicatura 

Nre. de sobreeixidors al mitjà receptor per cada 100 
km de xarxa (en xarxes unitàries) 

3,3 

Nre. de sobreeixidors al mitjà receptor per cada 100 
km de xarxa (en xarxes separatives) 

7,7 

Nre. de sobreeixidors equipats amb sistemes de 
detecció d’abocaments per cada 100 km de xarxa 

0,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos. 

Quadre 27.  Depòsits d’aigua pluvial. Exercici 2017 

  Mostra Sindicatura 

Nombre de depòsits 
d'aigua pluvial 

10 

Capacitat total (m3/any) 58.200 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos. 

Les noves tendències en sanejament requereixen l’aplicació de tècniques 
de drenatge urbà sostenible (TEDUS) per a reduir el volum d’escolament i 
cabals punta i al mateix temps integrar el tractament de les aigües de pluja 
en el paisatge. Entre les tècniques més habituals es troben els basses de 
retenció, aiguamolls, rases o paviments d’infiltració, biofiltres vegetals, 
zones de bioretenció o teulades verdes. Aquestes tècniques incorporen 
diferents classes de tractament “naturals” com ara la sedimentació, 
filtració, biodegradació o absorció de partícules. 
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Entre els 35 municipis objecte de la revisió, tan sols Alfafar i Paterna han 
executat alguna infraestructura caracteritzada com a tècnica de drenatge 
urbà sostenible mitjançant sistemes per al control de l’escolament en 
origen. 

6. Subobjectiu 3.6: El municipi disposa d’un pla director de la xarxa de 
clavegueram? 

Segons l’article 4.2 de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, 
de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i de 
conformitat amb el que s’estableix en la legislació de règim local, és de 
competència municipal el servei de clavegueram, que podrà gestionar-se 
mitjançant qualsevol de les formes previstes en la legislació.  

Una de les eines que permet a les entitats locals realitzar una gestió més 
eficient del servei de clavegueram és l’elaboració d’un pla director. 
L’objectiu general que es persegueix dins d’un pla director és en primer 
lloc l’estudi detallat de la xarxa de sanejament existent en el municipi per 
a, amb posterioritat, planificar les futures inversions en la xarxa i drenatge 
a fi d’optimitzar-ne el funcionament. 

Dels 35 municipis objecte de l’anàlisi, tan sols un 22,9% tenien a la fi de 
2017 un pla en vigor, enfront del 72% a nivell estatal.  

Gràfic 31.  Situació del pla director de la xarxa de clavegueram.  
Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXXV) i estudi 
nacional de 2016 “Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya” de l’AEAS. 
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Quadre 28.  Situació del pla director de la xarxa de clavegueram per 
municipi 

 Tipus de gestió 
Hi ha un 
pla en 
vigor 

Hi ha un 
pla 

desactua-
litzat 

S’està 
elaborant 
un pla 

No n’hi ha 
ni s’està 
preparant 

Total 
mostra 

Administració local directa 0 0 0 3 3 

Empresa pública (100%) 0 0 1 1 2 

Gestió directa 0 0 1 4 5 

Empresa privada (100%) 5 5 4 10 24 

Empresa mixta 3 2 1 0 6 

Gestió indirecta 8 7 5 10 30 

Total 8 7 6 14 35 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XXXV). 

Objectiu 4: L’estructura tarifària ha sigut dissenyada per a complir amb els 
principis d’assequibilitat, equitat, eficiència, recuperació de costos 
i transparència informativa? 

1. Subobjectiu 4.1: El cost mitjà de l’aigua per usuari és homogeni en el 
conjunt de les entitats analitzades? 

La Directiva Marc de l’Aigua26 estableix en el seu article 9 que els estats 
membre han de tenir en compte el principi de la recuperació dels costos 
dels serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els costos mediambientals i 
els relatius als recursos, de conformitat amb el principi que qui contamina 
paga. A més, els estats membres han de garantir que la política de preus 
de l’aigua proporcione incentius adequats perquè els usuaris utilitzen de 
manera eficient els recursos hídrics i per tant contribuïsquen als objectius 
mediambientals de la Directiva. En conseqüència, la factura anual de 
l’aigua ha de reflectir els costos en què s’incorre durant el cicle urbà de 
l’aigua, és a dir, des de la captació de l’aigua del medi natural fins a la seua 
devolució en condicions adequades de qualitat al medi ambient. 

La factura anual de l’aigua s’estructura en tres apartats: el 
subministrament d’aigua potable, el clavegueram i la depuració de l’aigua 
residual generada. Cada un d’aquests tres serveis compta amb tarifes 
específiques que són aprovades de manera independent. 

Exceptuant el preu satisfet per la depuració, que està fixat en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat a través del cànon de sanejament i que 
s’aplica a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, la potestat 
autoreguladora municipal implica una heterogeneïtat notòria entre els 

                                                
26  Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000 per la qual 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
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preus per proveïment i clavegueram en cada una de les entitats 
analitzades. Per aquest motiu, la comparabilitat està subjecta a 
determinats condicionants que obliguen a adoptar una posició cautelosa 
davant les diferències en els preus observats. 

Les diferències en els preus de l’aigua entre municipis són degudes 
principalment als costos associats a l’explotació dels recursos hídrics i que 
depenen de factors molt diversos, com per exemple: 

a) La disponibilitat o no de fonts de captació de l’aigua i la proximitat 
d’aquestes a la zona de proveïment, que impliquen un major cost en 
infraestructures d’adducció i emmagatzematge 

b) L’origen de les aigües (subterrànies, superficials, dessalades) amb 
una qualitat de l’aigua diferenciada que obliga a diferents 
tractaments per a garantir-ne la potabilitat. 

c) Les característiques geogràfiques i socials del municipi, com poden 
ser la distribució espacial dels habitatges, l’orografia del terreny, el 
component estacional de la demanda, etc. 

A més dels factors intrínsecs que caracteritzen la xarxa de proveïment, 
existeix un altre motiu distorsionador que dificulta la comparació del preu 
mitjà que satisfà un consumidor. La falta d’una regulació nacional o 
autonòmica que harmonitze l’estructura tarifària dels serveis de 
proveïment i clavegueram provoca que cada municipi tinga el seu propi 
criteri per a determinar els conceptes de costos inclosos en el càlcul de la 
seua tarifa i el reflex d’aquests costos en la factura final que paga l’abonat. 

Per exemple, 29 de les 38 explotacions revisades tenen un concepte tarifari 
per al manteniment i conservació de comptadors segregat de la quota de 
servei, que en algun cas representa més del 12% de la despesa anual per 
proveïment per a un consumidor mitjà. En les altres 9 explotacions és 
probable que aquest manteniment estiga inclòs en el concepte de quota 
de servei ordinària, si bé no s’ha pogut obtenir suficient evidència sobre 
aquesta qüestió. 

L’heterogeneïtat també és rellevant en la incorporació de conceptes 
tarifaris finalistes la destinació dels quals ha de ser renovar la xarxa o 
executar noves inversions per a millorar el rendiment de la xarxa. En les 
tarifes de 10 explotacions hem identificat quotes finalistes equivalents a 
entre el 0,8% i el 40,1% de la despesa anual per proveïment per a un 
consumidor mitjà. 

Un altre factor distorsionador és el cànon concessional, que alguns 
municipis han arribat fins i tot a cobrar de manera anticipada i a més ha 
sigut destinat a sufragar despeses generals municipals no relacionades 
amb el mateix cicle de l’aigua. Aquest cànon, que forma part dels costos 
dotacionals, no es visualitza de manera individualitzada en les factures. 
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Segons els expedients facilitats per la Comissió de Preus, l’estructura 
tarifària de 17 explotacions inclou el cànon com a part dels costos que cal 
repercutir a l’abonat, amb un efecte molt dispar en preu (entre 0,01 i 0,27 
euros/m3). Òbviament, les tarifes d’aigua de les cinc explotacions 
gestionades de manera directa no inclouen cost dotacional per cànon. 

Segons la informació facilitada pels mateixos gestors, 12 de les 38 
explotacions no disposen d’un estudi de costos actualitzat entre l’1 de 
gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017. Aquesta circumstància, 
juntament amb el fet que la Comissió de Preus no disposa de la totalitat 
dels expedients de revisió de tarifes (vegeu subobjectiu 4.2), no ens permet 
realitzar una avaluació completa i homogènia sobre si les tarifes vigents 
aplicades reflecteixen la totalitat dels costos imputables al servei. 

En qualsevol cas, i des del punt de vista del consumidor, amb la finalitat 
de poder realitzar una comparació tan homogènia com siga possible, 
aquesta Sindicatura ha estimat la factura anual de l’aigua27 per a un 
abonat domèstic, amb un comptador de 13 mm i un consum mensual de 
10 metres cúbics,28 consum que s’aproxima a la mitjana estimada per 
l’Institut Nacional d’Estadística i estudis sectorials.29 

La factura de l’aigua es compon d’una part fixa i una part variable en 
funció del consum realitzat. Per a la mostra analitzada, la proporció és 
pràcticament 50%-50%.  
  

                                                
27  S’estima un consum uniforme al llarg de l’any. L’import de les factures inclou la contraprestació 

per tots els serveis del denominat cicle integral de l’aigua, excloent-ne conceptes que es facturen 
conjuntament amb aquells però obeeixen a un altre tipus de serveis, com pot ser la taxa per 
recollida i tractament de residus sòlids urbans. No s’hi inclou l’IVA repercutit. No es tenen en 
compte les exempcions per família nombrosa, renda, situació laboral o qualsevol altra 
circumstància.  No es considera la quota que es paga en donar-se d’alta en el servei (quota d’alta, 
d’enganxament, etc.). 

28  El consum per habitant i dia s’estima en 136 litres (Estadística sobre el Subministrament i 
Sanejament de l’Aigua. Any 2016. Novembre de 2018), i la grandària mitjana d’una llar està 
composta per 2,49 persones (Enquesta Contínua de Llars. Any 2017. Abril 2018). L’equivalència 
entre litres i metres cúbics seria de 10,1 metres cúbics el mes (136 litres per persona x 2,49 
persones per llar x 30 dies / 1000). 

29  Segons el XIV Estudi Nacional de Subministrament d’Aigua Potable i Sanejament a Espanya 2016, 
elaborat conjuntament per l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament i 
l’Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua Urbana, el consum mitjà 
domèstic s’estima que és 139 litres per habitant i dia. 
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Gràfic 32. Factura anual d’aigua (consum mensual 10 m3): quota fixa i 
quota variable. Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annexos XXXVIII a XL).  

En el conjunt dels municipis seleccionats, la despesa relacionada amb el 
proveïment representa el 46% de la factura anual, el clavegueram el 12% i 
la depuració el 42%. 

En relació amb el clavegueram, s’ha observat que en 7 dels 35 municipis 
objecte d’estudi no es cobra cap import als consumidors per la prestació 
d’aquest servei, la qual cosa incompleix indubtablement el principi de 
recuperació dels costos. 

Quant a la depuració, les tarifes són imposades en l’àmbit autonòmic, 
motiu pel qual no hi ha diferències significatives entre els municipis i 
preval el principi de solidaritat sobre el principi de qui contamina, paga. 
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Gràfic 33. Factura anual d’aigua (consum mensual 10 m3) per servei. 
Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annexos XXXVIII a XL).  

Segons l’última enquesta publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,30 
referida a l’exercici 2016, el cost unitari de l’aigua a Espanya es va situar 
en 1,95 euros/m3. El cost unitari del subministrament d’aigua es va situar 
en 1,17 euros/m3, mentre que el de sanejament (clavegueram, depuració, 
cànons de sanejament i abocament) va ser de 0,78 euros. 

Gràfic 34. Cost unitari de l’aigua. Euros per m3 

 

Font: Estadística sobre el subministrament i sanejament de l’aigua (INE). 

                                                
30  Estadística sobre el Subministrament i Sanejament de l’Aigua. Any 2016. Novembre de 2018. 
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Segons els resultats d’un estudi sectorial,31 el preu mitjà de l’aigua per a 
ús domèstic a Espanya en 2018 se situa en 1,84 euros/m3. D’aquesta 
quantitat, 1,04 €/m3 (el 57%) corresponen al servei de proveïment i 0,80 
€/m3 (el 43%) al servei de sanejament. 

En el conjunt de la mostra de municipis examinats, un consumidor mitjà 
paga entorn d’1,88 euros/m3 (0,87 euros per subministrament i 1,01 euros 
per sanejament). En conseqüència, el preu mitjà és similar a la mitjana 
nacional estimada per altres agents, però la proporció 
proveïment/sanejament difereix; el pes del proveïment és inferior, i la 
diferència és compensada per majors càrregues pel sanejament de l’aigua. 

Gràfic 35. Preu unitari (consum mensual 10 m3) per servei.  
Euros per m3 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annex XXXVII).  

El pagament en concepte de proveïment constitueix el pagament pels 
serveis de captació, emmagatzematge, potabilització i distribució de 
l’aigua potable a través de la xarxa de distribució. Amb la finalitat d’aïllar 
l’impacte de factors exògens a la pròpia gestió, hem descomptat del preu 
unitari el cost de l’aigua comprada a altres gestors i el cost energètic. 
D’aquesta manera, el preu comparat no està afectat per factors com 
l’origen de l’aigua, el tractament de potabilització, la profunditat dels 
pous, la distància de les captacions respecte als depòsits de capçalera o les 
diferències de cotes en la xarxa de proveïment. 

Segons els nostres càlculs, aquest preu mitjà net per a un abonat domèstic 
que consumeix 10 m3 mensuals ascendeix a 0,62 euros/m3, amb 
diferències significatives segons el tipus de gestió. En els tres municipis 
amb gestió directa per l’Administració el preu mitjà són 0,34 euros/m3, 

                                                
31  Estudi de Tarifes 2018, elaborat per AEAS-AGA. 
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enfront dels 0,76 euros/m3 en el cas de gestió directa mitjançant empresa 
pública i 0,62 euros/m3 en els municipis de gestió indirecta (sense 
diferències significatives si es tracta d’una empresa mixta o empresa 
privada). 

Quadre 29. Preu unitari (consum mensual 10 m3) sense cost de compra 
d’aigua i sense cost energètic. Euros per m3 

  Total mostra 
Preu mitjà per m3 aigua facturada (a) 0,87 

Cost mitjà d’aigua adquirida per m3 aigua produïda 0,19 

Cost mitjà d’energia elèctrica per m3 aigua produïda 0,06 

Subtotal costos directes (b) 0,25 

Preu mitjà per m3 aigua facturada net costos directes (a) - (b) 0,62 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annex XLIII). Els costos relacionats amb la 
compra d’aigua i cost energètic han sigut obtinguts dels expedients de revisió de preus remesos a la Comissió de 
Preus o bé d’informació aportada pels mateixos municipis en cas de no sol·licitar autorització a l’òrgan autonòmic. 

Gràfic 36. Preu unitari (consum mensual 10 m3) sense cost de compra 
d’aigua i sense cost energètic. Euros per m3 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annex XLIII). Els costos relacionats. amb la 
compra d’aigua i cost energètic han sigut obtinguts dels expedients de revisió de preus remesos a la Comissió de 
Preus o bé d’informació aportada pels mateixos municipis en cas de no sol·licitar autorització a l’òrgan autonòmic. 

2. Subobjectiu 4.2: Els preus satisfets pels usuaris han sigut aprovats 
adequadament? 

Com ja hem assenyalat anteriorment, la factura anual de l’aigua 
s’estructura en tres apartats: el proveïment, el clavegueram i la depuració 
de l’aigua residual generada. Cada un d’aquests tres serveis compta amb 
tarifes específiques que són aprovades de manera independent. 
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El servei de subministrament d’aigua potable a Espanya està sotmés, en 
l’actualitat, a un doble control politicoadministratiu. La potestat tarifària 
atribuïda al titular del servei conviu amb la potestat d’intervenció de preus 
assumida per les comunitats autònomes,32 i condiciona l’exercici de la 
primera, ja que limita els increments de tarifes en raó de l’interés públic 
per contenir la inflació. 

El Decret 68/2013, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat 
i els procediments per a implantar o modificar els preus o tarifes subjectes 
al règim d’autorització i comunicació, detalla el procediment ordinari 
d’aprovació de tarifes, així com un sistema simplificat d’actualització 
quan la modificació de preus siga igual o inferior al percentatge que es 
desprenga de l’aplicació de les fórmules recollides en el mateix decret. 

El debat sobre la naturalesa dels ingressos derivats de la prestació del 
servei de proveïment d’aigua sembla resolt amb la modificació normativa 
introduïda per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, en considerar que les contraprestacions econòmiques establides 
coactivament que es perceben per la prestació dels serveis públics de 
competència local, realitzada bé de manera directa mitjançant 
personificació privada o bé mitjançant gestió indirecta, tenen la condició 
de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb el 
que es preveu en l’article 31.3 de la Constitució. Es concreta en l’article 
20.6 del TRLHL que tenen aquesta consideració aquelles contraprestacions 
econòmiques exigides per la prestació de serveis, en règim de concessió, 
societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de 
capital íntegrament públic i altres fórmules de dret privat. 

Totes les entitats locals han de disposar d’una ordenança reguladora. En 
el cas de prestació de manera directa pels serveis municipals, els 
ajuntaments han de disposar d’una ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per la prestació del servei, mentre que en la resta de models de gestió, les 
corporacions han d’aprovar una ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial pública de caràcter no tributari per la prestació en règim de 
dret privat del servei públic de proveïment, a fi d’adaptar-la a les 
modificacions introduïdes per la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, en el TRLHL. En aquest últim cas, durant el 
procediment d’aprovació d’aquesta ordenança les entitats locals han de 
sol·licitar informe preceptiu d’aquelles administracions públiques a les 
quals l’ordenament jurídic els atribuïra alguna facultat d’intervenció sobre 
aquestes, que en el cas de la Comunitat Valenciana, recau en la Comissió 
de Preus. Per tant, en opinió d’aquesta Sindicatura, tota persona jurídica 
encarregada del servei públic, amb independència del tipus de gestió que 

                                                
32  Article 16.4 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i 

de foment i liberalització de l’activitat econòmica. 
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realitza (directa o indirecta), està obligada al compliment de l’article 7 i 
següents del Decret 68/2013. 

Quant a l’abast subjectiu dels preus que han de ser objecte d’aprovació per 
l’entitat local i posterior autorització de la Comissió de Preus, entenem que 
el preu del proveïment d’aigua a poblacions esmentat en l’annex II del 
Reial Decret Llei 7/1996, integra no solament la quota de servei i de 
consum d’aigua sinó qualsevol altre concepte que ha d’abonar l’usuari 
final (com ara el manteniment, la conservació i el lloguer de comptadors 
o els fons finalistes de renovació o noves inversions), ja que la tarifa, en el 
seu conjunt, ha de garantir la recuperació de la totalitat dels costos 
associats amb el servei prestat. 

Per als municipis que han sigut objecte de la nostra anàlisi, hem sol·licitat 
a la Direcció General de Comerç i Consum (Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) els expedients 
administratius d’autorització per a implantar o modificar les tarifes de 
serveis de subministrament d’aigua potable vigents des de l’1 de gener de 
2015. De l’anàlisi realitzada cal concloure que amb caràcter general els 
preus vigents han sigut autoritzats de conformitat amb els procediments 
recollits en el Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell, excepte per les 
següents incidències: 

- Un dels municipis que gestionen el servei de manera directa per 
mitjà d’una empresa pública (Sueca) no ha tramitat l’expedient 
d’autorització de preus davant la Comissió de Preus. 

- Dos municipis (Benicarló i Silla) que gestionen el servei de manera 
indirecta amb un tercer no han tramitat l’expedient d’autorització de 
preus davant l’òrgan autonòmic. Un tercer municipi (Asp) tampoc té 
autorització de preus però sí que va tramitar l’expedient davant la 
Comissió de Preus, però aquesta, per error, va resoldre que no era 
preceptiva l’autorització per tractar-se d’un servei prestat de manera 
directa per la corporació. En al·legacions, l’Ajuntament d’Asp ens 
assenyala que va presentar novament els expedients d’autorització 
de preus el 2 de novembre de 2015 i el 14 de desembre de 2017, sense 
que la Comissió de Preus haja emés resolució expressa respecte als 
dos procediments. 

- Addicionalment, entre els municipis que gestionen el servei de 
manera indirecta, s’han identificat 18 expedients (vegeu annex XLIV) 
que no han inclòs en la petició d’autorització la totalitat de conceptes 
tarifaris relacionats amb el proveïment d’aigua, com per exemple la 
conservació del comptador, la quota de subministrament d’aigua en 
alta o la tarifa transitòria d’inversions.  
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Quadre 30. Municipis amb preus vigents en 2018 autoritzats per la 
Comissió de Preus 

Tipus de gestió Sí No Parcialment 
No 

aplica 
Total 

Administració local directa 0 0 0 3 3 

Empresa pública (100%) 1 1 0 0 2 

Empresa mixta 1 0 5 0 6 

Empresa privada (100%) 11 3 13 0 27 

Total 13 4 18 3 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures emeses pels gestors i els expedients administratius facilitats per 
la Comissió de Preus (vegeu annex XLIV). 

