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Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les inversions en immobilitzats immaterials i materials registrades en els 
comptes anuals de l'exercici de 2007 de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, EPSAR, Entitat de Sanejament o 
l'Entitat), es presenten de forma adequada, d'acord amb els principis comptables que hi 
són d'aplicació; a més de comprovar l'adequació de les citades inversions al que es 
preveu en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara en avant 
LCAP). La fiscalització també ha tingut per objecte verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici citat, en relació amb les 
àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de les àrees citades. En els diferents apartats de 
l'Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora 
per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 

Addicionalment, i d'acord amb el citat Programa d'Actuació, aquesta institució ha 
realitzat una auditoria, amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, sobre determinats 
aspectes relatius a la gestió del cànon de sanejament d'aigües residuals gestionat per 
l'Entitat durant el període 2002-2007. 

L'objectiu d'aquesta auditoria operativa ha sigut la revisió formal i sistemàtica, objectiva 
i independent, del conjunt de procediments establits per EPSAR per a gestionar el 
cànon; així com comprovar el nivell de control intern, el nivell d'organització existent, 
l'adequació dels procediments i sistemes utilitzats i el grau de consecució dels objectius 
prevists en el període, amb la finalitat d'emetre una opinió fonamentada sobre la citada 
gestió del cànon fer recomanacions sobre les mesures més convenients que hi caldria 
implantar per tal de millora la gestió. L'aparat 7 del present Informe mostra els resultats 
d'aquesta auditoria operativa. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Entitat de Sanejament estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2007, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a 
l'exercici terminat en la dita data, i els adjuntem íntegres -acompanyats de l'informe 
d'auditoria- en l'annex d'aquest Informe. Els citats comptes foren formulats pel gerent en 
funcions de l'Entitat i aprovats pel Consell d'Administració el 27 de març de 2008, i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
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Generalitat -conformement a la normativa aplicable- el 27 de juny de 2008, juntament 
amb l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, 
atenent al que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma 
privada d'auditoria. En aqueix informe s'emet una opinió favorable. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de la normativa comptable i de gestió relativa a les 
inversions en immobilitzat immaterial i material i a comprovar si la formalització i 
presentació dels comptes ha sigut adequada. 

També hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions de l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2006. 

D'acord amb tot això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, segons els "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i 
les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Tals procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut aplicables en aquest cas, 
tenint en compte els objectius perseguits i l'abast indicat anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de l'Entitat, 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades, 
durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2007; així com l'adequació de la 
formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa i d'Organització de la Generalitat per a l'exercici de 2007. 

- Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat 
per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei 2/1992, de 26 de març, per mitjà de la qual es crea l'entitat de dret públic 
Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana; modificada per les 
lleis 10/1998, de 28 de desembre; 11/2002, de 23 de desembre; 16/2003, de 17 
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de desembre; 12/2004, de 27 de desembre; 14/2005, de 23 de desembre; 
15/2005, de 26 de desembre; i 10/2006, de 26 de desembre. 

- Decret 266/1994, de 30 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el nou 
reglament sobre el règim economicofinancer i tributari del cànon de sanejament; 
modificat pel Decret 193/2001, de 18 de desembre. 

- Segon Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, 
aprovat definitivament pel Decret 197/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

- Decret 9/1993, de 25 de gener, del Govern Valencià, per mitjà del qual s'aprova 
el reglament sobre finançament de l'explotació de les instal·lacions de 
sanejament i depuració. 

- Decret 170/1992, de 16 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprova l'estatut de l'Entitat; modificat pels decrets 47/1995, de 22 de març; 
71/1999, de 17 de maig; 116/2000, de 25 de juliol, i 116/2004, de 9 de juliol. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (solament en allò 
a què es refereix a la disposició transitòria setena). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, per mitjà del qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i 
es regulen els registres oficials de contractes i de contractistes i empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 10 de desembre de 1998, per mitjà 
de la qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a 
les empreses del sector de proveïment i sanejament d'aigua. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
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comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual es determina el tractament comptable de les 
subvencions corrents percebudes per les empreses públiques. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual es determina la informació que han de rendir les 
empreses públiques. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, no s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació 
de les inversions en immobilitzat immaterial i material als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

Addicionalment, s'ha comprovat que persisteix la següent incidència posada de manifest 
en l'informe de 2006: 

a) En relació amb els "Deutors per cànon", aquesta institució entén que existeixen 
dubtes raonables sobre la possibilitat de cobrar un percentatge significatiu de 
l'import que l'Entitat mostrava a 31 de desembre de 2006 com a pendent de 
cobrament per declaracions-liquidacions presentades en 2006 i exercicis 
anteriors. 