Entre els conceptes que alguns ajuntaments no han inclòs en les 
corresponents sol·licituds d’autorització de preus remeses a la Comissió 
de Preus es troben els relatius a la conservació de comptadors (14 casos), 
les tarifes finalistes de finançament d’inversions (3 casos) i la quota 
d’aigua en alta (1 cas). 

En la nostra opinió, i atés que no resulta comprensible  dissociar cap cost 
operacional o dotacional necessari per a la prestació del servei de 
proveïment, considerem que la Comissió de Preus ha d’exigir que les 
sol·licituds d’autorització s’estenguen a la totalitat de conceptes tarifaris, 
incloses les quotes per conservació de comptadors i les tarifes finalistes 
d’inversió. 

D’altra banda, es recomana modificar l’excepció descrita en l’article 8 del 
Decret 68/201333 que garanteix la municipalitat de la potestat tarifària 
perquè incloga l’emissió d’un informe exprés de la corporació local. 

Quant al sanejament, les tarifes de clavegueram no estan subjectes al 
règim d’intervenció de preus, mentre que el cànon de depuració d’aigües 
està estructurat com un tribut autonòmic, establit mitjançant la Llei 
2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana. 

3. Subobjectiu 4.3: Per a garantir el principi d’assequibilitat, s’estableixen 
quotes diferenciades segons criteris socioeconòmics o mínims 
d’exempció? 

L’any 2002 el Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals (òrgan del 
Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides) va aprovar l’Observació 
General núm. 15 sobre el dret a l’aigua. En el seu article 1 s’estableix que 

                                                
33  Transcorregut el termini per a l’emissió de l’informe per part de la corporació local sense que 

aquest s’haguera emés, l’empresa gestora del servei podrà presentar directament la seua 
sol·licitud davant la conselleria competent en matèria de comerç, acompanyada del justificant 
d’haver-la presentat en el seu moment davant la corporació local corresponent. 
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el dret humà a l’aigua és indispensable per a una vida humana digna. 
Posteriorment, el 28 de juliol de 2010, a través de la Resolució 64/292, 
l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconéixer explícitament el 
dret humà a l’aigua i al sanejament, i va reafirmar que una aigua potable 
neta i el sanejament són essencials per a la realització de tots els drets 
humans. 

En l’àmbit de la Unió Europea, un dels principis fonamentals del pilar 
europeu de drets socials34 és que “tota persona té dret a accedir a serveis 
essencials d’alta qualitat, inclosos l’aigua, el sanejament, l’energia, el 
transport, els serveis financers i les comunicacions digitals. Ha de prestar-
se a les persones necessitades suport per a l’accés a aquests serveis”. 

Segons l’atribució de competències, correspon als municipis, com a 
titulars de la prestació del servei de proveïment, establir una estructura 
tarifària que no prive per qüestions econòmiques ningú de l’ús d’aquest 
recurs imprescindible per a la vida i la higiene personal i col·lectiva. 

Els mecanismes d’acció social actuals tenen l’objectiu d’assegurar 
l’assequibilitat del servei. Els dos principals mecanismes d’acció social són 
les bonificacions previstes en l’estructura tarifària i els fons socials o de 
solidaritat. El primer consisteix en preus bonificats de la tarifa de l’aigua 
per a col·lectius específics. El segon consisteix en ajudes al pagament a 
llars amb necessitats econòmiques degudament justificades. En aquest 
cas, el gestor encarregat de prestar el servei o els mateixos ajuntaments 
contribueixen a dotar un fons econòmic per a afrontar les factures de les 
famílies que no poden atendre les obligacions de pagament. 

Dels 35 municipis analitzats, únicament en cinc les tarifes vigents recullen 
alguna bonificació per a beneficiaris que complisquen determinats criteris 
de renda i en deu municipis hi ha bonificacions específiques per a 
beneficiaris que complisquen determinades circumstàncies personals o 
aspectes socials (famílies nombroses, desocupació, pensionistes, víctimes 
de violència de gènere…). 
  

                                                
34  Aprovat conjuntament pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió el 17 de novembre de 

2017, durant la Cimera Social en Favor de l’Ocupació Justa i el Creixement celebrada a Göteborg, 
Suècia. 
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Quadre 31. Municipis amb tarifes bonificades segons criteris de renda 

Tipus de gestió Sí No Total 

Administració local directa 0 3 3 

Empresa pública (100%) 0 2 2 

Empresa mixta 0 6 6 

Empresa privada (100%) 5 22 27 

Total 5 33 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annex XLV). 

Quadre 32. Municipis amb tarifes bonificades segons circumstàncies 
personals o criteris socials 

Tipus de gestió Sí No Total 

Administració local directa 0 3 3 

Empresa pública (100%) 0 2 2 

Empresa mixta 4 2 6 

Empresa privada (100%) 6 21 27 

Total 10 28 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018 (vegeu annex XLV). 

Quant a la qüestió plantejada als municipis en relació amb la disposició 
de fons de solidaritat o socials per a atendre la població més vulnerable, 
que no pot afrontar el pagament de factures pendents, 22 dels municipis 
disposen d’algun instrument relacionat amb aquesta finalitat, entre els 
quals es troben els fons aportats per la Direcció General de Serveis Socials 
i Persones en Situació de Dependència (Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives), que ha regulat el procediment i la 
tramitació de les ajudes denominades “Prestacions econòmiques 
individuals d’emergència social i per a la millora de l’autonomia per a 
persones majors”. 
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Quadre 33. Municipis amb fons socials o de solidaritat 

Tipus de gestió Sí No N/d35 Total 

Administració local directa  3 0 0 3 

Empresa pública (100%) 1 0 1 2 

Empresa mixta 4 2 0 6 

Empresa privada (100%) 14 11 2 27 

Total 22 13 3 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades recopilades dels qüestionaris remesos (vegeu annex XLV). 

Es recomana a les entitats locals que establisquen bonificacions a les llars 
que es consideren més vulnerables amb la finalitat de garantir un 
subministrament mínim vital d’aigua i que s’instrumenten mecanismes 
d’acció social complementaris per als qui no disposen d’ingressos 
suficients per a afrontar les despeses de subministraments bàsics 
energètics. 

4. Subobjectiu 4.4: Els preus pagats pel consumidor són prou transparents? 

Per a garantir una major transparència de la tarifa per a l’usuari final, ha 
de facilitar-se a tots els intervinents en el procés de decisió per a aprovar 
una tarifa les raons econòmiques que justifiquen els increments en els 
preus. Actualment, aquest procés participatiu està integrat en la Comissió 
de Preus de la Generalitat, adscrita a la conselleria competent en matèria 
de comerç, i que exerceix, entre altres, la funció d’informar sobre els 
expedients per a implantar o modificar els preus o tarifes de serveis 
públics. Entre els 12 vocals que componen aquesta Comissió de Preus, 
figuren dos vocals en representació de les associacions de consumidors i 
usuaris de la Comunitat Valenciana. 

Una de les necessitats fonamentals és facilitar una factura prou clara per 
al ciutadà que continga cada concepte de servei, el sistema de tarifació, 
les lectures realitzades, etc. i, en general, tota la informació suficient per 
a aconseguir l’acceptabilitat de la tarifa. Amb caràcter general, totes les 
factures revisades contenen la identificació dels conceptes facturats, la 
quantitat i els preus unitaris. No obstant això, en les factures emeses per 
cinc gestors del servei figura almenys un concepte que no està publicat en 
cap butlletí oficial. 
  

                                                
35  Tres municipis no han contestat al requeriment realitzat. 
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Quadre 34. Gestors del servei que facturen conceptes les tarifes dels 
quals estan publicades en diaris oficials 

Tipus de gestió 

Tots els 
conceptes 

estan 
publicats 

Cap 
concepte 
publicat 

Algun 
concepte no 

està 
publicat 

Total 

Administració local directa 3 0 0 3 

Empresa pública (100%) 2 0 0 2 

Empresa mixta 6 0 0 6 

Empresa privada (100%) 22 0 5 27 

Total 33 0 5 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de factures i butlletins oficials consultats (vegeu annex XLVI).  

No obstant això, únicament en 22 dels casos revisats, les factures 
contenen una referència expressa del butlletí oficial on estan publicats 
tots els preus unitaris que estan sent carregats a l’abonat. 

Quadre 35. Gestors del servei que emeten factures amb una referència 
expressa als butlletins oficials 

Tipus de gestió Sí No Parcialment Total 

Administració local directa  0 3 0 3 

Empresa pública (100%) 1 0 1 2 

Empresa mixta 5 0 1 6 

Empresa privada (100%) 16 6 5 27 

Total 22 9 7 38 

Font: Elaboració pròpia a partir de factures i butlletins oficials consultats (vegeu annex XLVI). 

5. Subobjectiu 4.5: L’estructura tarifària aplicada incentiva l’ús responsable? 

La Comissió Europea recomana36 que per a alguns sectors o usuaris es 
puguen proposar règims de tarifació específics, com la tarifació 
progressiva, que concilia els objectius d’assequibilitat i eficàcia 
econòmica, combinant, per exemple, un volum d’aigua de base gratuït 
amb uns preus unitaris elevats per a incitar a reduir els usos excessius i 
que no són bàsics i mantenir la recaptació d’ingressos en el nivell 
necessari per a finançar els serveis relacionats amb l’aigua. 

Una tarifa té caràcter progressiu si en augmentar el consum, el preu mitjà 
pagat per m3 és creixent una vegada superat el consum mínim o vital (que 
hem denominat llindar de progressivitat, que és aquell volum mensual a 

                                                
36  Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comité Econòmic i Social: 

política de tarifació i ús sostenible dels recursos hídrics. Brussel·les, 26/07/2000. 
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partir del qual un m3 addicional de consum implica un major preu mitjà 
per m3). 

Per a una quota fixa determinada, la progressivitat de la tarifa depén 
bàsicament de tres factors que afecten la quota variable: el nombre de 
blocs de consum, la grandària de cada un dels blocs de consum i el preu 
dels blocs. 

Amb caràcter general, en la representació gràfica d’una tarifa progressiva 
s’observa que, per a consums pràcticament nuls o ocasionals, el preu del 
metre cúbic és molt alt a causa de l’elevat “pes” de la quota fixa, i que 
progressivament disminueix el preu unitari mentre ens trobem encara en 
consums reduïts (propis d’un ús eficient i racional de l’aigua). A mesura 
que augmenta el consum i se situa en altres blocs de tarifació, la 
progressivitat en els preus unitaris ha d’incrementar-se, i és major com 
més gran siga l’escassetat del recurs en el sistema de proveïment. 

Segons els preus vigents publicats, en 12 de les explotacions objecte 
d’anàlisi, les tarifes no tenen caràcter progressiu. En el conjunt de les 
explotacions que sí que disposen de tarifes progressives, el llindar de 
progressivitat o volum mínim a partir del qual el preu mitjà per metre 
cúbic consumit adquireix caràcter creixent se situa en els 15 m3 mensuals, 
i l’índex mitjà de progressivitat (mesurat com a variació del preu mitjà per 
a un consum de 40 m3 mensuals respecte al llindar de progressivitat) se 
situa en el 29,8%. 

Quadre 36. Indicadors sobre la progressivitat de la tarifa 

  
Adm. 
local 

directa 

Empresa 
pública 
(100%) 

Empresa 
privada 
(100%) 

Empresa 
mixta 

Total 
mostra 

Llindar (m3/mes) 15 20 14 15 15 
Preu unitari en el llindar 
(euros/m3) 0,3415 0,8111 0,8148 0,8115 0,7774 

Preu unitari per a consum 
mensual de 40 m3/mes 
(euros/m3) 

0,4518  1,2988 1,0089 1,1927 1,0092 

% de progressivitat als 40 
m3/mes 

32,3% 60,1% 23,8% 47,0% 29,8% 

Blocs de consum 2,33 3,50 2,96 4,17 3,13 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents publicades en diaris oficials (vegeu annex XLII). 
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Gràfic 37. Progressivitat de preus unitaris 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents publicades en diaris oficials (vegeu annex XLI). 

Si bé el disseny de la tarifa d’aigua resulta molt complex perquè hi 
intervenen molts factors, es recomana a les entitats locals que adopten 
una tarifació progressiva per blocs que contribuïsca a fomentar un 
consum responsable. 

Pel que fa a això, cal matisar que la progressivitat en la tarifa exigeix 
establir diferents blocs segons el consum i a més mantenir un equilibri 
entre la quota fixa i la quota variable, ja que en cas contrari l’increment 
marginal derivat dels segons i posteriors trams de consum resulta 
insuficient per a absorbir la quota de servei. 
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ANNEX I Relació de municipis fiscalitzats i zones de proveïment 
fiscalitzats 

ANNEX II Xifres oficials de població resultants de la revisió del padró 
municipal amb data 1 de gener 

ANNEX III Aigua en brut. Origen superficial. M3/any 

ANNEX IV Aigua en brut. Origen subterrani. M3/any 

ANNEX V Aigua en brut. Origen dessalatge. M3/any 

ANNEX VI Aigua subministrada a la xarxa. M3/any 

ANNEX VII Aigua registrada a la xarxa. Total. M3/any 

ANNEX VIII Aigua registrada a la xarxa. Llars. M3/any 

ANNEX IX Aigua registrada a la xarxa. Indústria. M3/any 

ANNEX X Aigua registrada a la xarxa. Altres consums. M3/any 

ANNEX XI Depòsits de capçalera i de distribució 

ANNEX XII Longitud de la xarxa de distribució. Quilòmetres 

ANNEX XIII Composició de la xarxa de distribució. Any 2017. Quilòmetres 

ANNEX XIV Antiguitat de la xarxa de distribució. Any 2017. Quilòmetres 

ANNEX XV Renovació de la xarxa de distribució. Quilòmetres 

ANNEX XVI Parc de comptadors. Unitats 

ANNEX XVII Antiguitat del parc de comptadors. Any 2017. Unitats 

ANNEX XVIII Renovació de comptadors. Unitats 

ANNEX XIX Inversió realitzada en la xarxa de distribució. Euros 

ANNEX XX Mesures tecnològiques implantades en proveïment 

ANNEX XXI Nombre d’abonats 

ANNEX XXII Butlletins amb qualificació d’aigua no apta (SINAC) 

ANNEX XXIII Mesuraments de nitrats i bacteris coliformes (SINAC) 

ANNEX XXIV Sistemes de qualitat dels laboratoris 

ANNEX XXV Protocol d’autocontrol i gestió del proveïment 

ANNEX XXVI Índex de compliment de freqüència mínima de l’autocontrol. 
Per punt de mostreig (SINAC) 

ANNEX XXVII Índex de compliment de freqüència mínima de l’autocontrol. 
Per any de mostreig (SINAC) 

ANNEX XXVIII Funcions de sanejament exercides 

ANNEX XXIX Longitud xarxa de clavegueram. Exercici 2017. Quilòmetres 
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ANNEX XXX Longitud de xarxa de clavegueram sobre la qual s’ha 
realitzat neteja preventiva 

ANNEX XXXI Municipis que disposen d’ordenança d’abocaments 

ANNEX XXXII Antiguitat de la xarxa de clavegueram. Exercici 2017. 
Quilòmetres 

ANNEX XXXIII Inversió realitzada en la xarxa de clavegueram. Euros 

ANNEX XXXIV Renovació de la xarxa de clavegueram. Quilòmetres 

ANNEX XXXV Situació del pla director de xarxa de clavegueram. Exercici 
2017 

ANNEX XXXVI Despesa anual (consum 10 m3 mensuals). Euros 

ANNEX XXXVII  Preu mitjà (consum 10 m3 mensuals). Euros per m3 

ANNEX XXXVIII  Despesa anual en proveïment (consum 10 m3 mensuals) 

ANNEX XXXIX  Despesa anual en clavegueram (consum 10 m3 mensuals) 

ANNEX XL Despesa anual en depuració (consum 10 m3 mensuals) 

ANNEX XLI Preu mitjà de proveïment segons consum mensual. Euros 
per m3 

ANNEX XLII Progressivitat de la tarifa de proveïment 

ANNEX XLIII Preu mitjà de proveïment net de costos directes. Euros per 
m3 

ANNEX XLIV Expedients d’autorització de preus 

ANNEX XLV Mecanismes d’acció social 

ANNEX XLVI Transparència i publicitat de les tarifes 
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ANNEX I Relació de municipis i zones de proveïment fiscalitzats 

Quadre 1. Municipis 

Població Província Habitants (a) Tram població Gestió 

Alcoi Alacant 59.106 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa privada (100%) 

l’Alfàs del Pi Alacant 18.394 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Asp Alacant 20.425 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Benidorm Alacant 66.831 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa privada (100%) 

Callosa de Segura Alacant 18.625 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Calp Alacant 20.804 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa mixta 

Cocentaina Alacant 11.461 Menys de 20.000 hab. Administració local directa 

Elda Alacant 52.620 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa privada (100%) 

Mutxamel Alacant 24.778 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Sant Joan d’Alacant (b) Alacant 23.149 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa mixta 

Teulada (c) Alacant 10.097 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Xàbia Alacant 27.060 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa pública1 (100%) 

Artana Castelló 1.979 Menys de 20.000 hab. Administració local directa 

Benicarló Castelló 26.429 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Borriana Castelló 34.464 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Nules Castelló 13.266 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Onda Castelló 24.807 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Peníscola Castelló 7.413 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

la Vall d’Uixó Castelló 31.733 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Vila-real Castelló 50.334 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa privada (100%) 

Alfafar València 20.776 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Alzira València 44.255 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Carcaixent València 20.483 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Carlet València 15.446 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Cullera València 21.999 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa mixta 

Gandia València 74.121 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa privada (100%) 

Mislata València 43.042 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa privada (100%) 

Paterna (d) València 68.547 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa mixta 

Sagunt València 65.278 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa mixta 
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Població Província Habitants (a) Tram població Gestió 

Sedaví València 10.179 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Silla València 18.440 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Sueca València 27.598 Entre 20.000 i 50.000 hab. Empresa pública2 (100%) 

Tavernes de la Valldigna València 17.336 Menys de 20.000 hab. Empresa privada (100%) 

Torrent València 80.630 Entre 50.000 i 100.000 hab. Empresa mixta 

Xàtiva València 29.070 Entre 20.000 i 50.000 hab. Administració local directa 

Notes: (a) Cens amb data 1 de gener de 2017. / (b) Servei prestat per Aigües Municipalitzades d’Alacant, Empresa 
Mixta. / (c) L’Ajuntament de Teulada té encomanat el proveïment d’aigua potable a domicili al Consorci d’Aigües 
Teulada – El Poble Nou de Benitatxell. / (d) Al terme municipal de Paterna concorren geogràficament tres gestors del 
servei de proveïment d’aigua, amb quatre zones de proveïment rellevants. Per això, els quadres resum relatius a 
informació de proveïment es refereixen a 38 unitats de decisió o explotacions de proveïment. 

1  
 Societat anònima. 

2  Entitat pública empresarial. 
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Quadre 2. Zones de proveïment 
Municipi Codi zona Zona de proveïment (denominació SINAC) 

Alcoi 19163 Alcoi 1 - nucli urbà 
Alcoi 1023 Alcoi 2 - Cases del Salt 
Alcoi 10820 Alcoi 4 – la Font Roja 
l’Alfàs del Pi 661 l’Alfàs del Pi 1 
l’Alfàs del Pi 662 l’Alfàs del Pi 2 – l’Albir 
Asp 291 Asp 1 
Benidorm 95 Benidorm poble 
Benidorm 96 Benidorm parc 
Callosa de Segura 823 Callosa de Segura 1 - nucli urbà parcial San José i altres entitats 
Callosa de Segura 824 Callosa de Segura 2 - nucli urbà parcial Barrio de la Cruz 
Calp 525 Calp 1 
Cocentaina 17214 Cocentaina 1 
Elda 1398 Elda 
Mutxamel 945 Mutxamel 1 
Mutxamel 596 Mutxamel 2 - urbanització L’Horta 
Sant Joan d’Alacant 593 Sant Joan d’Alacant 
Teulada - el Poble Nou de Benitatxell 581 Teulada 1 - nucli urbà i altres entitats 
Teulada - el Poble Nou de Benitatxell 588 Teulada 2 - Moraira 
Teulada - el Poble Nou de Benitatxell 18811 Benitatxell 1 
Xàbia 2722 Xàbia 1 
Artana N/d Artana 1 
Artana N/d Artana 2 - fonts públiques 
Artana N/d Artana 3 - Zorear 
Artana N/d Artana 4 - Orotana 
Benicarló 186 Benicarló 
Borriana 2514 Borriana 
Nules 2506 Nules 
Onda 2509 Onda 
Onda 10363 Onda 2 - polígon industrial Sud 13 
Peníscola 2450 Peníscola 
Peníscola 10730 Peníscola 6 - urbanització Les Talaies 
la Vall d’Uixó 2473 la Vall d’Uixó 
la Vall d’Uixó 2474 la Vall d’Uixó 2 - xarxa fonts públiques 
Vila-real 2436 Vila-real 
Alfafar 18606 Alfafar 1 
Alfafar 16677 Alfafar 3 - el Tremolar 
Alzira 499 Alzira 1 
Carcaixent 500 Carcaixent 1 
Carlet 19047 Carlet 1 
Cullera 1281 Cullera 1 
Gandia 528 Gandia 1 
Gandia 977 Gandia 2 - platges i Grau 
Mislata 264 Mislata 1 
Paterna (nucli urbà) 398 Paterna 1 - nucli urbà 
Paterna (nucli urbà) 537 Paterna 5 - urbanitzacions 
Paterna (el Plantio) 5322 Paterna 6 - el Plantio i la Canyada 
Paterna (nuclis) 201 Paterna 2 - barri de la Coma i altres entitats 
Paterna (nuclis) 9531 Paterna 11 - polígon industrial Fuente del Jarro 
Paterna (la Canyada) 177 Paterna 3 - la Canyada 
Sagunt 6217 Sagunt 1 
Sedaví 168 Sedaví 1 
Silla 403 Silla 
Sueca 2716 Sueca 1 - nucli urbà 
Sueca 2717 Sueca 2 - el Perelló i altres entitats 
Sueca 2718 Sueca 3 - el Mareny de les Barraquetes 
Sueca 2719 Sueca 4 - Pont Vell 
Tavernes de la Valldigna 1284 Tavernes de la Valldigna 1 
Tavernes de la Valldigna  1282 Tavernes de la Valldigna 2 - platja 
Torrent 395 Torrent 1 - nucli urbà i el Vedat 
Torrent 396 Torrent 2 - partida del Mas del Jutge 
Torrent 4586 Torrent 3 - Cumbres de Calicanto 
Xàtiva 17436 Xàtiva 1 

Font: SINAC. 
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ANNEX II Xifres oficials de població resultants de la revisió del padró 
municipal amb data 1 de gener 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  59.567 59.198 59.106 
l’Alfàs del Pi  21.700 21.494 18.394 
Asp  20.406 20.482 20.425 
Benidorm  69.045 66.642 66.831 
Callosa de Segura  18.200 18.497 18.625 
Calp  21.540 19.591 20.804 
Cocentaina  11.406 11.432 11.461 
Elda  53.248 52.745 52.620 
Mutxamel  24.256 24.487 24.778 
Sant Joan d’Alacant  22.825 22.897 23.149 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

16.150 14.758 14.117 

Xàbia  27.681 27.225 27.060 
Artana  1.992 1.979 1.979 
Benicarló  26.403 26.486 26.429 
Borriana  34.708 34.643 34.464 
Nules  13.442 13.305 13.266 
Onda  24.963 24.856 24.807 
Peníscola  7.444 7.421 7.413 
la Vall d’Uixó  31.671 31.819 31.733 
Vila-real  50.580 50.252 50.334 
Alfafar  21.125 20.777 20.776 
Alzira  44.554 44.488 44.255 
Carcaixent  20.479 20.520 20.483 
Carlet  15.397 15.384 15.446 
Cullera  22.236 22.139 21.999 
Gandia  75.514 74.814 74.121 
Mislata  43.320 42.988 43.042 
Paterna  67.340 67.854 68.547 
Sagunt  64.944 64.439 65.278 
Sedaví  10.180 10.172 10.179 
Silla  18.570 18.462 18.440 
Sueca  28.252 28.090 27.598 
Tavernes de la Valldigna  17.734 17.485 17.336 
Torrent  80.107 80.762 80.630 
Xàtiva  29.095 28.973 29.070 
Total mostra  1.116.074 1.107.556 1.104.995 

Font: Institut Nacional d’Estadística. 
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ANNEX III Aigua en brut. Origen superficial. M3/any 

Municipi 
CAPTACIÓ COMPRA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Alcoi  0 0 0 0 0 0 

l’Alfàs del Pi  0 0 0 2.185.618 2.189.650 2.198.022 
Asp  0 0 0 0 0 0 

Benidorm  0 0 0 10.057.171 10.457.516 10.316.802 
Callosa de Segura  0 0 0 760.700 809.677 884.178 

Calp  0 0 0 0 0 0 
Cocentaina  0 0 0 0 0 0 

Elda  0 0 0 0 0 0 
Mutxamel  0 0 0 0 0 0 

Sant Joan d’Alacant  0 0 0 0 0 0 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

0 0 0 0 0 0 

Xàbia  0 0 0 0 0 0 
Artana  0 0 0 0 0 0 

Benicarló  0 0 0 0 0 0 
Borriana  0 0 0 0 0 0 

Nules  0 0 0 0 0 0 
Onda  0 0 0 0 0 0 

Peníscola  0 0 0 0 0 0 
la Vall d’Uixó  0 0 0 0 0 0 

Vila-real  0 0 0 0 0 0 
Alfafar  0 0 0 294.100 376.090 503.139 

Alzira  0 0 0 1.347.253 1.310.148 1.932.939 
Carcaixent  0 0 0 1.019.266 1.029.786 715.304 

Carlet  0 0 0 0 0 0 
Cullera  0 0 0 1.464.606 975.035 1.089.132 

Gandia  0 0 0 0 0 0 
Mislata  0 0 0 2.027.619 2.031.979 2.080.030 

Paterna (nucli urbà)  0 0 0 696.843 720.706 894.174 
Paterna (el Plantio)  0 0 0 0 0 0 

Paterna (la Canyada)  0 0 0 117.400 184.950 479.170 
Paterna (nuclis)  0 0 0 1.201.856 1.370.038 1.325.726 

Sagunt  0 0 0 6.265.181 6.395.283 6.537.669 
Sedaví  0 0 0 573.886 583.017 585.050 

Silla  0 0 0 1.121.570 1.184.364 1.141.533 
Sueca  0 0 0 0 0 0 

Tavernes de la Valldigna  0 0 0 0 0 0 
Torrent  0 0 0 3.126.918 3.014.513 2.575.455 

Xàtiva  0 0 0 0 0 0 

Total mostra  0 0 0 32.259.987 32.632.752 33.258.323 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX IV Aigua en brut. Origen subterrani. M3/any 

Municipi 
CAPTACIÓ COMPRA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Alcoi  4.356.518 4.385.315 4.551.897 0 0 0 

l’Alfàs del Pi  0 0 0 0 0 0 
Asp  0 0 0 0 0 0 

Benidorm  0 0 0 0 0 0 
Callosa de Segura  453.944 411.477 384.427 0 0 0 

Calp  0 0 0 3.277.468 3.056.471 3.351.245 
Cocentaina  1.508.378 1.478.796 1.393.848 61.159 60.073 61.565 

Elda  2.846.057 2.786.555 2.779.851 168.518 259.491 248.377 
Mutxamel  0 0 0 2.330.871 2.342.300 2.263.364 

Sant Joan d’Alacant  2.279.358 2.467.040 2.502.392 0 0 0 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

3.486.406 3.867.309 3.817.372 81.680 43.754 0 

Xàbia  2.138.801 1.246.993 3.181.747 722.043 981.417 438.267 
Artana  437.589 437.589 437.589 0 0 0 

Benicarló  2.608.642 2.433.216 2.450.568 0 0 0 
Borriana  2.532.273 2.463.174 2.487.216 485.080 439.270 457.110 

Nules  790.057 906.653 846.688 624.576 518.575 588.395 
Onda  2.284.745 2.228.085 2.242.160 28.980 33.300 46.841 

Peníscola  2.659.541 2.793.068 3.158.993 0 0 0 
la Vall d’Uixó  1.500.673 1.177.293 1.917.421 1.068.197 1.328.028 597.470 

Vila-real  2.499.834 3.339.221 3.413.426 777.516 30.095 52.509 
Alfafar  967.633 940.822 852.241 0 0 0 

Alzira  2.311.894 2.362.480 1.641.346 0 0 0 
Carcaixent  667.786 646.618 685.440 0 0 0 

Carlet  1.871.339 1.893.779 1.778.497 0 0 0 
Cullera  1.526.739 2.004.745 1.770.379 0 0 0 

Gandia  7.853.846 7.919.453 7.686.051 0 0 0 
Mislata  0 0 0 0 0 0 

Paterna (nucli urbà)  2.382.971 2.280.234 2.091.273 0 0 0 
Paterna (el Plantio)  1.303.371 1.621.822 1.541.068 0 0 0 

Paterna (la Canyada)  578.810 549.728 270.270 0 0 0 
Paterna (nuclis)  241.134 308.241 289.193 0 0 0 

Sagunt  0 0 0 0 0 0 
Sedaví  0 0 0 0 0 0 

Silla  0 0 0 0 0 0 
Sueca  4.010.396 4.120.064 3.797.147 0 0 0 

Tavernes de la Valldigna  1.914.445 1.886.886 1.867.943 0 0 0 
Torrent  3.140.760 3.408.195 3.930.376 0 0 0 

Xàtiva  3.328.519 3.847.282 4.647.069 1.610.479 1.396.606 421.690 

Total mostra  64.482.459 66.212.133 68.413.888 11.236.567 10.489.380 8.526.833 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX V Aigua en brut. Origen dessalatge. M3/any 

Municipi 
CAPTACIÓ COMPRA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Alcoi  0 0 0 0 0 0 

l’Alfàs del Pi  76.660 150.160 187.840 0 0 0 
Asp  0 0 0 1.105.954 1.099.941 1.047.770 

Benidorm  0 0 0 0 0 0 
Callosa de Segura  0 0 0 0 0 0 

Calp  591.942 806.814 275.234 0 0 0 
Cocentaina  0 0 0 0 0 0 

Elda  0 0 0 0 0 0 
Mutxamel  0 0 0 0 0 0 

Sant Joan d’Alacant  0 0 0 0 0 0 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  0 0 0 0 0 0 

Xàbia  0 0 0 5.404.603 5.851.723 3.337.875 
Artana  0 0 0 0 0 0 

Benicarló  0 0 0 0 0 0 
Borriana  0 0 0 0 0 0 

Nules  0 0 0 0 0 0 
Onda  0 0 0 0 0 0 

Peníscola  0 0 0 0 0 0 
la Vall d’Uixó  0 0 0 0 0 0 

Vila-real  0 0 0 0 0 0 
Alfafar  0 0 0 0 0 0 

Alzira  0 0 0 0 0 0 
Carcaixent  0 0 0 0 0 0 

Carlet  0 0 0 0 0 0 
Cullera  0 0 0 0 0 0 

Gandia  0 0 0 0 0 0 
Mislata  0 0 0 0 0 0 

Paterna (nucli urbà)  0 0 0 0 0 0 
Paterna (el Plantio)  0 0 0 0 0 0 

Paterna (la Canyada)  0 0 0 0 0 0 
Paterna (nuclis)  0 0 0 0 0 0 

Sagunt  0 0 0 0 0 0 
Sedaví  0 0 0 0 0 0 

Silla  0 0 0 0 0 0 
Sueca  0 0 0 0 0 0 

Tavernes de la Valldigna  0 0 0 0 0 0 
Torrent  0 0 0 0 0 0 

Xàtiva  0 0 0 0 0 0 

Total mostra  668.602 956.974 463.074 6.510.557 6.951.664 4.385.645 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX VI Aigua subministrada a la xarxa. M3/any 

Municipi 2015 2016 2017 

Alcoi  4.356.518 4.385.315 4.551.897 

l’Alfàs del Pi  2.240.259 2.292.355 2.315.980 

Asp  1.105.954 1.099.941 1.047.770 

Benidorm  10.019.142 10.417.909 10.263.742 

Callosa de Segura  1.093.827 1.119.557 1.176.387 

Calp  3.627.443 3.470.681 3.522.925 

Cocentaina  1.569.537 1.538.869 1.455.413 

Elda  2.762.100 2.858.711 2.909.694 

Mutxamel  2.330.871 2.342.300 2.263.364 

Sant Joan d’Alacant  2.174.735 2.361.944 2.364.510 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

3.065.514 3.181.821 3.126.408 

Xàbia  7.857.648 7.599.039 6.739.823 

Artana  437.589 437.589 437.589 

Benicarló  2.608.642 2.433.216 2.450.568 

Borriana  2.888.390 2.774.135 2.817.000 

Nules  1.210.269 1.192.867 1.205.908 

Onda  2.313.725 2.261.385 2.289.001 

Peníscola  2.659.541 2.793.068 3.158.993 

la Vall d’Uixó  2.589.315 2.506.877 2.402.799 

Vila-real  3.277.350 3.369.316 3.465.935 

Alfafar  1.261.733 1.316.912 1.355.380 

Alzira  3.659.147 3.672.628 3.574.285 

Carcaixent  1.687.052 1.676.404 1.400.744 

Carlet  1.871.339 1.893.779 1.778.497 

Cullera  2.991.345 2.979.780 2.859.511 

Gandia  7.180.822 7.197.093 7.028.614 

Mislata  2.027.619 2.031.979 2.080.030 

Paterna (nucli urbà)  3.079.814 3.000.940 2.985.447 

Paterna (el Plantio)  1.303.371 1.621.822 1.541.068 

Paterna (la Canyada)  696.210 734.678 749.440 

Paterna (nuclis)  1.442.990 1.678.279 1.614.919 

Sagunt  6.265.181 6.395.283 6.537.669 

Sedaví  573.886 583.017 585.050 

Silla  1.121.570 1.184.364 1.141.533 

Sueca  3.394.351 3.545.750 3.257.730 

Tavernes de la Valldigna  1.914.445 1.886.886 1.867.943 

Torrent  6.267.678 6.422.708 6.505.831 

Xàtiva  4.938.998 5.243.888 5.068.759 

Total mostra  111.865.920 113.503.085 111.898.156 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

 

104 

ANNEX VII Aigua registrada a la xarxa. Total. M3/any 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  2.911.436 2.962.558 3.003.285 
l’Alfàs del Pi  1.805.545 1.862.697 1.881.427 
Asp  854.415 851.452 835.711 
Benidorm  9.605.280 10.013.296 9.888.503 
Callosa de Segura  870.134 888.815 867.883 
Calp  2.825.795 2.875.346 2.916.154 
Cocentaina  831.584 931.550 856.873 
Elda  2.301.192 2.305.251 2.281.504 
Mutxamel  1.841.536 1.867.919 1.823.468 
Sant Joan d’Alacant  1.855.723 1.972.698 1.874.664 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

2.217.259 2.254.888 2.287.946 

Xàbia  4.296.351 4.650.546 4.050.348 
Artana  186.791 157.947 155.788 
Benicarló  1.502.025 1.537.101 1.567.510 
Borriana  1.688.836 1.710.463 1.717.898 
Nules  939.611 912.474 920.402 
Onda  1.277.465 1.297.026 1.296.801 
Peníscola  2.026.595 2.094.159 2.201.648 
la Vall d’Uixó  1.587.013 1.568.285 1.554.323 
Vila-real  2.561.330 2.642.386 2.683.319 
Alfafar  869.912 897.271 907.431 
Alzira  2.173.462 2.155.756 2.202.157 
Carcaixent  943.061 926.224 907.053 
Carlet  970.026 1.024.937 1.118.621 
Cullera  2.183.166 2.157.568 2.088.352 
Gandia  5.828.213 5.908.579 5.933.881 
Mislata  1.698.510 1.701.147 1.705.851 
Paterna (nucli urbà)  2.366.497 2.397.985 2.418.082 
Paterna (el Plantio)  956.637 988.789 926.577 
Paterna (la Canyada)  390.581 410.441 371.734 
Paterna (nuclis)  1.251.828 1.351.632 1.315.542 
Sagunt  4.164.098 4.354.385 4.369.366 
Sedaví  446.896 442.878 451.681 
Silla  846.755 862.782 841.552 
Sueca  1.560.828 1.564.482 1.585.671 
Tavernes de la Valldigna  946.741 1.004.575 1.018.217 
Torrent  4.169.802 4.153.372 3.962.040 
Xàtiva  1.461.888 1.552.455 1.252.167 
Total mostra  77.214.817 79.212.115 78.041.430 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX VIII Aigua registrada a la xarxa. Llars. M3/any 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  2.424.224 2.474.604 2.469.851 
l’Alfàs del Pi  1.355.895 1.354.056 1.362.801 
Asp  668.476 664.833 657.403 
Benidorm  4.791.491 4.821.924 4.786.842 
Callosa de Segura  858.660 871.395 852.358 
Calp  2.583.858 2.660.260 2.703.755 
Cocentaina  521.440 563.411 534.351 
Elda  1.734.099 1.716.722 1.695.675 
Mutxamel  1.841.536 1.867.919 1.823.468 
Sant Joan d’Alacant  1.348.917 1.411.614 1.368.334 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

2.086.984 2.116.793 2.148.636 

Xàbia  4.296.351 4.650.546 4.050.348 
Artana  186.791 157.947 155.788 
Benicarló  939.358 943.683 971.358 
Borriana  1.588.997 1.607.257 1.613.161 
Nules  829.709 814.761 810.500 
Onda  1.277.465 1.297.026 1.296.801 
Peníscola  1.901.750 1.947.856 2.013.797 
la Vall d’Uixó  1.587.013 1.568.285 1.554.323 
Vila-real  2.238.790 2.252.529 2.269.529 
Alfafar  688.897 719.955 727.317 
Alzira  1.478.623 1.446.195 1.478.448 
Carcaixent  711.225 711.027 707.293 
Carlet  577.458 582.813 598.762 
Cullera  1.772.402 1.805.670 1.879.466 
Gandia  5.166.935 5.198.224 5.236.214 
Mislata  1.394.677 1.395.505 1.391.268 
Paterna (nucli urbà)  1.681.944 1.712.546 1.711.099 
Paterna (el Plantio)  956.637 988.789 926.577 
Paterna (la Canyada)  346.204 358.088 326.338 
Paterna (nuclis)  310.629 321.491 337.167 
Sagunt  2.383.878 2.559.148 2.557.094 
Sedaví  332.180 332.435 336.165 
Silla  762.918 771.425 761.349 
Sueca  1.560.828 1.564.482 1.585.671 
Tavernes de la Valldigna  897.791 917.123 907.345 
Torrent  3.410.993 3.408.433 3.231.515 
Xàtiva  1.271.843 1.350.636 1.089.385 
Total mostra  60.767.866 61.907.406 60.927.552 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX IX Aigua registrada a la xarxa. Indústria. M3/any 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  210.802 215.183 214.769 
l’Alfàs del Pi  379.430 425.929 445.998 
Asp  122.687 115.216 121.269 
Benidorm  4.511.377 4.862.924 4.760.737 
Callosa de Segura  11.474 17.420 15.525 
Calp  102.738 100.300 101.678 
Cocentaina  268.739 319.719 272.040 
Elda  371.771 377.955 369.907 
Mutxamel  0 0 0 
Sant Joan d’Alacant  1.664 1.521 1.751 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

78.898 80.608 86.412 

Xàbia  0 0 0 
Artana  0 0 0 
Benicarló  246.684 243.803 252.468 
Borriana  0 0 0 
Nules  0 0 0 
Onda  0 0 0 
Peníscola  0 0 0 
la Vall d’Uixó  0 0 0 
Vila-real  0 0 0 
Alfafar  136.863 131.817 141.359 
Alzira  529.547 479.226 497.020 
Carcaixent  100.105 109.365 103.609 
Carlet  317.165 354.128 426.088 
Cullera  0 0 0 
Gandia  0 0 0 
Mislata  178.958 201.517 205.957 
Paterna (nucli urbà)  268.480 284.386 294.891 
Paterna (el Plantio)  0 0 0 
Paterna (la Canyada)  34.489 40.672 34.819 
Paterna (nuclis)  851.240 908.970 857.848 
Sagunt  1.465.875 1.458.993 1.477.138 
Sedaví  87.272 84.091 83.701 
Silla  0 0 0 
Sueca  0 0 0 
Tavernes de la Valldigna  0 0 0 
Torrent  285.628 239.217 314.178 
Xàtiva  190.045 201.819 162.782 
Total mostra  10.751.931 11.254.779 11.241.944 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX X Aigua registrada a la xarxa. Altres consums. M3/any 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  276.410 272.771 318.665 
l’Alfàs del Pi  70.220 82.712 72.628 
Asp  63.252 71.403 57.039 
Benidorm  302.412 328.448 340.924 
Callosa de Segura  0 0 0 
Calp  139.199 114.786 110.721 
Cocentaina  41.405 48.420 50.482 
Elda  195.322 210.574 215.922 
Mutxamel  0 0 0 
Sant Joan d’Alacant  505.142 559.563 504.579 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

51.377 57.487 52.898 

Xàbia  0 0 0 
Artana  0 0 0 
Benicarló  315.983 349.615 343.684 
Borriana  99.839 103.206 104.737 
Nules  109.902 97.713 109.902 
Onda  0 0 0 
Peníscola  124.845 146.303 187.851 
la Vall d’Uixó  0 0 0 
Vila-real  322.540 389.857 413.790 
Alfafar  44.152 45.499 38.755 
Alzira  165.292 230.335 226.689 
Carcaixent  131.731 105.832 96.151 
Carlet  75.403 87.996 93.771 
Cullera  410.764 351.898 208.886 
Gandia  661.278 710.355 697.667 
Mislata  124.875 104.125 108.626 
Paterna (nucli urbà)  416.073 401.053 412.092 
Paterna (el Plantio)  0 0 0 
Paterna (la Canyada)  9.888 11.681 10.577 
Paterna (nuclis)  89.959 121.171 120.527 
Sagunt  314.345 336.244 335.134 
Sedaví  27.444 26.352 31.815 
Silla  83.837 91.357 80.203 
Sueca  0 0 0 
Tavernes de la Valldigna  48.950 87.452 110.872 
Torrent  473.181 505.722 416.347 
Xàtiva  0 0 0 
Total mostra  5.695.020 6.049.930 5.871.934 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX XI Depòsits de capçalera i de distribució 