 En aqueix sentit, l'Entitat hauria d'haver-ne estimat un import raonable, d'acord 
amb l'evolució dels cobraments realitzats, i haver dotat la corresponent provisió 
d'insolvències, a càrrec del resultat de l'exercici. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball realitzat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'ha observat en 
EPSAR, durant el període objecte de fiscalització, l'incompliment rellevant de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics que indiquem tot seguit: 

a) Tal com assenyalem en diversos apartats d'aquest Informe, la informació 
continguda en la memòria dels comptes anuals no reuneix tots el aspectes 
establits en l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 10 de desembre de 
1998, per mitjà de la qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les empreses del sector de proveïment i sanejament d'aigua 
(d'ara endavant, PGC adaptat). 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana va ser 
creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de març, com una entitat 
de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la 
Generalitat, i plena capacitat jurídica. Es regeix per la seua Llei de creació, per la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i per les altres normes recollides en l'article 15 de la citada 
Llei 2/1992. EPSAR gaudeix de plena autonomia en la seua organització i de patrimoni 
propi per al compliment dels seus fins. 

En virtut del que s'estableix en l'article 3.5 del Decret del Consell 131/2007, de 27 de 
juliol, per mitjà del qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de 
Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge, a partir de la seua entrada en vigor l'Entitat 
Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana queda adscrita a 
la dita Conselleria. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

L'informe de gestió anual de l'exercici de 2007 detalla les activitats de l'Entitat en 
relació amb: l'explotació dels sistemes de sanejament i depuració d'aigües residuals, la 
gestió del cànon de sanejament, els abocaments industrials i la construcció 
d'instal·lacions de sanejament. Però el dit informe de gestió, facilitat per EPSAR, no 
s’adjunta als comptes anuals presentats. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis d'EPSAR a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, 
en euros. 

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 709.312.634 637.129.486 11,3%

Immobilitzacions immaterials 163.115 99.945 63,2%

Immobilitzacions materials 709.134.605 637.017.427 11,3%

Immobilitzacions financeres 14.914 12.114 23,1%

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 596.637 - - 

Actiu circulant 100.768.177 107.306.004 (6,1%)

Deutors 96.704.287 103.732.786 (6,8%)

Tresoreria 4.012.144 3.519.919 14,0%

Ajusts per periodització 51.746 53.299 (2,9%)

Total actiu 810.677.448 744.435.490 8,9%
 

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Patrimoni (70.197.712) (47.180.980) 48,8%

Reserves 3.754.096 3.754.096 0,0%

Resultat de l'exercici (23.016.732) (18.367.716) 25,3%

Resultats d'exercicis anteriors (50.935.076) (32.567.360) 56,4%

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 279.385.262 259.709.991 7,6%

Subvencions de capital 279.385.262 259.709.991 7,6%

Creditors a llarg termini 366.205.741 263.215.862 39,1%

Deutes amb entitats de crèdit 366.205.741 263.215.862 39,1%

Creditors a curt termini 235.284.157 268.690.617 (12,4%)

Deutes amb entitats de crèdit 164.856.766 208.511.590 (20,9%)

Creditors comercials 69.857.513 59.614.648 17,2%

D'altres deutes no comercials 568.838 564.250 0,8%

Ajusts per periodització 1.040 129 706,2%

Total passiu 810.677.448 744.435.490 8,9%

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Despeses de personal 2.117.021 2.014.928 5,1% 

Dotació amortització immobilitzat 20.061.095 16.307.922 23,0% 

D'altres despeses d'explotació 167.585.900 144.944.022 15,6% 

Beneficis d'explotació - - -  

Despeses financeres i assimilades 20.265.715 14.847.612 36,5% 

Resultats financers positius - - -  

Deutors incobrables 623.308 6.087.479 (89,8%) 

Amortització immobilitzat exercicis anteriors 323.483 157.255 105,7% 

D'altres despeses extraordinàries 410.032 1.205.532 (66,0%) 