Municipi 
Nombre de 
depòsits 

Capacitat dels depòsits 
(m3) 

Alcoi  9 19.760 
l’Alfàs del Pi  8 15.900 
Asp  4 10.000 
Benidorm  13 65.080 
Callosa de Segura  1 1.000 
Calp  17 58.330 
Cocentaina  8 11.750 
Elda  4 19.050 
Mutxamel  8 19.600 
Sant Joan d’Alacant  1 5.000 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

20 19.629 

Xàbia  11 53.814 
Artana  2 2.000 
Benicarló  2 13.000 
Borriana  1 6.000 
Nules  4 5.800 
Onda  3 10.425 
Peníscola  8 7.370 
la Vall d’Uixó  2 3.406 
Vila-real  4 4.900 
Alfafar  1 2.000 
Alzira  1 4.000 
Carcaixent  2 4.500 
Carlet  2 2.020 
Cullera  13 22.000 
Gandia  2 11.300 
Mislata  0 0 
Paterna (nucli urbà)  2 6.800 
Paterna (el Plantio)  5 7.060 
Paterna (la Canyada)  2 1.000 
Paterna (nuclis)  2 5.050 
Sagunt  4 15.900 
Sedaví  0 0 
Silla  0 0 
Sueca  3 4.074 
Tavernes de la Valldigna  4 6.074 
Torrent  6 9.400 
Xàtiva  3 7.800 
Total mostra  182 460.792 

Font: Qüestionaris remesos per gestors, SINAC i Protocols d’Autocontrol i Gestió de l’Aigua (PAGA). 
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ANNEX XII Longitud de la xarxa de distribució. Quilòmetres 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  180 180 180 
l’Alfàs del Pi  171 171 174 
Asp  138 138 138 
Benidorm  245 243 243 
Callosa de Segura  113 113 113 
Calp  271 274 274 
Cocentaina  97 97 97 
Elda  219 219 219 
Mutxamel  246 244 243 
Sant Joan d’Alacant  115 118 118 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

439 441 439 

Xàbia  593 594 596 
Artana  11 11 11 
Benicarló  106 107 108 
Borriana  157 157 157 
Nules  94 94 94 
Onda  197 197 197 
Peníscola  72 72 72 
la Vall d’Uixó  191 191 191 
Vila-real  179 181 189 
Alfafar  59 59 59 
Alzira  162 162 162 
Carcaixent  84 84 84 
Carlet  75 81 80 
Cullera  171 171 171 
Gandia  301 301 307 
Mislata  51 52 54 
Paterna (nucli urbà)  123 123 123 
Paterna (el Plantio)  107 107 107 
Paterna (la Canyada)  69 69 69 
Paterna (nuclis)  70 70 70 
Sagunt  327 327 327 
Sedaví  30 30 30 
Silla  64 64 64 
Sueca  147 147 147 
Tavernes de la Valldigna  78 78 78 
Torrent  365 366 367 
Xàtiva  98 98 98 
Total mostra  6.214 6.231 6.252 

Font: Qüestionaris remesos per gestors. 
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ANNEX XIII Composició de la xarxa de distribució. Any 2017. Quilòmetres 

Municipi 
Fibro-
ciment 

Funció 
dúctil 

Fosa 
grisa Formigó Polietilé PVC Altres 

Alcoi  80 11 0 0 86 1 2 

l’Alfàs del Pi  69 16 0 0 70 6 13 

Asp  58 56 0 0 24 0 0 

Benidorm  109 106 0 0 23 0 5 

Callosa de Segura  36 15 0 0 62 0 0 

Calp  66 66 0 0 92 4 45 

Cocentaina  58 8 0 0 31 0 0 

Elda  92 100 0 0 24 1 2 

Mutxamel  101 121 0 0 15 6 0 

Sant Joan d’Alacant  39 76 2 0 1 1 0 

Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  112 99 0 0 151 37 41 

Xàbia  159 119 0 0 283 7 28 

Artana  6 0 0 0 6 0 0 

Benicarló  48 6 0 0 54 0 0 

Borriana  47 0 0 0 109 0 0 

Nules  13 0 0 0 39 28 14 

Onda  25 6 0 0 134 32 0 

Peníscola  32 3 0 0 35 1 0 

la Vall d’Uixó  21 1 0 0 133 36 0 

Vila-real  91 2 0 0 90 6 0 

Alfafar  16 10 0 0 6 28 0 

Alzira  69 9 0 0 83 0 1 

Carcaixent  47 9 0 0 28 0 0 

Carlet  11 1 0 0 31 35 2 

Cullera  79 62 0 0 28 2 1 

Gandia  145 77 1 1 83 0 2 

Mislata  26 4 5 0 19 0 0 

Paterna (nucli urbà)  68 0 0 0 55 0 0 

Paterna (el Plantio)  55 0 0 0 9 43 0 

Paterna (la Canyada)  54 1 1 0 14 0 0 

Paterna (nuclis)  40 18 0 1 11 0 0 

Sagunt  115 7 0 0 203 2 0 

Sedaví  26 0 0 0 4 0 0 

Silla  44 2 0 0 17 0 0 

Sueca  86 47 0 0 7 1 6 

Tavernes de la Valldigna  52 0 0 0 23 3 0 

Torrent  220 31 0 0 77 0 40 

Xàtiva  68 12 0 0 18 0 0 

Total mostra  2.481 1.101 9 2 2.179 279 201 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XIV Antiguitat de la xarxa de distribució. Any 2017. Quilòmetres 

Municipi 
Menys de 
10 anys 

Entre 11 i 
20 anys 

Entre 21 i 
30 anys 

Entre 31 i 
40 anys 

Més de 40 
anys 

Alcoi  0 80 50 30 20 
l’Alfàs del Pi  N/D N/D N/D N/D N/D 
Asp  28 40 12 29 29 
Benidorm  19 106 35 46 38 
Callosa de Segura  5 12 41 55 0 
Calp  0 0 71 179 24 
Cocentaina  1 6 6 84 0 
Elda  19 66 40 22 72 
Mutxamel  125 28 17 73 0 
Sant Joan d’Alacant  20 30 16 20 32 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

N/D N/D N/D N/D N/D 

Xàbia  92 71 55 197 181 
Artana  0 4 0 0 7 
Benicarló  6 14 18 24 45 
Borriana  55 44 10 28 19 
Nules  13 9 20 20 32 
Onda  8 46 48 80 15 
Peníscola  2 10 20 40 0 
la Vall d’Uixó  27 67 39 36 22 
Vila-real  35 48 0 0 106 
Alfafar  5 0 55 0 0 
Alzira  4 79 19 6 54 
Carcaixent  0 37 0 0 47 
Carlet  13 9 24 20 14 
Cullera  32 37 22 41 40 
Gandia  58 100 53 30 67 
Mislata  23 24 5 2 0 
Paterna (nucli urbà)  3 54 1 3 61 
Paterna (el Plantio)  5 21 32 37 12 
Paterna (la Canyada)  14 0 56 0 0 
Paterna (nuclis)  15 0 55 0 0 
Sagunt  62 18 24 134 89 
Sedaví  1 3 7 19 0 
Silla  0 32 32 0 0 
Sueca  21 34 20 24 48 
Tavernes de la Valldigna  11 17 17 19 15 
Torrent  15 20 164 80 88 
Xàtiva  18 12 0 68 0 
Total mostra  752 1.178 1.084 1.446 1.178 

N/D: No disponible. 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XV Renovació de la xarxa de distribució. Quilòmetres 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  0,000 0,000 0,000 
l’Alfàs del Pi  0,600 0,400 0,400 
Asp  2,000 2,000 0,000 
Benidorm  0,740 0,150 0,720 
Callosa de Segura  0,000 0,000 0,000 
Calp  4,110 2,754 3,846 
Cocentaina  0,500 1,000 1,000 
Elda  0,000 0,000 0,000 
Mutxamel  0,000 0,000 0,000 
Sant Joan d’Alacant  0,040 1,570 0,930 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

1,500 1,170 1,290 

Xàbia  9,500 4,000 5,000 
Artana  0,000 0,000 0,000 
Benicarló  0,000 0,000 0,000 
Borriana  2,797 3,709 4,433 
Nules  0,900 0,300 0,600 
Onda  6,530 0,000 3,450 
Peníscola  0,000 0,000 0,567 
la Vall d’Uixó  2,820 0,069 0,580 
Vila-real  0,599 0,322 0,649 
Alfafar  0,000 0,000 0,000 
Alzira  0,000 0,000 1,000 
Carcaixent  0,000 0,000 0,000 
Carlet  0,400 0,800 0,900 
Cullera  1,400 0,620 0,612 
Gandia  0,000 0,000 0,000 
Mislata  0,000 0,000 0,000 
Paterna (nucli urbà)  0,000 0,000 0,000 
Paterna (el Plantio)  1,000 0,000 0,000 
Paterna (la Canyada)  0,000 0,000 0,000 
Paterna (nuclis)  0,000 0,000 0,000 
Sagunt  0,400 0,800 0,900 
Sedaví  0,000 0,000 0,000 
Silla  0,000 0,000 0,700 
Sueca  0,000 0,000 0,000 
Tavernes de la Valldigna  0,000 0,000 0,000 
Torrent  0,860 1,750 1,990 
Xàtiva  0,000 0,000 0,000 
Total mostra  36,696 21,414 29,567 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XVI Parc de comptadors. Unitats 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  32.087 32.422 32.286 
l’Alfàs del Pi  13.082 13.139 13.210 
Asp  9.607 9.602 9.622 
Benidorm  21.605 21.627 21.854 
Callosa de Segura  8.761 8.781 8.881 
Calp  18.198 18.419 18.674 
Cocentaina  6.196 6.233 6.248 
Elda  28.432 28.391 28.429 
Mutxamel  12.895 13.003 13.093 
Sant Joan d’Alacant  12.297 12.386 12.450 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

18.013 18.105 18.205 

Xàbia  27.025 27.079 27.156 
Artana  1.292 1.292 1.292 
Benicarló  16.160 16.223 16.386 
Borriana  20.633 20.627 20.755 
Nules  8.294 8.360 8.443 
Onda  13.123 13.185 13.277 
Peníscola  13.345 13.471 13.663 
la Vall d’Uixó  15.872 15.857 15.866 
Vila-real  23.181 23.347 23.479 
Alfafar  9.697 9.793 9.940 
Alzira  18.766 18.986 19.201 
Carcaixent  10.146 10.141 10.157 
Carlet  7.683 7.744 7.727 
Cullera  13.611 13.698 13.781 
Gandia  38.569 38.805 39.117 
Mislata  20.138 20.248 20.342 
Paterna (nucli urbà)  22.974 23.152 23.218 
Paterna (el Plantio)  3.600 3.600 3.600 
Paterna (la Canyada)  2.219 2.224 2.224 
Paterna (nuclis)  4.433 4.489 4.544 
Sagunt  39.508 39.688 39.855 
Sedaví  4.737 4.764 4.798 
Silla  9.249 9.413 9.569 
Sueca  23.070 23.169 23.290 
Tavernes de la Valldigna  11.302 11.393 11.473 
Torrent  35.840 36.146 36.498 
Xàtiva  15.183 15.240 15.377 
Total mostra  610.823 614.242 617.980 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XVII Antiguitat del parc de comptadors. Any 2017. Unitats 

Municipi Menys de 5 anys Entre 5 i 10 anys Més de 10 anys 

Alcoi  8.462 6.225 17.599 
l’Alfàs del Pi  3.825 2.712 6.673 
Asp  1.164 2.704 5.754 
Benidorm  5.321 5.945 10.588 
Callosa de Segura  2.175 2.795 3.911 
Calp  12.973 5.400 301 
Cocentaina  2.500 2.500 1.248 
Elda  4.860 4.461 19.108 
Mutxamel  2.665 3.630 6.798 
Sant Joan d’Alacant  6.382 4.701 1.367 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

6.365 4.789 7.051 

Xàbia  14.707 4.968 7.481 
Artana  65 129 1.098 
Benicarló  3.812 4.150 8.424 
Borriana  6.786 7.866 6.103 
Nules  4.254 3.137 1.052 
Onda  4.316 4.289 4.672 
Peníscola  8.870 4.778 15 
la Vall d’Uixó  6.548 5.727 3.591 
Vila-real  3.609 8.462 11.408 
Alfafar  1.654 964 7.322 
Alzira  7.381 6.906 4.914 
Carcaixent  1.665 5.967 2.525 
Carlet  3.122 2.437 2.168 
Cullera  3.749 2.246 7.786 
Gandia  5.000 34.112 5 
Mislata  3.266 3.344 13.732 
Paterna (nucli urbà)  6.306 4.562 12.350 
Paterna (el Plantio)  347 937 2.316 
Paterna (la Canyada)  304 1.128 792 
Paterna (nuclis)  983 1.836 1.725 
Sagunt  32.833 5.951 1.071 
Sedaví  746 889 3.163 
Silla  1.161 1.286 7.122 
Sueca  2.216 991 20.083 
Tavernes de la Valldigna  1.606 1.026 8.841 
Torrent  18.085 10.264 8.149 
Xàtiva  0 7.485 7.892 
Total mostra  200.083 181.699 236.198 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XVIII Renovació de comptadors. Unitats 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  1.944 2.060 1.767 
l’Alfàs del Pi  779 818 861 
Asp  75 843 988 
Benidorm  884 676 1.113 
Callosa de Segura  438 527 622 
Calp  3.216 2.464 678 
Cocentaina  500 500 500 
Elda  920 912 910 
Mutxamel  241 421 603 
Sant Joan d’Alacant  1.241 1.215 1.164 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

1.637 1.338 1.690 

Xàbia  1.865 2.539 2.876 
Artana  0 0 0 
Benicarló  709 338 273 
Borriana  1.493 1.013 1.316 
Nules  769 448 340 
Onda  844 1.138 1.063 
Peníscola  1.194 1.275 1.118 
la Vall d’Uixó  937 1.553 1.363 
Vila-real  675 354 860 
Alfafar  132 278 271 
Alzira  400 4.103 760 
Carcaixent  259 331 227 
Carlet  272 1.022 1.024 
Cullera  805 854 932 
Gandia  458 370 486 
Mislata  689 207 302 
Paterna (nucli urbà)  947 1.119 1.101 
Paterna (el Plantio)  138 162 168 
Paterna (la Canyada)  48 102 39 
Paterna (nuclis)  63 272 66 
Sagunt  13.854 14.732 8.629 
Sedaví  80 147 112 
Silla  31 73 86 
Sueca  0 0 0 
Tavernes de la Valldigna  151 338 391 
Torrent  1.100 1.125 1.150 
Xàtiva  0 0 0 
Total mostra  39.788 45.667 35.849 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XIX Inversió realitzada en la xarxa de distribució. Euros 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  0 0 0 
l’Alfàs del Pi  12.006 23.697 54.519 
Asp  0 159.603 0 
Benidorm  316.411 259.476 228.425 
Callosa de Segura  55.247 0 28.442 
Calp  439.118 644.143 487.615 
Cocentaina  84.447 54.848 110.754 
Elda  0 0 0 
Mutxamel  0 138.992 138.112 
Sant Joan d’Alacant  206.189 76.480 74.097 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

345.112 525.578 525.462 

Xàbia  1.783.053 451.880 1.019.087 
Artana  0 0 0 
Benicarló  0 0 0 
Borriana  496.753 579.792 477.298 
Nules  102.306 133.998 133.998 
Onda  15.624 7.523 112.252 
Peníscola  54.342 75.319 75.319 
la Vall d’Uixó  200.000 200.000 200.000 
Vila-real  128.046 115.535 131.849 
Alfafar  13.036 0 3.855 
Alzira  52.071 3.050 152.156 
Carcaixent  303.126 0 0 
Carlet  47.387 55.267 161.241 
Cullera  163.631 191.401 230.298 
Gandia  0 0 0 
Mislata  112.090 0 20.592 
Paterna (nucli urbà)  80.068 112.786 4.459 
Paterna (el Plantio)  84.518 0 0 
Paterna (la Canyada)  0 3.362 0 
Paterna (nuclis)  0 45.906 17.702 
Sagunt  348.105 146.925 276.694 
Sedaví  4.381 22.036 16.806 
Silla  0 0 0 
Sueca  61.572 99.373 187.174 
Tavernes de la Valldigna  37.734 113.205 173.546 
Torrent  57.040 62.171 155.621 
Xàtiva  10.000 30.000 82.000 
Total mostra  5.613.414 4.332.343 5.279.372 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XX Mesures tecnològiques implantades en proveïment. 

Municipi Sistema de 
qualitat 

Telelectura 
(més del 

10%) 

Telelectura 
(més del 

50%) 

Cartografia 
SIG 

Telecoman-
dament 

Model 
matemàtic 

Detecció de 
fugues 

Sectorit-
zació 

Alcoi  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
l’Alfàs del Pi  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 

Asp  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 
Benidorm  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Callosa de Segura  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 
Calp  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cocentaina  No No No No No No No Sí 
Elda  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 

Mutxamel  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
Sant Joan d’Alacant  Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

Sí No No Sí Sí No Sí Sí 

Xàbia  No No No Sí Sí No Sí Sí 

Artana  Sí No No No No No No No 
Benicarló  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Borriana  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
Nules  Sí No No Sí No No Sí Sí 

Onda  Sí No No No Sí Sí Sí Sí 
Peníscola  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 

la Vall d’Uixó  Sí No No No Sí No Sí Sí 
Vila-real  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Alfafar  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 
Alzira  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Carcaixent  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Carlet  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Cullera  Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 
Gandia  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Mislata  Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí 
Paterna (nucli urbà)  Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Paterna (el Plantio)  Sí No No No No No No No 
Paterna (la Canyada)  Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí 

Paterna (nuclis)  Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí 
Sagunt  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sedaví  Sí Sí No Sí No No Sí Sí 
Silla  Sí No No Sí No Sí Sí No 

Sueca  No No No No No No Sí Sí 
Tavernes de la Valldigna  Sí No No Sí No Sí Sí Sí 

Torrent  Sí No No Sí Sí No Sí Sí 
Xàtiva  No No No No No No No Sí 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XXI Abonats 
Municipi 2015 2016 2017 

Alcoi  32.087 32.422 32.286 
l’Alfàs del Pi  12.979 12.997 13.085 
Asp  9.564 9.592 9.619 
Benidorm  21.363 21.429 21.599 
Callosa de Segura  8.761 8.781 8.881 
Calp  18.265 18.478 18.730 
Cocentaina  6.196 6.233 6.248 
Elda  28.757 28.367 28.403 
Mutxamel  12.888 12.996 13.086 
Sant Joan d’Alacant  12.300 12.389 12.451 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

17.868 17.941 17.920 

Xàbia  27.025 27.079 27.156 
Artana  1.310 1.292 1.292 
Benicarló  15.993 16.045 16.225 
Borriana  20.571 20.627 20.698 
Nules  9.681 9.709 9.770 
Onda  13.275 13.336 13.425 
Peníscola  18.482 18.612 18.826 
la Vall d’Uixó  16.300 16.279 16.289 
Vila-real  26.775 26.911 26.993 
Alfafar  9.853 9.876 9.952 
Alzira  20.357 20.432 20.514 
Carcaixent  10.146 10.141 10.157 
Carlet  7.654 7.708 7.673 
Cullera  13.587 13.846 14.065 
Gandia  38.569 38.805 39.117 
Mislata  20.637 20.719 20.806 
Paterna (nucli urbà)  22.966 23.144 23.210 
Paterna (el Plantio)  3.575 3.595 3.600 
Paterna (la Canyada)  2.221 2.224 2.225 
Paterna (nuclis)  4.439 4.496 4.552 
Sagunt  39.970 40.478 40.660 
Sedaví  4.739 4.765 4.799 
Silla  9.739 9.750 9.793 
Sueca  23.218 23.320 23.444 
Tavernes de la Valldigna  14.448 14.557 15.194 
Torrent  35.590 35.688 35.895 
Xàtiva  15.268 15.259 15.291 
Total mostra  627.416 630.318 633.929 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.   
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ANNEX XXII Butlletins amb qualificació d’aigua no apta (SINAC) 

 Anàlisi de control Anàlisi completa 

Municipi Total 
butlletins 

Butlletins amb 
qualificació 

aigua no apta 

Total 
butlletins 

Butlletins amb 
qualificació 

aigua no apta 
Alcoi  160 0 39 0 
l’Alfàs del Pi  170 0 44 0 
Asp  69 0 14 0 
Benidorm  495 0 65 0 
Callosa de Segura  1.754 0 75 0 
Calp  306 1 67 1 
Cocentaina  0 0 0 0 
Elda  144 1 27 0 
Mutxamel  1.124 1 77 0 
Sant Joan d’Alacant  211 0 19 0 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

324 0 100 0 

Xàbia  324 0 60 0 
Artana  0 0 0 0 
Benicarló  63 0 9 0 
Borriana  190 0 24 0 
Nules  166 0 29 0 
Onda  283 0 38 1 
Peníscola  110 0 27 0 
la Vall d’Uixó  335 0 45 0 
Vila-real  205 0 28 0 
Alfafar  632 0 15 0 
Alzira  414 1 18 0 
Carcaixent  347 0 12 0 
Carlet  61 2 14 1 
Cullera  402 1 33 0 
Gandia  423 0 48 0 
Mislata  767 3 10 0 
Paterna (nucli urbà)  655 1 24 2 
Paterna (el Plantio)  257 0 33 0 
Paterna (la Canyada)  604 4 22 0 
Paterna (nuclis)  1.200 7 35 0 
Sagunt  707 0 27 0 
Sedaví  709 0 12 0 
Silla  511 0 11 0 
Sueca  154 1 24 3 
Tavernes de la 
Valldigna  

91 0 21 1 

Torrent  385 1 27 7 
Xàtiva  0 0 0 0 
Total mostra  14.752 24 1.173 16 

Font: Elaboració pròpia a partir de SINAC. 
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ANNEX XXIII Mesuraments de nitrats i bacteris coliformes (SINAC) 

 Nitrats Bacteris coliformes 

Municipi Mesuraments No 
conformitats 

Mesuraments No 
conformitats 

Alcoi  39 0 247 0 
l’Alfàs del Pi  44 0 560 2 
Asp  83 0 83 0 
Benidorm  65 0 2.003 0 
Callosa de Segura  76 0 1.828 0 
Calp  373 0 373 0 
Cocentaina  0 0 0 0 
Elda  27 0 465 1 
Mutxamel  76 0 2.054 1 
Sant Joan d’Alacant  19 0 381 0 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

82 0 1.679 0 

Xàbia  60 0 456 0 
Artana  0 0 0 0 
Benicarló  10 0 72 0 
Borriana  24 0 214 0 
Nules  29 0 206 0 
Onda  38 0 321 0 
Peníscola  27 0 137 0 
la Vall d’Uixó  45 0 380 0 
Vila-real  31 0 250 0 
Alfafar  409 0 910 0 
Alzira  432 0 433 1 
Carcaixent  359 0 360 1 
Carlet  75 2 75 0 
Cullera  324 0 436 1 
Gandia  471 0 473 2 
Mislata  560 0 779 5 
Paterna (nucli urbà)  381 2 935 4 
Paterna (el Plantio)  328 1 290 0 
Paterna (la Canyada)  409 0 629 6 
Paterna (nuclis)  801 0 1.240 11 
Sagunt  734 0 738 5 
Sedaví  502 0 721 0 
Silla  330 0 522 0 
Sueca  24 3 180 3 
Tavernes de la 
Valldigna  21 2 112 0 

Torrent  74 15 671 0 
Xàtiva  0 0 0 0 
Total mostra  7.382 25 21.213 43 

Font: Elaboració pròpia a partir de SINAC. 
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ANNEX XXIV Sistemes de qualitat dels laboratoris 

Municipi ISO 17025 ISO 9001 Altres 
Alcoi   Sí   Sí   No  
l’Alfàs del Pi   Sí   Sí   Sí  
Asp   Sí   Sí   Sí  
Benidorm   Sí   Sí   Sí  
Callosa de Segura   Sí   Sí   No  
Calp   No   Sí   Sí  
Cocentaina   Sí   Sí   Sí  
Elda   Sí   Sí   Sí  
Mutxamel   Sí   Sí   Sí  
Sant Joan d’Alacant   Sí   Sí   Sí  
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

 Sí   Sí   Sí  

Xàbia   No   Sí   No  
Artana   No   Sí   Sí  
Benicarló   Sí   Sí   No  
Borriana   Sí   Sí   No  
Nules   Sí   Sí   No  
Onda   No   Sí   Sí  
Peníscola   No   Sí   Sí  
la Vall d’Uixó   Sí   Sí   No  
Vila-real   Sí   Sí   No  
Alfafar   Sí   Sí   Sí  
Alzira   Sí   Sí   No  
Carcaixent   Sí   Sí   No  
Carlet   Sí   Sí   Sí  
Cullera   Sí   Sí   Sí  
Gandia   Sí   Sí   Sí  
Mislata   Sí   Sí   Sí  
Paterna (nucli urbà)   Sí   Sí   Sí  
Paterna (el Plantio)   Sí   Sí   No  
Paterna (la Canyada)   Sí   Sí   Sí  
Paterna (nuclis)   Sí   Sí   Sí  
Sagunt   Sí   Sí   Sí  
Sedaví   Sí   Sí   Sí  
Silla   Sí   Sí   Sí  
Sueca   Sí   Sí   Sí  
Tavernes de la Valldigna   Sí   Sí   Sí  
Torrent   Sí   Sí   Sí  
Xàtiva   No   Sí   Sí  

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XXV Protocol d’autocontrol i gestió del proveïment 

Municipi 2015 2016 2017 
Valoració segons 

DGSP (el 
31/12/2017) 

Alcoi  Sí Sí Sí Incomplet 

l’Alfàs del Pi  Sí Sí Sí Complet 

Asp  Sí Sí Sí Incomplet 

Benidorm  Sí Sí Sí Complet 

Callosa de Segura  Sí Sí Sí Complet 

Calp  Sí Sí Sí Complet 

Cocentaina  Sí Sí Sí Incomplet 

Elda  Sí Sí Sí No presentat 

Mutxamel  Sí Sí Sí Complet 

Sant Joan d’Alacant  Sí Sí Sí Complet 

Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  Sí Sí Sí No presentat 

Xàbia  No No En procés No presentat 

Artana  No No No No presentat 

Benicarló  Sí Sí Sí No presentat 

Borriana  No En procés Sí No presentat 

Nules  No No En procés No presentat 

Onda  No En procés Sí Complet 

Peníscola  No Sí Sí No presentat 

la Vall d’Uixó  No No No Complet 

Vila-real  No No Sí Complet 

Alfafar  En procés Sí Sí Complet 

Alzira  Sí Sí Sí Incomplet 

Carcaixent  Sí Sí Sí Incomplet 

Carlet  Sí Sí Sí No presentat 

Cullera  Sí Sí Sí Complet 

Gandia  Sí Sí Sí Incomplet 

Mislata  En procés Sí Sí Incomplet 

Paterna (nucli urbà)  Sí Sí Sí No presentat 

Paterna (el Plantio)  En procés En procés Sí No presentat 

Paterna (la Canyada)  Sí Sí Sí No presentat 

Paterna (nuclis)  Sí Sí Sí No presentat 

Sagunt  Sí Sí Sí No presentat 

Sedaví  Sí Sí Sí Complet 

Silla  En procés Sí Sí Incomplet 

Sueca  No No Sí Incomplet 

Tavernes de la Valldigna  Sí Sí Sí Complet 

Torrent  Sí Sí Sí Complet 

Xàtiva  Sí Sí Sí Incomplet 

Font: Qüestionaris remesos per gestors i dades facilitades per la Direcció General de Salut Pública.   
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ANNEX XXVI Índex de compliment de freqüència mínima de l’autocontrol.  
Per punt de mostreig (SINAC) 

 Anàlisi de control Anàlisi completa 

Municipi 
ETAP o 
dep. 

capçalera 

Depòsit 
regulació 

o 
distribució 

Xarxa 
distribució Total 

ETAP o 
dep. 

capçalera 

Depòsit 
regulació 

o 
distribució 

Xarxa 
distribució Total 

Alcoi  100% 117% 100% 101% 88% 100% 100% 93% 

l’Alfàs del Pi  177% 100% 100% 129% 175% 100% 100% 127% 

Asp  100% 100% 100% 100% 100% 67% 167% 93% 

Benidorm  113% 114% 98% 109% 113% 85% 133% 103% 

Callosa de Segura  206% -- 94% 150% 100% -- 100% 100% 

Calp  69% 118% 141% 109% 89% 104% 100% 102% 

Cocentaina  -- 0% -- 0% -- 0% -- 0% 

Elda  142% 105% 106% 120% 150% 100% 150% 129% 

Mutxamel  103% 122% 130% 119% 83% 94% 167% 107% 
Sant Joan 
d’Alacant  53% -- 463% 235% 100% -- 100% 100% 

Teulada - el Poble 
Nou de Benitatxell  7% 220% 81% 108% 233% 94% 100% 117% 

Xàbia  43% 101% 105% 75% 83% 100% 100% 96% 

Artana  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Benicarló  76% -- 81% 78% 67% -- 50% 60% 

Borriana  100% -- 100% 100% 100% -- 100% 100% 

Nules  67% 106% 129% 93% 67% 100% 183% 111% 

Onda  136% -- 100% 121% 111% -- 83% 95% 

Peníscola  93% 107% 100% 97% 100% 20% 100% 69% 

la Vall d’Uixó  110% 100% 108% 107% 100% 100% 100% 100% 

Vila-real  100% 100% 100% 100% 111% -- 100% 107% 

Alfafar  92% -- 127% 105% 100% -- 133% 117% 

Alzira  556% -- 143% 427% 100% -- 150% 120% 

Carcaixent  45% -- 147% 61% 67% -- 200% 100% 

Carlet  69% 67% 100% 80% 50% 67% 100% 73% 

Cullera  4% 97% 117% 68% 0% 76% 133% 69% 

Gandia  137% 92% 142% 132% 100% 117% 133% 117% 

Mislata  -- -- 100% 100% -- -- 67% 67% 
Paterna (nucli 
urbà)  114% -- 125% 119% 117% -- 89% 100% 

Paterna (el Plantio)  172% 417% 233% 214% 133% 83% 167% 120% 
Paterna (la 
Canyada)  167% 100% 100% 122% 100% 67% 100% 89% 

Paterna (nuclis)  100% 133% 88% 106% 100% 100% 100% 100% 

Sagunt  -- 96% 116% 106% -- 100% 67% 83% 

Sedaví  -- -- 100% 100% -- -- 100% 100% 

Silla  -- -- 120% 120% -- -- 100% 100% 

Sueca  170% 133% 96% 125% 200% 67% 83% 95% 
Tavernes de la 
Valldigna  -- 74% 100% 81% -- 75% 100% 83% 

Torrent  88% 102% 79% 88% 92% 50% 83% 75% 

Xàtiva  0% -- 0% 0% 0% -- 0% 0% 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació continguda en SINAC.  
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ANNEX XXVII Índex de compliment de freqüència mínima de l’autocontrol.  
Per any de mostreig (SINAC) 

 Anàlisi de control Anàlisi completa 

Municipi 2015 2016 2017 Total 2015 2016 2017 Total 
Alcoi  102% 100% 100% 101% 93% 93% 93% 93% 
l’Alfàs del Pi  129% 133% 126% 129% 127% 118% 136% 127% 
Asp  100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 93% 
Benidorm  111% 109% 107% 109% 105% 110% 95% 103% 
Callosa de Segura  150% 150% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 
Calp  101% 114% 111% 109% 100% 100% 105% 102% 
Cocentaina  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Elda  133% 108% 120% 120% 129% 129% 129% 129% 
Mutxamel  113% 113% 129% 119% 120% 90% 110% 107% 
Sant Joan d’Alacant  239% 233% 233% 235% 100% 100% 100% 100% 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

102% 113% 108% 108% 75% 110% 165% 117% 

Xàbia  74% 75% 77% 75% 93% 100% 93% 96% 
Artana  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Benicarló  119% 115% 0% 78% 100% 80% 0% 60% 
Borriana  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nules  96% 92% 92% 93% 117% 117% 100% 111% 
Onda  100% 136% 128% 121% 86% 114% 86% 95% 
Peníscola  95% 95% 103% 97% 69% 69% 69% 69% 
la Vall d’Uixó  111% 111% 100% 107% 100% 100% 100% 100% 
Vila-real  100% 100% 100% 100% 100% 120% 100% 107% 
Alfafar  115% 100% 100% 105% 150% 100% 100% 117% 
Alzira  150% 1003% 128% 427% 120% 120% 120% 120% 
Carcaixent  61% 65% 58% 61% 100% 100% 100% 100% 
Carlet  83% 78% 78% 80% 80% 80% 60% 73% 
Cullera  55% 82% 69% 68% 50% 75% 81% 69% 
Gandia  130% 132% 133% 132% 108% 108% 133% 117% 
Mislata  100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 67% 
Paterna (nucli urbà)  108% 119% 131% 119% 120% 80% 100% 100% 
Paterna (el Plantio)  200% 221% 221% 214% 100% 140% 120% 120% 
Paterna (la Canyada)  133% 117% 117% 122% 100% 100% 67% 89% 
Paterna (nuclis)  106% 106% 106% 106% 100% 100% 100% 100% 
Sagunt  105% 108% 105% 106% 100% 83% 67% 83% 
Sedaví  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Silla  120% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 100% 
Sueca  114% 131% 129% 125% 100% 86% 100% 95% 
Tavernes de la 
Valldigna  

85% 89% 70% 81% 83% 83% 83% 83% 

Torrent  111% 56% 97% 88% 83% 42% 100% 75% 
Xàtiva  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació continguda en SINAC.  
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ANNEX XXVIII Funcions de sanejament exercides 

Municipi 
Planificació 
control i 

desenvolupament 

Manteni-
ment 

correctiu 

Manteni-
ment 

preventiu 

Operació 
del 

drenatge 
urbà 

Control dels 
abocaments 
a la xarxa 

Alcoi  No Sí No No No 
l’Alfàs del Pi  Sí Sí Sí Sí Sí 
Asp  Sí Sí Sí Sí No 
Benidorm  Sí Sí Sí Sí Sí 
Callosa de Segura  Sí Sí Sí No No 
Calp  Sí Sí Sí Sí Sí 
Cocentaina  No No No No Sí 
Elda  Sí Sí Sí Sí Sí 
Mutxamel  No Sí Sí No No 
Sant Joan d’Alacant  Sí Sí Sí Sí Sí 
Teulada  No Sí No No No 
Xàbia  Sí Sí Sí Sí No 
Artana  No Sí No No No 
Benicarló  Sí Sí Sí Sí Sí 
Borriana  Sí Sí Sí No Sí 
Nules  Sí Sí No Sí Sí 
Onda  No Sí Sí No Sí 
Peníscola  No Sí Sí No Sí 
la Vall d’Uixó  Sí Sí Sí Sí Sí 
Vila-real  No Sí Sí No Sí 
Alfafar  Sí Sí Sí No No 
Alzira  Sí Sí Sí Sí Sí 
Carcaixent  Sí Sí Sí Sí Sí 
Carlet  No Sí Sí No Sí 
Cullera  Sí Sí Sí No No 
Gandia  Sí Sí Sí Sí No 
Mislata  No No Sí No Sí 
Paterna  Sí Sí Sí Sí Sí 
Sagunt  Sí Sí Sí Sí Sí 
Sedaví  No Sí No No No 
Silla  Sí Sí Sí No Sí 
Sueca  Sí Sí Sí Sí No 
Tavernes de la 
Valldigna  

Sí Sí Sí Sí No 

Torrent  No Sí Sí Sí Sí 
Xàtiva  Sí Sí Sí Sí Sí 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XXIX Longitud xarxa de clavegueram. Exercici 2017. Quilòmetres 

Municipi Unitària Separativa Total 
Alcoi  115 21 136 

l’Alfàs del Pi  96 29 124 

Asp  63 10 73 

Benidorm  0 213 213 

Callosa de Segura  44 0 44 

Calp  67 12 78 

Cocentaina  57 1 58 

Elda  142 26 168 

Mutxamel  98 9 107 

Sant Joan d’Alacant  56 11 67 

Teulada  0 70 70 

Xàbia  0 127 127 

Artana  11 0 11 

Benicarló  46 66 112 

Borriana  114 44 157 

Nules  64 7 70 

Onda  128 65 193 

Peníscola  58 20 78 

la Vall d’Uixó  115 60 175 

Vila-real  120 37 157 

Alfafar  39 30 69 

Alzira  130 27 157 

Carcaixent  64 1 65 

Carlet  112 0 112 

Cullera  100 28 128 

Gandia  213 37 250 

Mislata  46 0 46 

Paterna  244 81 325 

Sagunt  216 126 342 

Sedaví  22 0 22 

Silla  55 29 84 

Sueca  97 2 99 

Tavernes de la Valldigna  57 4 61 

Torrent  204 59 263 

Xàtiva  75 0 75 

Total mostra  3.066 1.249 4.316 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XXX Longitud de xarxa de clavegueram sobre la qual s’ha realitzat 
neteja preventiva 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  0 0 0 

l’Alfàs del Pi  47 55 60 

Asp  21 24 26 

Benidorm  94 98 115 

Callosa de Segura  4 4 4 

Calp  49 62 51 

Cocentaina  0 0 0 

Elda  0 0 0 

Mutxamel  0 0 0 

Sant Joan d’Alacant  64 65 67 

Teulada  0 0 0 

Xàbia  0 0 0 

Artana  0 0 0 

Benicarló  89 89 89 

Borriana  45 29 27 

Nules  0 0 0 

Onda  35 35 35 

Peníscola  30 35 35 

la Vall d’Uixó  0 0 0 

Vila-real  30 30 30 

Alfafar  12 11 12 

Alzira  51 48 55 

Carcaixent  19 17 23 

Carlet  0 0 0 

Cullera  56 46 41 

Gandia  208 256 232 

Mislata  48 49 49 

Paterna  26 23 15 

Sagunt  288 311 342 

Sedaví  0 0 0 

Silla  2 2 2 

Sueca  10 10 10 

Tavernes de la Valldigna  11 12 18 

Torrent  0 48 28 

Xàtiva  75 75 75 

Total mostra  1.313 1.435 1.440 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XXXI Municipis que disposen d’ordenança d’abocaments 

Municipi 
Ordenança 

d’abocaments 
Alcoi  Sí 

l’Alfàs del Pi  Sí 

Asp  No 

Benidorm  Sí 

Callosa de Segura  No 

Calp  Sí 

Cocentaina  Sí 

Elda  Sí 

Mutxamel  Sí 

Sant Joan d’Alacant  Sí 

Teulada  Sí 

Xàbia  Sí 

Artana  No 

Benicarló  Sí 

Borriana  Sí 

Nules  Sí 

Onda  Sí 

Peníscola  Sí 

la Vall d’Uixó  Sí 

Vila-real  Sí 

Alfafar  Sí 

Alzira  Sí 

Carcaixent  Sí 

Carlet  No 

Cullera  Sí 

Gandia  Sí 

Mislata  Sí 

Paterna  Sí 

Sagunt  Sí 

Sedaví  Sí 

Silla  Sí 

Sueca  Sí 

Tavernes de la Valldigna  Sí 

Torrent  Sí 

Xàtiva  Sí 

 Font: Qüestionaris remesos per gestors.  
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ANNEX XXXII Antiguitat de la xarxa de clavegueram. Exercici 2017. 
Quilòmetres 

Municipi 
Menys de 
10 anys 

Entre 11 i 
20 anys 

Entre 21 i 
30 anys 

Entre 31 i 
40 anys 

Més de 
40 anys 

Alcoi  10 35 35 35 21 

l’Alfàs del Pi  N/D N/D N/D N/D N/D 

Asp  N/D N/D N/D N/D N/D 

Benidorm  38 85 29 46 15 

Callosa de Segura  5 5 11 18 5 

Calp  0 0 0 0 78 

Cocentaina  5 2 2 2 47 

Elda  N/D N/D N/D N/D N/D 

Mutxamel  3 31 8 18 47 

Sant Joan d’Alacant  13 6 0 0 47 

Teulada  N/D N/D N/D N/D N/D 

Xàbia  10 10 7 20 80 

Artana  0 1 0 0 10 

Benicarló  10 8 24 35 13 

Borriana  3 0 0 0 155 

Nules  N/D N/D N/D N/D N/D 

Onda  N/D N/D N/D N/D N/D 

Peníscola  N/D N/D N/D N/D N/D 

la Vall d’Uixó  20 42 31 25 56 

Vila-real  N/D N/D N/D N/D N/D 

Alfafar  8 11 35 0 15 

Alzira  13 13 45 43 43 

Carcaixent  5 7 20 20 13 

Carlet  0 40 10 7 55 

Cullera  21 40 13 11 43 

Gandia  100 0 0 0 150 

Mislata  7 0 0 0 42 

Paterna  3 84 8 57 173 

Sagunt  70 18 24 210 19 

Sedaví  0 0 5 17 0 

Silla  0 4 80 0 0 

Sueca  3 12 6 15 63 

Tavernes de la Valldigna  1 9 0 0 51 

Torrent  11 18 131 60 43 

Xàtiva  0 15 0 0 60 

Total mostra  359 496 525 639 1.344 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.   
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ANNEX XXXIII Inversió realitzada en la xarxa de clavegueram. Euros 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  0 0 0 

l’Alfàs del Pi  45.829 614.727 1.311.146 

Asp  599.616 0 0 

Benidorm  886.195 1.455.828 780.838 

Callosa de Segura  0 0 0 

Calp  172.575 209.276 360.501 

Cocentaina  0 0 0 

Elda  0 0 0 

Mutxamel  0 0 0 

Sant Joan d’Alacant  353.219 14.331 17.840 

Teulada  0 144.958 0 

Xàbia  0 0 0 

Artana  0 0 0 

Benicarló  0 0 0 

Borriana  496.753 472.135 477.298 

Nules  0 27.689 0 

Onda  0 0 0 

Peníscola  0 0 0 

la Vall d’Uixó  245.270 77.273 247.675 

Vila-real  0 0 0 

Alfafar  0 0 0 

Alzira  33.535 43.558 175.365 

Carcaixent  5.746 0 0 

Carlet  0 0 0 

Cullera  235.201 97.479 203.187 

Gandia  355.405 215.882 410.793 

Mislata  0 0 0 

Paterna  700.554 862.344 37.550 

Sagunt  647.280 353.522 194.084 

Sedaví  0 0 140.487 

Silla  0 0 0 

Sueca  137.046 0 24.522 

Tavernes de la Valldigna  0 0 0 

Torrent  83.718 59.938 164.437 

Xàtiva  19.000 35.540 46.621 

Total mostra  5.016.944 4.684.480 4.592.343 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.   
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ANNEX XXXIV  Renovació de xarxa de clavegueram. Quilòmetres 

Municipi 2015 2016 2017 
Alcoi  0,000 0,000 0,000 

l’Alfàs del Pi  0,000 0,000 0,000 

Asp  0,000 0,000 0,000 

Benidorm  0,600 0,500 0,550 

Callosa de Segura  0,000 0,000 0,000 

Calp  0,000 0,000 0,000 

Cocentaina  0,000 0,000 0,000 

Elda  0,000 0,000 0,000 

Mutxamel  0,000 0,000 0,000 

Sant Joan d’Alacant  1,380 1,310 1,210 

Teulada  0,000 0,000 0,000 

Xàbia  0,000 0,000 0,000 

Artana  0,000 0,000 0,000 

Benicarló  0,000 0,000 0,000 

Borriana  1,736 1,285 1,648 

Nules  0,000 0,000 0,000 

Onda  0,000 0,000 0,000 

Peníscola  1,000 1,000 1,000 

la Vall d’Uixó  0,298 0,134 0,545 

Vila-real  0,000 0,000 0,000 

Alfafar  0,000 0,000 0,000 

Alzira  0,000 0,000 1,000 

Carcaixent  0,000 0,000 0,000 

Carlet  0,000 0,000 0,000 

Cullera  0,000 0,000 0,000 

Gandia  0,000 0,000 1,000 

Mislata  0,000 0,000 0,000 

Paterna  0,080 0,080 0,560 

Sagunt  0,500 0,380 0,150 

Sedaví  1,000 0,000 0,000 

Silla  0,000 0,000 0,000 

Sueca  1,000 0,300 0,500 

Tavernes de la Valldigna  0,000 0,000 0,000 

Torrent  0,000 0,000 1,000 

Xàtiva  0,000 0,000 0,000 

Total mostra  7,594 4,989 9,163 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.   
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ANNEX XXXV Situació del pla director de xarxa de clavegueram. Exercici 
2017 

Municipi Estat 
Alcoi  S’està elaborant un pla 

l’Alfàs del Pi  Hi ha un pla en vigor 

Asp  S’està elaborant un pla 

Benidorm  S’està elaborant un pla 

Callosa de Segura  No n’hi ha ni s’està preparant 

Calp  S’està elaborant un pla 

Cocentaina  No n’hi ha ni s’està preparant 

Elda  No n’hi ha ni s’està preparant 

Mutxamel  Hi ha un pla desactualitzat 

Sant Joan d’Alacant  Hi ha un pla en vigor 

Teulada  Hi ha un pla desactualitzat 

Xàbia  S’està elaborant un pla 

Artana  No n’hi ha ni s’està preparant 

Benicarló  S’està elaborant un pla 

Borriana  Hi ha un pla en vigor 

Nules  No n’hi ha ni s’està preparant 

Onda  No n’hi ha ni s’està preparant 

Peníscola  Hi ha un pla en vigor 

la Vall d’Uixó  No n’hi ha ni s’està preparant 

Vila-real  No n’hi ha ni s’està preparant 

Alfafar  No n’hi ha ni s’està preparant 

Alzira  Hi ha un pla en vigor 

Carcaixent  Hi ha un pla desactualitzat 

Carlet  No n’hi ha ni s’està preparant 

Cullera  Hi ha un pla desactualitzat 

Gandia  Hi ha un pla en vigor 

Mislata  No n’hi ha ni s’està preparant 

Paterna  Hi ha un pla en vigor 

Sagunt  Hi ha un pla en vigor 

Sedaví  No n’hi ha ni s’està preparant 

Silla  Hi ha un pla desactualitzat 

Sueca  No n’hi ha ni s’està preparant 

Tavernes de la Valldigna  Hi ha un pla desactualitzat 

Torrent  Hi ha un pla desactualitzat 

Xàtiva  No n’hi ha ni s’està preparant 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.   
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ANNEX XXXVI Despesa anual (consum 10 m3 mensuals). Euros 

Municipi Proveïment Clavegueram Depuració Total 
Alcoi  85,35 0,00 97,75 183,10 

l’Alfàs del Pi  122,61 62,54 93,25 278,40 
Asp  153,30 40,00 93,25 286,55 

Benidorm  137,82 92,52 97,75 328,09 
Callosa de Segura  165,07 80,29 93,25 338,61 

Calp  172,62 36,57 93,25 302,44 
Cocentaina  47,72 9,22 93,25 150,20 

Elda  117,54 0,00 97,75 215,29 
Mutxamel  140,99 25,00 93,25 259,24 

Sant Joan d’Alacant  77,04 40,20 93,25 210,49 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

83,12 0,00 93,25 176,37 

Xàbia  198,78 11,52 93,25 303,55 
Artana  52,28 21,12 70,95 144,35 

Benicarló  52,44 30,00 93,25 175,69 
Borriana  89,20 29,20 93,25 211,65 

Nules  117,09 8,63 93,25 218,97 
Onda  67,70 8,00 93,25 168,95 

Peníscola  36,79 0,00 84,87 121,66 
la Vall d’Uixó  119,42 56,99 93,25 269,66 

Vila-real  64,93 0,00 97,75 162,68 
Alfafar  66,74 31,80 93,25 191,79 

Alzira  81,40 36,14 93,25 210,80 
Carcaixent  112,84 25,94 93,25 232,04 

Carlet  70,70 0,00 93,25 163,95 
Cullera  86,35 40,04 93,25 219,64 

Gandia  106,36 27,12 97,75 231,23 
Mislata  126,90 41,64 93,25 261,79 

Paterna (nucli urbà)  79,44 51,56 97,75 228,75 
Paterna (el Plantio)  112,24 51,56 97,75 261,55 

Paterna (la Canyada)  217,27 51,56 97,75 366,58 
Paterna (nuclis)  142,16 51,56 97,75 291,48 

Sagunt  104,57 34,57 97,75 236,89 
Sedaví  92,20 0,00 93,25 185,45 

Silla  150,86 12,96 93,25 257,07 
Sueca  66,48 16,69 93,25 176,42 
Tavernes de la 
Valldigna  

82,87 16,72 93,25 192,84 

Torrent  128,15 17,88 97,75 243,78 

Xàtiva  54,65 12,36 93,25 160,26 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. 
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ANNEX XXXVII  Preu mitjà (consum 10 m3 mensuals). Euros per m3 

Municipi Proveïment Clavegueram Depuració Total 
Alcoi  0,71 0,00 0,81 1,53 

l’Alfàs del Pi  1,02 0,52 0,78 2,32 
Asp  1,28 0,33 0,78 2,39 

Benidorm  1,15 0,77 0,81 2,73 
Callosa de Segura  1,38 0,67 0,78 2,82 

Calp  1,44 0,30 0,78 2,52 
Cocentaina  0,40 0,08 0,78 1,25 

Elda  0,98 0,00 0,81 1,79 
Mutxamel  1,17 0,21 0,78 2,16 

Sant Joan d’Alacant  0,64 0,33 0,78 1,75 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

0,69 0,00 0,78 1,47 

Xàbia  1,66 0,10 0,78 2,53 
Artana  0,44 0,18 0,59 1,20 

Benicarló  0,44 0,25 0,78 1,46 
Borriana  0,74 0,24 0,78 1,76 

Nules  0,98 0,07 0,78 1,82 
Onda  0,56 0,07 0,78 1,41 

Peníscola  0,31 0,00 0,71 1,01 
la Vall d’Uixó  1,00 0,47 0,78 2,25 

Vila-real  0,54 0,00 0,81 1,36 
Alfafar  0,56 0,26 0,78 1,60 

Alzira  0,68 0,30 0,78 1,76 
Carcaixent  0,94 0,22 0,78 1,93 

Carlet  0,59 0,00 0,78 1,37 
Cullera  0,72 0,33 0,78 1,83 

Gandia  0,89 0,23 0,81 1,93 
Mislata  1,06 0,35 0,78 2,18 

Paterna (nucli urbà)  0,66 0,43 0,81 1,91 
Paterna (el Plantio)  0,94 0,43 0,81 2,18 

Paterna (la Canyada)  1,81 0,43 0,81 3,05 
Paterna (nuclis)  1,18 0,43 0,81 2,43 

Sagunt  0,87 0,29 0,81 1,97 
Sedaví  0,77 0,00 0,78 1,55 

Silla  1,26 0,11 0,78 2,14 
Sueca  0,55 0,14 0,78 1,47 
Tavernes de la 
Valldigna  

0,69 0,14 0,78 1,61 

Torrent  1,07 0,15 0,81 2,03 

Xàtiva  0,46 0,10 0,78 1,34 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. 
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ANNEX XXXVIII  Despesa anual en proveïment (consum 10 m3 mensuals) 

Municipi 
Part 

variable 
(euros/any) 

Part fixa 
(euros/any) 

Total 
(euros/any) 

% part 
fixa 

Diferència 
entre 13 
mm i 15 

mm 
(euros/any) 

Alcoi  60,19 25,16 85,35 29,5% 0,00 

l’Alfàs del Pi  57,92 64,68 122,61 52,8% 0,00 
Asp  109,50 43,80 153,30 28,6% 0,60 

Benidorm  50,34 87,48 137,82 63,5% 83,52 
Callosa de Segura  101,30 63,78 165,07 38,6% 0,06 

Calp  35,22 137,40 172,62 79,6% 2,16 
Cocentaina  34,34 13,39 47,72 28,1% 0,00 

Elda  50,58 66,96 117,54 57,0% 26,40 
Mutxamel  84,99 56,00 140,99 39,7% 53,56 

Sant Joan d’Alacant  14,64 62,40 77,04 81,0% 131,28 
Teulada - el Poble 
Nou de Benitatxell  

12,60 70,52 83,12 84,8% 70,52 

Xàbia  75,60 123,18 198,78 62,0% 40,86 
Artana  0,00 52,28 52,28 100,0% 0,00 

Benicarló  29,85 22,59 52,44 43,1% 7,43 
Borriana  31,50 57,70 89,20 64,7% 10,28 

Nules  39,14 77,95 117,09 66,6% 0,00 
Onda  28,64 39,06 67,70 57,7% 0,00 

Peníscola  0,00 36,79 36,79 100,0% 2,08 
la Vall d’Uixó  58,98 60,44 119,42 50,6% 20,68 

Vila-real  23,81 41,12 64,93 63,3% 2,44 
Alfafar  32,66 34,08 66,74 51,1% 0,00 

Alzira  55,16 26,24 81,40 32,2% 13,15 
Carcaixent  56,71 56,14 112,84 49,7% 10,10 

Carlet  31,95 38,75 70,70 54,8% 13,78 
Cullera  41,89 44,46 86,35 51,5% 18,15 

Gandia  51,48 54,88 106,36 51,6% 27,50 
Mislata  57,96 68,94 126,90 54,3% 34,48 

Paterna (nucli urbà)  52,73 26,71 79,44 33,6% 0,00 
Paterna (el Plantio)  50,64 61,60 112,24 54,9% 30,84 

Paterna (la Canyada)  101,04 116,23 217,27 53,5% 58,12 
Paterna (nuclis)  68,88 73,28 142,16 51,5% 38,09 

Sagunt  48,96 55,61 104,57 53,2% 0,00 
Sedaví  49,44 42,76 92,20 46,4% 21,37 

Silla  90,82 60,04 150,86 39,8% 5,16 
Sueca  25,20 41,28 66,48 62,1% 17,88 
Tavernes de la 
Valldigna  

63,77 19,10 82,87 23,0% 7,70 

Torrent  91,49 36,66 128,15 28,6% 10,70 

Xàtiva  39,14 15,51 54,65 28,4% 0,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. 
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ANNEX XXXIX  Despesa anual en clavegueram (consum 10 m3 mensuals) 

Municipi 
Part variable 
(euros/any) 

Part fixa 
(euros/any) 

Total 
(euros/any) 

% part fixa 

Alcoi  0,00 0,00 0,00 0,0% 
l’Alfàs del Pi  62,54 0,00 62,54 0,0% 

Asp  0,00 40,00 40,00 100,0% 
Benidorm  3,48 89,04 92,52 96,2% 

Callosa de Segura  46,32 33,97 80,29 42,3% 
Calp  6,45 30,12 36,57 82,4% 

Cocentaina  6,64 2,59 9,22 28,1% 
Elda  0,00 0,00 0,00 0,0% 

Mutxamel  0,00 25,00 25,00 100,0% 
Sant Joan d’Alacant  8,76 31,44 40,20 78,2% 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

0,00 0,00 0,00 0,0% 

Xàbia  6,00 5,52 11,52 47,9% 

Artana  21,12 0,00 21,12 0,0% 
Benicarló  30,00 0,00 30,00 0,0% 

Borriana  7,20 22,00 29,20 75,3% 
Nules  0,00 8,63 8,63 100,0% 

Onda  0,00 8,00 8,00 100,0% 
Peníscola  0,00 0,00 0,00 0,0% 

la Vall d’Uixó  56,99 0,00 56,99 0,0% 
Vila-real  0,00 0,00 0,00 0,0% 

Alfafar  14,40 17,40 31,80 54,7% 
Alzira  36,14 0,00 36,14 0,0% 

Carcaixent  22,08 3,86 25,94 14,9% 
Carlet  0,00 0,00 0,00 0,0% 

Cullera  26,81 13,22 40,04 33,0% 
Gandia  15,41 11,72 27,12 43,2% 

Mislata  41,64 0,00 41,64 0,0% 
Paterna (nucli urbà)  32,88 18,68 51,56 36,2% 

Paterna (el Plantio)  18,68 32,88 51,56 63,8% 
Paterna (la Canyada)  18,68 32,88 51,56 63,8% 

Paterna (nuclis)  18,68 32,88 51,56 63,8% 
Sagunt  27,58 7,00 34,57 20,2% 

Sedaví  0,00 0,00 0,00 0,0% 
Silla  12,96 0,00 12,96 0,0% 

Sueca  2,65 14,04 16,69 84,1% 
Tavernes de la 
Valldigna  

0,00 16,72 16,72 100,0% 

Torrent  6,36 11,52 17,88 64,4% 
Xàtiva  12,36 0,00 12,36 0,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. 
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ANNEX XL Despesa anual en depuració (consum 10 m3 mensuals) 

Municipi 
Part variable 
(euros/any) 

Part fixa 
(euros/any) 

Total 
(euros/any) 

% part fixa 

Alcoi  52,92 44,83 97,75 45,9% 
l’Alfàs del Pi  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Asp  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Benidorm  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Callosa de Segura  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Calp  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Cocentaina  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Elda  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Mutxamel  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Sant Joan d’Alacant  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

49,44 43,81 93,25 47,0% 

Xàbia  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Artana  38,52 32,43 70,95 45,7% 
Benicarló  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Borriana  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Nules  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Onda  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Peníscola  45,12 39,75 84,87 46,8% 

la Vall d’Uixó  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Vila-real  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Alfafar  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Alzira  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Carcaixent  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Carlet  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Cullera  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Gandia  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Mislata  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Paterna (nucli urbà)  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Paterna (el Plantio)  52,92 44,83 97,75 45,9% 
Paterna (la Canyada)  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Paterna (nuclis)  52,92 44,83 97,75 45,9% 
Sagunt  52,92 44,83 97,75 45,9% 

Sedaví  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Silla  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Sueca  49,44 43,81 93,25 47,0% 
Tavernes de la 
Valldigna  

49,44 43,81 93,25 47,0% 

Torrent  52,92 44,83 97,75 45,9% 
Xàtiva  49,44 43,81 93,25 47,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. 
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ANNEX XLI Preu mitjà de proveïment segons consum mensual. Euros per m3 

Municipi 5 m3 10 m3 15 m3 20 m3 25 m3 30 m3 35 m3 40 m3 

Alcoi  0,79 0,71 0,69 0,79 0,85 0,89 0,94 1,00 

l’Alfàs del Pi  1,56 1,02 1,07 1,10 1,58 1,90 2,13 2,30 
Asp  1,53 1,28 1,27 1,43 1,56 1,67 1,75 1,82 

Benidorm  1,88 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Callosa de Segura  1,79 1,38 1,36 1,47 1,54 1,58 1,61 1,64 

Calp  2,49 1,44 1,09 1,40 1,59 1,72 1,92 2,27 
Cocentaina  0,42 0,40 0,41 0,49 0,54 0,57 0,59 0,61 

Elda  1,32 0,98 1,21 1,38 1,54 1,65 1,77 1,92 
Mutxamel  1,51 1,17 1,20 1,25 1,28 1,31 1,32 1,34 

Sant Joan d’Alacant  1,11 0,64 0,65 0,66 0,77 0,85 0,91 0,95 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

1,28 0,69 0,93 1,05 1,45 1,71 1,95 2,21 

Xàbia  2,68 1,66 1,31 1,88 1,78 1,71 2,15 2,12 
Artana  0,87 0,44 0,29 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 

Benicarló  0,60 0,44 0,53 0,68 0,78 0,84 0,89 0,92 
Borriana  1,17 0,74 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 

Nules  1,49 0,98 0,96 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 
Onda  0,85 0,56 0,50 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 

Peníscola  0,61 0,31 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 
la Vall d’Uixó  1,40 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Vila-real  0,83 0,54 0,50 0,48 0,46 0,45 0,45 0,44 
Alfafar  0,84 0,56 0,56 0,56 0,69 0,77 0,83 0,88 

Alzira  0,90 0,68 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 
Carcaixent  1,38 0,94 0,82 0,77 0,73 0,71 0,69 0,68 

Carlet  0,91 0,59 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 
Cullera  1,08 0,72 0,64 0,68 0,71 0,73 0,77 0,85 

Gandia  1,34 0,89 0,73 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 
Mislata  1,51 1,06 0,87 0,77 0,71 0,67 0,65 0,63 

Paterna (nucli urbà)  0,86 0,66 0,68 0,73 0,80 0,85 0,89 0,92 
Paterna (el Plantio)  1,45 0,94 0,76 0,68 0,63 0,59 0,58 0,57 

Paterna (la Canyada)  2,78 1,81 1,49 1,33 1,23 1,16 1,12 1,08 
Paterna (nuclis)  1,65 1,18 0,98 0,88 0,82 0,78 0,75 0,73 

Sagunt  1,32 0,87 0,85 0,84 0,92 0,97 1,01 1,04 
Sedaví  1,12 0,77 0,68 0,67 0,67 0,70 0,73 0,76 

Silla  1,33 1,26 1,35 1,37 1,38 1,39 1,43 1,48 
Sueca  0,90 0,55 0,49 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 
Tavernes de la 
Valldigna  

0,84 0,69 0,65 0,63 0,61 0,60 0,60 0,59 

Torrent  1,33 1,07 1,02 1,00 1,05 1,08 1,11 1,13 

Xàtiva  0,54 0,46 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. 
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ANNEX XLII Progressivitat de la tarifa de proveïment 

 

Llindar de 
progressivitat 

Consum 40 m3/mes 
 

Municipi 
Volum 

(m3/mes) 
Preu mitjà 
(euros/m3) 

Preu mitjà 
(euros/m3) 

% variació 
respecte 
llindar 

Nre. trams 

Alcoi  15 0,69 1,00 45,9% 4 
l’Alfàs del Pi  10 1,02 2,30 125,6% 4 

Asp  15 1,27 1,82 43,2% 4 
Benidorm  10 1,15 1,17 2,2% 2 

Callosa de Segura  13 1,31 1,64 25,3% 3 
Calp  15 1,09 2,27 108,1% 4 

Cocentaina  14 0,39 0,61 55,5% 3 
Elda  8 0,90 1,92 113,2% 5 

Mutxamel  8 1,16 1,34 15,4% 3 
Sant Joan d’Alacant  10 0,64 0,95 47,7% 4 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell  

10 0,69 2,21 219,3% 4 

Xàbia  19 1,17 2,12 80,9% 4 

Artana  15 0,29 0,33 15,0% 2 
Benicarló  10 0,44 0,92 110,4% 4 

Borriana  N/D N/D 0,61 N/D 3 
Nules  N/D N/D 0,94 N/D 3 

Onda  15 0,50 0,53 6,2% 3 
Peníscola  17 0,19 0,23 22,3% 3 

la Vall d’Uixó  N/D N/D 0,99 N/D 3 
Vila-real  N/D N/D 0,44 N/D 3 

Alfafar  10 0,56 0,88 57,7% 3 
Alzira  15 0,64 0,66 3,3% 3 

Carcaixent  N/D N/D 0,68 N/D 2 
Carlet  N/D N/D 0,51 N/D 3 

Cullera  15 0,64 0,85 33,3% 4 
Gandia  30 0,62 0,62 0,4% 4 

Mislata  N/D N/D 0,63 N/D 2 
Paterna (nucli urbà)  13 0,66 0,92 39,8% 4 

Paterna (el Plantio)  N/D N/D 0,57 N/D 2 
Paterna (la Canyada)  N/D N/D 1,08 N/D 1 

Paterna (nuclis)  N/D N/D 0,73 N/D 1 
Sagunt  20 0,84 1,04 23,1% 5 

Sedaví  26 0,67 0,76 13,4% 3 
Silla  10 1,26 1,48 17,9% 3 

Sueca  20 0,45 0,48 6,4% 3 
Tavernes de la Valldigna  N/D N/D 0,59 N/D 2 

Torrent  19 1,00 1,13 13,5% 4 
Xàtiva  N/D N/D 0,41 N/D 2 

N/D: No disponible. 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018.  



Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017 

 

140 

ANNEX XLIII Preu mitjà de proveïment net de costos directes. Euros per m3 

Municipi 
Preu mitjà per 

m3 aigua 
facturada (a) 

Cost mitjà 
d’aigua 

adquirida per 
m3 aigua 

produïda (b) 

Cost mitjà 
d’energia 

elèctrica per m3 
aigua produïda 

(c) 

Preu mitjà per 
m3 aigua 

facturada net 
costos directes 

(a) - (b) – (c) 
Alcoi  0,71 0,00 0,04 0,67 
l’Alfàs del Pi  1,02 0,41 0,03 0,58 
Asp  1,28 0,68 0,00 0,59 
Benidorm  1,15 0,43 0,02 0,70 
Callosa de Segura  1,38 0,51 0,04 0,82 
Calp  1,44 0,27 0,07 1,09 
Cocentaina  0,40 0,01 0,15 0,24 
Elda  0,98 0,04 0,16 0,78 
Mutxamel  1,17 0,57 0,03 0,58 
Sant Joan d’Alacant  0,64 0,19 0,05 0,40 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

0,69 0,01 0,19 0,49 

Xàbia  1,66 0,62 0,06 0,97 
Artana  0,44 0,00 0,21 0,22 
Benicarló  0,44 0,00 0,04 0,39 
Borriana  0,74 0,06 0,03 0,66 
Nules  0,98 0,10 0,11 0,76 
Onda  0,56 0,04 0,03 0,50 
Peníscola  0,31 0,00 0,06 0,25 
la Vall d’Uixó  1,00 0,13 0,09 0,77 
Vila-real  0,54 0,06 0,04 0,43 
Alfafar  0,56 0,02 0,06 0,48 
Alzira  0,68 0,08 0,04 0,55 
Carcaixent  0,94 0,12 0,06 0,75 
Carlet  0,59 0,00 0,10 0,49 
Cullera  0,72 0,08 0,04 0,59 
Gandia  0,89 0,00 0,07 0,81 
Mislata  1,06 0,41 0,00 0,65 
Paterna (nucli urbà)  0,66 0,16 0,04 0,46 
Paterna (el Plantio)  0,94 0,00 0,10 0,83 
Paterna (la Canyada)  1,81 0,28 0,08 1,45 
Paterna (nuclis)  1,18 0,39 0,02 0,78 
Sagunt  0,87 0,42 0,00 0,45 
Sedaví  0,77 0,38 0,00 0,38 
Silla  1,26 0,41 0,02 0,83 
Sueca  0,55 0,00 0,05 0,51 
Tavernes de la Valldigna  0,69 0,00 0,12 0,57 
Torrent  1,07 0,28 0,04 0,74 
Xàtiva  0,46 0,05 0,02 0,39 

Font: Elaboració pròpia a partir de tarifes vigents en 2018. Els costos relacionats amb la compra d’aigua i cost 
energètic s’han obtingut dels expedients de revisió de preus remesos a la Comissió de Preus o bé d’informació 
aportada pels mateixos municipis en cas de no sol·licitar autorització a l’òrgan autonòmic.  
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ANNEX XLIV Expedients d’autorització de preus 

 Últim expedient revisió preus  

Municipi Número Data Conceptes tarifaris de proveïment d’aigua 
autoritzats per Comissió de Preus 

Alcoi 925.003/012018 07/02/2018 Tots 
l’Alfàs del Pi 778.078/072015 22/07/2015 Tots 

Asp 
No consta expedient. L’Ajuntament va presentar 
sol·licitud d’autorització però la Comissió de Preus la va 
rebutjar per considerar que era taxa i no preu. 

Cap 

Benidorm 787.217/102012 25/10/2012 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Callosa de Segura 67.066/052015 02/06/2015 Tots 
Calp 53.015/022015 i 339.119/042012 13/02/2015 i 06/06/2012 Tots 
Cocentaina No consta expedient Cap (és taxa i no preu) 
Elda 199.268/122013 30/01/2014 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Mutxamel 777.045/042015 26/05/2015 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Sant Joan d’Alacant 341.002/012013 17/01/2013 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell 742197/082008 16/10/2008 Tots 

Xàbia 822140/062008 03/07/2008 Tots 
Artana No consta expedient Cap (és taxa i no preu) 
Benicarló No consta expedient Cap 
Borriana 132.011/022018 22/02/2018 Tots 
Nules 88.010/012014 08/04/2014 Tots 
Onda 45.033/032018 23/03/2018 Tots 
Peníscola 955.022/022014 19/12/2013 Tots 
la Vall d’Uixó 398.064/052018 29/05/2018 Tots 
Vila-real 927.036/032018 27/03/2018 Tots, excepte “Quota al Consorci La Plana” 
Alfafar 269.188/112009 23/12/2009 Tots, excepte “Conservació de comptador” 

Alzira 251.012/032016 24/02/2016 Tots, excepte “Tarifa de finançament 
d’inversions” 

Carcaixent 88.245/122013 19/12/2013 Tots, excepte “Tarifa transitòria 
d’inversions” 

Carlet 391.205/092008 16/10/2018 

Les tarifes aplicades en factures difereixen 
de les últimes autoritzades. No consta cap 
tarifa autoritzada en concepte de 
“Conservació de comptador” 

Cullera 218.162/122014 22/12/2014 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Gandia 151.028/072016 21/07/2016 Tots 

Mislata 378.071/022013 04/03/2013 Tots, excepte “Quota de manteniment 
integral” 

Paterna (nucli urbà) 44.056/042017 14/06/2017 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Paterna (el Plantio) 912.069/052017 14/06/2017 Tots 
Paterna (la Canyada) 815.022/022018 03/04/2018 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Paterna (nuclis) 963.266/112012 04/12/2012 Tots, excepte “Conservació de comptador” 

Sagunt 334.004/012017 20/04/2017 
Tots, excepte “Amortització equips 
telelectura” i “Obres de millora 
d’infraestructura i serveis” 

Sedaví 86.081/062018 18/07/2018 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Silla No consta expedient Cap 
Sueca No consta expedient Cap 
Tavernes de la Valldigna 400.017/022015 08/04/2015 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Torrent 423.002/012017 06/03/2017 Tots, excepte “Conservació de comptador” 
Xàtiva No consta expedient Cap (és taxa i no preu) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures emeses pels gestors i els expedients administratius facilitats per 
la Comissió de Preus. 
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ANNEX XLV Mecanismes d’acció social 

Municipi 
Bonificacions 

per renda 

Bonificacions 
per 

circumstàncies 
personals 

Fons socials o de 
solidaritat 

Alcoi  Sí No No 
l’Alfàs del Pi  No No No 
Asp  Sí Sí Sí 
Benidorm  No No Sí 
Callosa de Segura  No Sí Sí 
Calp  No No Sí 
Cocentaina  No No Sí 
Elda  No Sí N/d 
Mutxamel  No Sí Sí 
Sant Joan d’Alacant  No Sí No 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

No No No 

Xàbia  No No Sí 
Artana  No No Sí 
Benicarló  No No Sí 
Borriana  No No Sí 
Nules  Sí No Sí 
Onda  No No N/d 
Peníscola  No No No 
la Vall d’Uixó  Sí No Sí 
Vila-real  Sí Sí No 
Alfafar  No No Sí 
Alzira  No No Sí 
Carcaixent  No Sí No 
Carlet  No No Sí 
Cullera  No No Sí 
Gandia  No No Sí 
Mislata  No No No 
Paterna (nucli urbà)  No Sí Sí 
Paterna (el Plantio)  No No No 
Paterna (la Canyada)  No No No 
Paterna (nuclis)  No No No 
Sagunt  No Sí No 
Sedaví  No No Sí 
Silla  No No Sí 
Sueca  No No N/d 
Tavernes de la 
Valldigna  

No No No 

Torrent  No Sí Sí 
Xàtiva  No No Sí 

Font: Qüestionaris remesos per gestors.   
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ANNEX XLVI Transparència i publicitat de les tarifes 

Municipi 
Les tarifes estan publicades en 

diaris oficials 
Les factures contenen referència 

expressa a diaris oficials 

Alcoi  Sí Sí 
l’Alfàs del Pi  Sí Sí 

Asp  Sí Excepte “Clavegueram” 
Benidorm  Excepte “Manteniment comptador” Excepte “Manteniment comptador” 

Callosa de Segura  Sí Sí 
Calp  Sí Sí 

Cocentaina  Sí No 
Elda  Excepte “Manteniment comptador” Excepte “Manteniment comptador” 

Mutxamel  Excepte “Manteniment comptador” Excepte “Manteniment comptador” i 
“Clavegueram” 

Sant Joan d’Alacant  Sí Sí 
Teulada - el Poble Nou 
de Benitatxell  

Sí Sí 

Xàbia  Sí Sí 

Artana  Sí No 
Benicarló  Sí Sí 

Borriana  Sí No 
Nules  Sí No 

Onda  Sí No 
Peníscola  Sí No 

la Vall d’Uixó  Excepte “Tarifa Consorci” No 

Vila-real  
Excepte “Tarifa Consorci” i 

“Clavegueram” 
No 

Alfafar  Sí Sí 

Alzira  Sí Sí 

Carcaixent  Sí 
Excepte “Tarifa inversions” i 

“Clavegueram” 
Carlet  Sí Sí 
Cullera  Sí Sí 

Gandia  Sí Sí 
Mislata  Sí Sí 

Paterna (nucli urbà)  Sí Sí 
Paterna (el Plantio)  Sí Sí 

Paterna (la Canyada)  Sí Sí 
Paterna (nuclis)  Sí Sí 

Sagunt  Sí 
Excepte “Tarifa inversions” i 

“Clavegueram” 
Sedaví  Sí Sí 

Silla  Sí Sí 

Sueca  Sí 
Excepte “Quota aigua” i “Quota 

conservació” 
Tavernes de la Valldigna  Sí Sí 
Torrent  Sí Sí 

Xàtiva  Sí No 

Font: Elaboració pròpia a partir de factures i butlletins oficials consultats.  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que es preveu en les 
seccions 1220 i 3200 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, el 13 de 
maig de 2019 es va remetre als coordinadors dels 35 municipis revisats, 
com també a la Comissió de Preus de la Generalitat i a la Direcció General 
de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el 
document de treball que recollia els aspectes principals de la fiscalització 
realitzada (objectiu i abast de l’auditoria, conclusions, recomanacions, 
observacions i evidències obtingudes) una vegada finalitzada la fase del 
treball de camp per a la seua anàlisi i perquè ens enviaren els seus 
comentaris i observacions. 

En l’esborrany de l’Informe elaborat a partir del document de treball 
esmentat es van recollir, quan era el cas, les observacions i es van efectuar 
les modificacions que la Sindicatura va considerar oportunes, derivades 
de la fase a què adés s’ha fet referència.  

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe, 
aquest es va trametre el 8 de juliol de 2019 als alcaldes dels ajuntaments 
revisats, així com a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, al conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i a la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública, perquè formularen les al·legacions que 
estimaren convenients, per a la qual cosa finalitzava el termini el 30 de 
juliol de 2019. 

Dins el termini concedit, han presentat al·legacions les entitats que es 
detallen en l’annex XLVII d’aquest informe. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al tractament que se n’ha fet, 
cal assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos XLVII i XLVIII s’incorporen el text de les al·legacions 
formulades i l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè la 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2018 i 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 19 de setembre de 2019, va 
aprovar aquest informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XLVII 

Al·legacions presentades 
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NOTIFICACIÓN

Notifico a  Vd. La siguiente resolución dictada por la Alcaldía:

ASUNTO: ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE AL BORRADOR DE 
AUDITORIA OPERATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA EFECTUADO POR LA SINDICATURA DE 
CUENTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EJERCICIOS 2015-2017.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Tras previa fiscalización «in situ» facilitando documentación del 
expediente referente a la Gestión del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento del 
Ayuntamiento de Aspe, entre otros, realizada por los empleados públicos de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.

SEGUNDO.- En fecha 9 de julio del 2019, se registra de entrada borrador de la 
Auditoria operativa de la Gestión del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento del 
Agua en los municipios de la Comunidad Valenciana efectuado por la Sindicatura de 
Cuentas de la Comunidad Valenciana, ejercicios 2015-2017. En la misma, en el apartado 
de conclusiones textualmente se expone «Un tercer municipio (Aspe) tampoco tiene 

autorización de precios aunque si tramitó el expediente ante la Comisión de Precios, pero esta, 

por error, resolvió que no era preceptiva la autorización por tratarse de un servicio prestado de 

forma directa por la corporación». 

TERCERO.- En el borrador de la auditoría operativa de la Gestión del Servicio 
de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, en el ANEXO XLVI: Transparencia y 
publicidad de las tarifas, se informa de que las facturas de “Alcantarillado” no 
contienen referencia expresa a los diarios oficiales donde se publican las tarifas del 
mismo.

CUARTO.- En fecha 2 de agosto del 2019, se emite informe jurídico de 
Secretaría núm.163/2019 relativo a las alegaciones del Ayuntamiento de Aspe al 

Expediente Nº Notificación

2018/104-SEC AY/00000004/0008/000007923

Nº Resolución Fecha Resolución

 2019001924 06/08/2019

SINDICATURA CUENTAS 
GENERALITAT VALENCIANA
 CALLE SAN VICENTE,    4 
 46002  
 VALENCIA 
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Borrador de Auditoría Operativa de la gestión del servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua en los municipios de la Comunidad Valenciana efectuado por la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana para los ejercicios 2015-2017.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- En la conclusión del borrador de la Auditoria operativa de la 
Gestión del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento del Agua en los municipios de 
la Comunidad Valenciana efectuada por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana para los ejercicios 2015-2017 se está refiriendo a la contestación de la 
comisión de precios de fecha 21 de noviembre del 2012, referente a la petición realizada 
por el Ayuntamiento de Aspe en fecha 12 de noviembre del 2012.

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, en fecha 2 de noviembre del 2015, ante 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de agua potable a domicilio del Ayuntamiento de Aspe se vuelve a solicitar 
autorización —acompañando texto íntegro de la ordenanza e informe económico-
financiero del Área de Servicios Económicos— a la comisión de precios de la Dirección 
General de Comercio y Consumo. La mentada comisión acusa recibo de recepción el 5 
de noviembre del 2015. A la mencionada petición no tenemos resolución expresa por 
parte del citado ente (Documento nº 1).

TERCERO.- Asimismo, y debido a una nueva modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de agua potable a domicilio 
del Ayuntamiento de Aspe, nuevamente en fecha 14 de diciembre del 2017 se vuelve a 
solicitar autorización —acompañando texto íntegro de la ordenanza e informe 
económico-financiero del Área de Servicios Económicos— a la comisión de precios de 
la Dirección General de Comercio y Consumo. La mentada comisión acusa recibo de 
recepción el 15 de diciembre del 2017. A la mencionada petición no tenemos resolución 
expresa por parte del citado ente (Documento nº 2).

Por todo lo expuesto, entendemos —dicho sea, con todos los respetos—que si 
bien somos comprensivos con la posible confusión que haya podido generarse desde el 
punto de vista que al constatarse por parte de la Comisión de Precios que el 
Ayuntamiento de Aspe presta el servicio como tasa, y lo realiza así porque en su 
momento —en los pliegos se exigió que se iba a contraprestar a través de tasa—.  
Ahora bien, así se continúa —contraprestación a través de tasa— pese a que tenemos 
un contrato de concesión del servicio público del agua potable, esto es, gestión 
indirecta. Obviamente conocemos el nuevo artículo 289 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, pero al tener el contrato formalizado desde hace 
mucho tiempo, seguiremos con tasa porque a su vez consideramos que la 
jurisprudencia sobre ese tema está fluctuando continuadamente y queremos ser 
prudentes continuando tal como lo tenemos formalizado en el contrato administrativo. 
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Es por lo que, a su vez, cada vez que hemos modificado la ordenanza, hemos 
remitido la misma a la comisión de precios.

CUARTO.-En lo referente al antecedente tercero, se ha remitido oficio a SUMA 
Gestión Tributaria, órgano delegado de gestión tributaria y recaudación, requiriéndole 
la incorporación en las facturas/recibos del Alcantarillado la referencia expresa al 
diario oficial de publicación de las tarifas.

RESUELVO

PRIMERO: Solicitar a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, que 
tenga en cuenta las alegaciones emitidas en el informe jurídico de Secretaría 
núm.163/2019 de fecha 2 de agosto del 2019, reseñado en el antecedente tercero, 
presentadas en tiempo y forma, al borrador de la Auditoria operativa de la Gestión del 
Servicio de Abastecimiento y Saneamiento del Agua en los municipios de la 
Comunidad Valenciana efectuado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana, ejercicios 2015-2017.

SEGUNDO: Comunicar a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
 

Firmado digitalmente con el Certificado de Sello
de Órgano del Ayuntamiento de Aspe (Decretos
de Alcaldía números 1763/2016 de 9 de Agosto de
2016 y 1669/2014 de 29 de Septiembre de 2014).
Fecha: 06/08/2019
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Camí Cabanes, 88 
Teléfono  96 579 01 62* 

Fax  96 579 38 81 
amjasa@amjasa.com 

Apdo. Correos 56 
03730  XÀBIA  (Alacant) 

 
 

Al·legacions que es formulen a l’esborrany de l’Informe 
Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament 

de l’aigua en els municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 

2015-2017” 

 

 

 

Primera al·legació 
 
Apartat ANEXO XLIV de l’esborrany de l’Informe, pàgina 47 de l’apartat 
d’annexes.  
 
Contingut de l’al·legació: 
 
El municipi de Xàbia si que disposa d’expedient d’aprovació de preus, 
tal i com consta en el certificat expedit en data 3 de juliol de 2008 per 
la Directora General de Comerç i Consum amb nombre d’expedient 
822140/062008. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
S’adjunta en l’annex I, el certificat anteriorment esmenat. 
 
 
Segona al·legació 
 
Apartat ANEXOS de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4 de l’apartat 
d’annexes i successives. 
 
Contingut de l’al·legació 
 
No es tracta d’una al·legació com a tal. En la resta de municipis s’ha 
utilitzat la denominació en la llengua Valenciana i per tant, en el nostre 
cas es deuria haver utilitzat Xàbia. 
 

 
DATA AL MARGE 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX XLVIII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
D’AUDITORIA OPERATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT I 
SANEJAMENT DE L’AIGUA ALS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
EXERCICIS 2015-2017 

Les al·legacions s’han analitzat diferenciant les diverses entitats que les 
han formulades, respecte de les quals s’informa del que segueix: 

A) Ajuntament de Carlet  

Per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa amb data 19 de juliol de 2019, es van 
remetre les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de 
les quals s’assenyala el següent: 

Primera al·legació  

Comentaris: 

L’entitat assenyala que no es tracta d’una al·legació, ja que la informació 
que es reflecteix en l’esborrany de l’Informe és totalment correcta i les 
conclusions són adequades, si bé consideren que seria oportú afegir-hi un 
quadre amb l’evolució de l’aigua consumida no registrada en el període 
2015-2017, de tal manera que s’observe, en el cas del municipi de Carlet, 
la millora del rendiment hidràulic. 

En aquest sentit, hem d’assenyalar que l’apartat 3, “Conclusions”, i 
l’apèndix 3, “Observacions sobre la gestió del servei de proveïment i 
sanejament de l’aigua per les entitats locals”, recullen les conclusions i 
observacions des d’una perspectiva conjunta dels diversos municipis 
analitzats, i que la informació detallada de cada un dels municipis es 
recull en els diferents annexos que formen part de l’esborrany de 
l’Informe. Per això, no es considera oportú incorporar quadres addicionals 
en el cos de l’Informe que no aporten informació suplementària a la ja 
assenyalada en altres parts d’aquest. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament confirma que dues analítiques en 2015 van donar com a 
resultat una qualificació d’aigua no apta per al consum, i que des de 
llavors s’ha realitzat un important esforç inversor per a millorar la qualitat 
de l’aigua. 
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No cal incorporar a l’Informe la informació aportada, tot i ser pertinent, 
perquè no altera les conclusions finals i, a més, per criteri d’homogeneïtat, 
exigiria referir detalladament la totalitat d’incidències de la resta de 
municipis recollides en l’apèndix 3 i en els annexos XXII i XXIII. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació  

Comentaris: 

L’entitat no ens aporta cap documentació justificativa (com ara el 
justificant de presentació o l’ofici d’aprovació per part de l’autoritat 
sanitària) que ens permeta modificar les observacions realitzades en 
relació amb el protocol d’autocontrol i gestió del proveïment. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació  

Comentaris: 

L’Ajuntament ens indica la possibilitat que existisca alguna analítica que 
no s’haja incorporat degudament al Sistema d’Informació Nacional 
d’Aigua de Consum (SINAC). 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el paràgraf següent abans del quadre 22: 

“En el transcurs del nostre treball, alguns gestors ens han facilitat 
analítiques en format paper o en format electrònic que, això no obstant, 
no figuren reportades i notificades al Sistema d’Informació Nacional 
d’Aigua de Consum. En qualsevol cas, els gestors són responsables que les 
dades de l’autocontrol, generades per laboratoris, estiguen recollides 
degudament en aquest sistema d’informació relatiu a les zones de 
proveïment i control de la qualitat de l’aigua de consum humà.” 

Cinquena al·legació  

Comentaris: 

L’entitat assenyala que al març de 2019 s’ha publicat la nova ordenança 
que recull la totalitat de conceptes tarifaris repercutits als usuaris (quota 
de servei, de subministrament, tarifa d’inversions, quota de manteniment 
de comptadors). S’indica igualment que s’ha presentat expedient 
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d’autorització davant de la Comissió de Preus de la Generalitat per mitjà 
de procediment abreujat i que ha conclòs sense informe d’oposició, de 
manera que l’Ajuntament entén que està aprovada la totalitat de les 
tarifes incloses. 

Hem d’indicar respecte del que s’assenyala que l’Ajuntament no ens ha 
adjuntat ni ens ha remés cap documentació addicional sobre l’expedient 
presentat. En l’aplicació informàtica de la Comissió de Preus a què té accés 
la Sindicatura figura l’expedient 161.001/012019, en el qual no consten els 
imports tarifaris pretesament autoritzats. Tampoc consta en el DOGV cap 
resolució de la Direcció General de Comerç i Consum per la qual es publica 
l’extracte de resolucions corresponents a les sol·licituds de modificació de 
tarifes sobre les quals ha informat la Comissió de Preus de la Generalitat, 
referides a la població de Carlet. En definitiva, no ens consta la 
documentació justificativa que avale l’al·legació de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació  

Comentaris: 

L’entitat considera que els ajuntaments no tenen prou recursos per a 
acomplir les competències atorgades en matèria de control d’abocaments 
industrials i, en particular, sobre la incapacitat de tractar alguns 
paràmetres exigits per les autoritzacions d’abocaments atorgades per la 
Confederació Hidrogràfica. Suggereixen que una possible solució passaria 
per renovar o instal·lar noves estacions depuradores i traslladen aquesta 
responsabilitat a l’Administració autonòmica. 

L’auditoria operativa que hem realitzat no ha tingut per objecte l’examen 
simultani i exhaustiu de tots els aspectes de l’economia, l’eficiència i 
l’eficàcia relacionats amb el cicle integral de l’aigua. S’han examinat 
determinades qüestions relacionades amb aquests principis o amb una 
combinació d’aquests, basant-nos en els potencials riscos significatius 
que hem identificat en el transcurs del treball. Respecte a l’aspecte 
esmentat per l’Ajuntament i dins dels objectius plantejats en l’auditoria, 
tan sols s’ha considerat oportú revisar l’existència o no d’ordenances 
municipals d’abocaments (subobjectiu 3.3). Per això no hem analitzat ni 
avaluat el procediment d’autorització d’abocaments i el seu control. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.  
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B) Ajuntament d’Alcoi 

Per mitjà d’un escrit de l’alcalde amb data 29 de juliol de 2019, es van 
remetre les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de 
les quals s’assenyala el següent: 

Primera al·legació  

Comentaris: 

L’entitat considera que l’indicador d’eficiència de la xarxa de proveïment 
que es mostra en el quadre 5 pot estar distorsionat, ja que únicament 
considera l’aigua registrada sobre l’aigua subministrada, sense considerar 
altres consums autoritzats no mesurats. Assenyalen igualment que 
aquest indicador no té en compte la tipologia i les característiques de la 
xarxa de proveïment. 

Referent a això, hem d’indicar que el rendiment hidràulic és un indicador 
habitualment utilitzat en el sector que permet realitzar una comparativa 
senzilla sobre els resultats aconseguits pels gestors de les xarxes de 
proveïment. Ja assenyalem, en el nostre esborrany d’informe, que la 
metodologia utilitzada pels diversos gestors del servei per a quantificar les 
pèrdues reals no és homogènia i, per això, la nostra anàlisi s’ha focalitzat 
en el volum d’aigua registrada perquè aquesta és una magnitud 
monitorable a causa de la informació registrada pels comptadors 
instal·lats en diferents punts de la xarxa i, per tant, menys subjecta a la 
subjectivitat derivada dels criteris d’estimació utilitzats pels gestors. 

El treball que hem dut a terme ens ha posat de manifest que la informació 
que se’ns ha facilitat relativa als consums autoritzats no mesurats, i fins i 
tot la de pèrdues aparents, no compleix els nivells mínims exigibles de 
fiabilitat, la qual cosa no ens ha permés realitzar una anàlisi més detallada 
sobre les diferències de rendiment entre les diferents xarxes de 
proveïment. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que no necessàriament el volum elevat d’aigua 
no registrada implica un manteniment inadequat de la xarxa, ja que 
assenyalen altres factors com a consums d’aigua no registrats però sí 
autoritzats. 
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En l’esborrany de l’Informe (vegeu el quadre 11, “Components del balanç 
hídric en xarxa de proveïment”), es mostra el desglossament de l’aigua 
subministrada, consum autoritzat i pèrdues d’aigua. No obstant això, 
modificarem el paràgraf de l’Informe referit a aquest aspecte per a deixar 
més clar que l’aigua no registrada és un senyal d’una explotació i 
manteniment inadequat de la xarxa si és degut a volums significatius de 
pèrdues d’aigua i no de consums autoritzats no registrats. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció del paràgraf següent al quadre 11, que queda 
redactat de la manera següent: 

“L’aigua no registrada és la diferència entre el volum d’aigua 
subministrada a la xarxa i el volum d’aigua mesurada o registrada en els 
comptadors dels consumidors. Un elevat índex d’aigua no registrada, si és 
com a conseqüència de volums significatius de pèrdues d’aigua reals i/o 
aparents, significa que l’explotació i el manteniment del sistema de 
proveïment són inadequats, i això repercuteix en la qualitat del servei i, 
en últim terme, en pèrdues econòmiques per a l’explotació.” 

C) Direcció General de Salut Pública (DGSP) de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública  

Per mitjà d’un escrit de la subdirectora general d’Epidemiologia, Vigilància 
de Salut i Sanitat Ambiental amb data 27 de juliol de 2019, es van remetre 
les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de les quals 
s’assenyala el següent: 

Primera al·legació  

Comentaris: 

L’entitat precisa que la limitació geogràfica d’una zona de proveïment és 
municipal i no provincial, de conformitat amb la normativa autonòmica 
que desplega el Reial Decret 140/2003. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció del primer paràgraf del punt 3 de l’apèndix 1, que 
queda redactat de la manera següent: 

“Al terme municipal de cada localitat es pot identificar més d’una zona de 
proveïment. Segons l’article 3 del Decret 58/2006, de 5 de maig, del Consell, 
pel qual es desplega, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà, una zona de proveïment és una àrea 
geogràficament definida i censada per l’autoritat sanitària a proposta del 
gestor del proveïment, no superior a l’àmbit municipal, en què l’aigua de 
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consum humà prové d’una o diverses captacions i la qualitat de les aigües 
distribuïdes es pot considerar homogènia la major part de l’any.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

La Direcció General de Salut Pública considera que algunes zones de 
proveïment rellevants s’haurien d’incloure en l’estudi realitzat, i es 
refereix a Gandia 2 - platja i Grau, l’Alfàs del Pi 2 - l’Albir, Tavernes de la 
Valldigna 2 - platja, Teulada 2 - Moraira i Benidorm parc. 

Cal assenyalar en aquest sentit que totes les observacions i evidències 
referides a les zones de proveïment esmentades s’han recopilat i s’han 
tingut en compte en les nostres conclusions. No obstant això, i amb la 
finalitat d’oferir al lector un document més concís, els indicadors de totes 
les zones de proveïment en un mateix municipi gestionades per un mateix 
gestor s’han agregat en tots els quadres, gràfics i annexos que conté 
l’esborrany de l’Informe. El cas de Paterna és particular, ja que les zones 
de proveïment no les gestiona el mateix gestor. No obstant això, afegirem 
en l’annex I el detall de les zones de proveïment per cada municipi 
analitzat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Incloure el quadre següent en l’annex I, que conté dues taules: la primera 
referida als municipis analitzats i la segona a les zones de proveïment. 
Així mateix, es modifica l’índex dels annexos pel que fa al contingut de 
l’annex I. 
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Municipi Codi zona Zona de proveïment (denominació SINAC) 
Alcoi 19163 Alcoi 1- nucli urbà 
Alcoi 1023 Alcoi 2 - Cases del Salt 
Alcoi 10820 Alcoi 4 – la Font Roja 
l’Alfàs del Pi 661 l’Alfàs del Pi 1 
l’Alfàs del Pi 662 l’Alfàs del Pi 2 – l’Albir 
Asp 291 Asp 1 
Benidorm 95 Benidorm poble 
Benidorm 96 Benidorm parc 
Callosa de Segura 823 Callosa de segura 1 - nucli urbà parcial San José i altres entitats 
Callosa de Segura 824 Callosa de segura 2 - nucli urbà parcial Barrio de la Cruz 
Calp 525 Calp 1 
Cocentaina 17214 Cocentaina 1 
Elda 1398 Elda 
Mutxamel 945 Mutxamel 1 
Mutxamel 596 Mutxamel 2 - urbanització L’Horta 
Sant Joan d’Alacant 593 Sant Joan d’Alacant 
Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell 

581 Teulada 1 - nucli urbà i altres entitats 

Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell 

588 Teulada 2 - Moraira 

Teulada - el Poble Nou de 
Benitatxell 

18811 Benitatxell 1 

Xàbia 2722 Xàbia 1 
Artana N/d Artana 1 
Artana N/d Artana 2 - fonts públiques 
Artana N/d Artana 3 - Zorear 
Artana N/d Artana 4 - Orotana 
Benicarló 186 Benicarló 
Borriana 2514 Borriana 
Nules 2506 Nules 
Onda 2509 Onda 
Onda 10363 Onda 2 - polígon industrial Sud 13 
Peníscola 2450 Peníscola 
Peníscola 10730 Peníscola 6 - urbanització Les Talaies 
la Vall d’Uixó 2473 la Vall d’Uixó 
la Vall d’Uixó 2474 la Vall d’Uixó 2 - xarxa fonts públiques 
Vila-real 2436 Vila-real 
Alfafar 18606 Alfafar 1 
Alfafar 16677 Alfafar 3 - el Tremolar 
Alzira 499 Alzira 1 
Carcaixent 500 Carcaixent 1 
Carlet 19047 Carlet 1 
Cullera 1281 Cullera 1 
Gandia 528 Gandia 1 
Gandia 977 Gandia 2 - platges i Grau 
Mislata 264 Mislata 1 
Paterna (nucli urbà) 398 Paterna 1 - nucli urbà 
Paterna (nucli urbà) 537 Paterna 5 - urbanitzacions 
Paterna (el Plantio) 5322 Paterna 6 - el Plantio i la Canyada 
Paterna (nuclis) 201 Paterna 2 - barri de la Coma i altres entitats 
Paterna (nuclis) 9531 Paterna 11 - polígon industrial Fuente del Jarro 
Paterna (la Canyada) 177 Paterna 3 - la Canyada 
Sagunt 6217 Sagunt 1 
Sedaví 168 Sedaví 1 
Silla 403 Silla 
Sueca 2716 Sueca 1 - nucli urbà 
Sueca 2717 Sueca 2 - el Perelló i altres entitats 
Sueca 2718 Sueca 3 - el Mareny de les Barraquetes 
Sueca 2719 Sueca 4 - Pont Vell 
Tavernes de la Valldigna 1284 Tavernes de la Valldigna 1 
Tavernes de la Valldigna  1282 Tavernes de la Valldigna 2 - platja 
Torrent 395 Torrent 1 - nucli urbà i el Vedat 
Torrent 396 Torrent 2 - partida del Mas del Jutge 
Torrent 4586 Torrent 3 - Cumbres de Calicanto 
Xàtiva 17436 Xàtiva 1 

Font: SINAC. 
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Tercera al·legació  

Comentaris: 

La DGSP indica que per al càlcul de la freqüència mínima de mostreig per 
a l’anàlisi de control i l’anàlisi completa en el cas d’aigües subministrades 
a través d’una xarxa de distribució, es pot utilitzar el nombre de persones 
proveïdes, considerant una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia, 
tal com assenyala l’annex V del Reial Decret 140/2003.  

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el peu de pàgina següent, referit al seté paràgraf del subobjectiu 2.6: 

“Per al càlcul de la freqüència en el cas d’aigües subministrades a través 
d’una xarxa de distribució, es pot utilitzar el nombre de persones 
proveïdes, considerant una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia, 
tal com assenyala l’annex V del Reial Decret 140/2003.” 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

La direcció general assenyala que la captació d’aigua de mar es pot fer per 
mitjà de presa oberta (una torre de presa d’aigua de mar o un immissari 
submarí de captació) o a través de pous. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció del cinqué paràgraf del subobjectiu 1.5, que queda 
redactat de la manera següent: 

“Un altre dels processos necessaris per a adequar l’aigua al consum humà 
és la dessalació, un procés que parteix d’una aigua en brut amb una 
salinitat determinada de la qual s’obtenen dos fluxos, un de baixa 
concentració de sals (aigua producte) i un altre amb la resta de sals 
dissoltes (salmorra). L’aigua del mar es recull per mitjà de presa oberta 
(una torre de presa d’aigua de mar o un immissari submarí de captació) o 
a través de pous de captació situats en la costa a escassos metres del mar 
i que s’impulsa amb bombament a un depòsit previ a l’estació dessaladora 
d’aigua del mar (EDAM), on se sotmet a decantació i filtració. A 
continuació, l’aigua passa per un procés d’osmosi inversa (pas de l’aigua a 
alta pressió a través d’unes membranes especials que rebutgen les 
partícules de salmorra). Després, l’aigua tractada s’emmagatzema en 
depòsits per a la remineralització i cloració posteriors abans de distribuir-
se als consumidors.”  
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Cinquena al·legació 

Comentaris: 

La DGSP assenyala que la totalitat de l’aigua subministrada a les zones de 
proveïment de Cocentaina i Artana és d’origen subterrani i no superficial.  

Aquestes dades, que s’inclouen en els annexos III i IV, les van subministrar 
en el seu moment els gestors respectius dels dos municipis. D’acord amb 
les noves dades subministrades, modifiquem l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

 Modificar la redacció del tercer paràgraf del subobjectiu 1.2, que 
queda redactat de la manera següent: 

 “En el període 2015-2017, per al conjunt dels municipis objecte 
d’anàlisi, la naturalesa de les captacions d’origen superficial 
representa el 28,2% del total, mentre que l’origen subterrani 
representa el 66,1%. La resta és aigua obtinguda en processos de 
dessalació i representa el 5,7% del total.” 

 Modificar les dades que conté el gràfic 10, que queda de la manera 
següent: 

  

 Modificar aquestes dades, que conté l’annex III: 

Municipi 
CAPTACIÓ 

2015 2016 2017 
 Cocentaina  0 0 0 

 Artana  0 0 0 

 Total mostra  0 0 0 
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 Modificar aquestes dades, que conté l’annex IV: 

Municipi 
CAPTACIÓ 

2015 2016 2017 
 Cocentaina  1.508.378 1.478.796 1.393.848 
 Artana  437.589 437.589 437.589 

 Total mostra  64.482.459 66.212.133 68.413.888 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

La DGSP assenyala que seria oportú incloure la relació de zones de 
proveïment que han sigut objecte de fiscalització i que componen el que 
hem definit com a explotació. 

Tal com s’ha comentat en la segona al·legació de la DGSP, hem inclòs en 
l’annex I el quadre amb les dades de les zones de proveïment dels 
municipis analitzats. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu la modificació esmentada en la segona al·legació. 

D) Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 

Per mitjà d’un escrit de la secretària accidental amb data 1 d’agost de 2019, 
es van remetre les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, 
respecte de les quals s’assenyala el següent: 

Primera i única al·legació  

Comentaris: 

L’entitat indica que el servei de proveïment a la localitat de Sant Joan 
d’Alacant el presta una empresa privada i no mixta. 

Durant el transcurs del nostre treball, es va requerir a l’entitat els 
contractes en vigor, sense que aquesta els facilitara. En els qüestionaris 
recopilats, l’entitat va fer constar que Aigües Municipalitzades d’Alacant, 
Empresa Mixta (AMAEM) és l’empresa responsable de prestar el servei de 
proveïment i de clavegueram al municipi. 

Per tant, l’única evidència documental que tenim és la que l’Ajuntament 
ens va comunicar en el seu moment per mitjà del qüestionari, sense 
aportar en l’al·legació cap documentació justificativa addicional. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Afegir la nota següent a peu de quadre en l’annex I, en referència a la 
gestió a Sant Joan d’Alacant: 

“(d) Servei prestat per Aigües Municipalitzades d’Alacant, Empresa Mixta.” 

E) Ajuntament d’Asp 

Per mitjà de la Resolució d’Alcaldia de 6 d’agost de 2019, es van remetre 
les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de les quals 
s’assenyala el següent: 

Primera al·legació  

Comentaris: 

L’entitat indica que, després de la resolució de la Comissió de Preus de 12 
de novembre de 2012, es van presentar novament els expedients 
d’autorització de preus el 2 de novembre de 2015 i el 14 de desembre de 
2017, sense que la Comissió de Preus haja emés resolució expressa 
respecte als dos expedients. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir la matisació següent al final del tercer paràgraf de la conclusió g de 
l’apartat 3, “Conclusions”, i al final del nové paràgraf del subobjectiu 4.2: 

“En al·legacions, l’Ajuntament d’Asp ens assenyala que va presentar 
novament els expedients d’autorització de preus el 2 de novembre de 2015 
i el 14 de desembre de 2017, sense que la Comissió de Preus haja emés 
resolució expressa respecte als dos procediments.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament ha requerit a l’òrgan delegat de gestió tributària i recaptació 
que incorpore en els rebuts del clavegueram la referència expressa al diari 
oficial de publicació de les tarifes. 

Atés que no s’ha aportat cap documentació justificativa addicional, 
aquesta al·legació confirma la incidència descrita en l’annex XLVI. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.  
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F) Ajuntament de Mutxamel 

Per mitjà d’un escrit de l’alcalde amb data 5 d’agost de 2019, es van 
remetre les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de 
les quals s’assenyala el següent: 

Primera i única al·legació  

Comentaris: 

L’entitat accepta les diferents recomanacions formulades en l’esborrany 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

G) Ajuntament de Xàbia 

Per mitjà d’un ofici de la regidora d’Urbanisme amb data 29 d’agost de 
2019, es van remetre de forma extemporània les al·legacions a l’esborrany 
de l’informe esmentat, respecte de les quals s’assenyala el següent: 

Primera al·legació  

Comentaris: 

L’entitat ens remet el certificat expedit el 3 de juliol de 2008 per la Direcció 
General de Comerç i Consum, en què dona conformitat a l’aprovació de 
preus sol·licitada en l’expedient 822140/062008. Hem verificat que les 
tarifes vigents són coincidents amb les tarifes aprovades segons la 
resolució esmentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

- En l’apartat 1, “Xifres clau”, modificar el nombre d’expedients 
d’autorització de preus de proveïment incomplets o inexistents, que 
en seran 22. 

- Modificar el segon paràgraf de la conclusió g de l’apartat 3, 
“Conclusions”, i el vuité paràgraf del subobjectiu 4.2, que queden 
redactats de la manera següent: 

 “Un dels municipis que gestionen el servei de manera directa per 
mitjà d’una empresa pública (Sueca) no ha tramitat l’expedient 
d’autorització de preus davant la Comissió de Preus.” 

- Modificar el quadre 30 del subobjectiu 4.2, que queda de la manera 
següent: 
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Tipus de gestió Sí No 
Parcial
ment 

No 
aplica 

Total 

Administració local directa 0 0 0 3 3 
Empresa pública (100%) 1 1 0 0 2 
Empresa mixta 1 0 5 0 6 
Empresa privada (100%) 11 3 13 0 27 
Total 13 4 18 3 38 

- En l’annex XLIV, modificar la línia de Xàbia amb les dades següents: 
  

 Últim expediente revisió preus  

Municipi Número Data 

Conceptes tarifaris de 
proveïment d’aigua 

autoritzats per Comissió de 
Preus 

Xàbia 822140/062008 03/07/2008 Tots 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que s’havia d’haver utilitzat en l’Informe la 
denominació en valencià del municipi perquè fora homogeni amb la resta 
de municipis. 

L’esborrany remés a al·legacions inclou la denominació oficial de tots els 
municipis. En el cas dels municipis que tenen una doble denominació 
oficial, en castellà i en valencià, el criteri adoptat és respectar la 
denominació bilingüe per als municipis que així ho han aprovat (és el cas 
d’Alcoi, Borriana, Xàbia, Peníscola i Sagunt), de manera que en l’Informe 
redactat en castellà s’utilitza la variant castellana de la denominació, 
mentre que en la versió valenciana de l’nforme es fa constar la 
denominació en aquesta llengua. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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