Resultats extraordinaris positius 6.790.325 3.945.702 72,1% 

Beneficis abans d'imposts - - - 

Resultat positiu de l'exercici - - - 
 

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Vendes i ingressos 180.028.109 155.650.943 15,7% 

Pèrdues d'explotació 9.735.907 7.615.929 27,8% 

Ingressos financers i assimilats 194.565 150.123 29,6% 

Resultats financers negatius 20.071.150 14.697.489 36,6% 

Pèrdues activitats ordinàries 29.807.057 22.313.418 33,6% 

Subvencions de capital transferides 8.042.562 7.896.659 1,8% 

Ingressos i beneficis extraordinaris 96.972 3.478.267 (97,2%) 

Ingressos i beneficis exercicis anteriors 7.614 21.042 (63,8%) 

Resultats extraordinaris negatius - - -  

Pèrdues abans d'imposts 23.016.732 18.367.716 25,3% 

Resultat negatiu de l'exercici 23.016.732 18.367.716 25,3% 

Quadre 2 
 

Tal com hem assenyalat en l'apartat 1.2.1, la fiscalització efectuada ha consistit a revisar 
si l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a les inversions en 
immobilitzat immaterial i material ha sigut adequada. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada sobre aquestes àrees, en els apartats següents es fan els comentaris sobre els 
aspectes més significatius observats. 
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4.2 Immobilitzat 

4.2.1 Immobilitzacions immaterials 

L'immobilitzat immaterial de l'Entitat representa solament el 0,02% del total de 
l'immobilitzat i es compon bàsicament de les inversions en aplicacions informàtiques, 
les quals en constitueixen el 89% del total. 

Aquest immobilitzat s'ha incrementat durant l'exercici en un 63%, a conseqüència 
d'unes altes per import de 101.906 euros i d'unes amortitzacions de 38.736 euros. 

Les proves realitzades no han posat de manifest aspectes significatius destacables. 

4.2.2 Immobilitzacions materials 

La composició i el moviment registrat en els diferents comptes d'aquest epígraf durant 
l'exercici de 2007, és el següent, en euros, d'acord amb la informació comptable 
facilitada per l'Entitat. 

 
Comptes 31-12-06 Altes Baixes Traspassos 31-12-07 

Terrenys - 1.028.745 - - 1.028.745

D'altres instal·lacions 46.780 1.449 - - 48.229

Mobiliari 219.579 7.118 - - 226.696

Equips processos d'informació 427.542 37.973 3.521 - 461.994

Constr. en curs gest. per a tercers 114.520.371 91.387.735 - (73.120.562) 132.787.544

Constr. acabades. gest. per a tercers 610.515.612 - - 73.120.562 683.636.174

Valor cost 725.729.884 92.463.020 (3.521) - 818.189.383

Amortització acumulada (88.712.457) (20.343.061) 740 - (109.054.778)

Valor net 637.017.427 (72.119959) (2.781) - 709.134.605

Quadre 3 
 

Igual com es va posar de manifest en informes d'exercicis anteriors, la informació 
continguda en l'apartat 4, "Immobilitzat material", de la memòria dels comptes anuals, 
(que adjuntem en l'annex d'aquest Informe), no reuneix tots els aspectes establits en el 
PGC adaptat, com són la informació relativa als elements totalment amortitzats, les 
assegurances contractades per a cobrir riscs, o els traspassos comptabilitzats en 
l'exercici. 

La memòria també hauria de comentar la diferent naturalesa dels elements 
comptabilitzats en "Immobilitzacions materials", assenyalant quina Administració 
pública va encomanar l'execució de les obres i la seua vocació de permanència en el 
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balanç de l'Entitat; a més d'indicar les subvencions rebudes o l'endeutament contret per 
a finançar les dites obres. 

L'immobilitzat material està valorat segons el cost d'adquisició. Les despeses de 
conservació i manteniment incorregudes durant l'exercici, les carreguen al compte de 
pèrdues i beneficis. 

L'import consignat en "Terrenys" correspon al cost d'adquisició dels terrenys per a 
l'execució de les infraestructures de sanejament i depuració en l'àmbit territorial de la 
Mancomunitat de l'Alacantí com a conseqüència del conveni signat entre EPSAR i la 
dita entitat. 

El 99,8% de l'import de l'immobilitzat material al tancament de l'exercici, el componen 
les "Construccions gestionades per a tercers", en curs o finalitzades. 

Les "Construccions gestionades per a tercers" s'amortitzen una vegada finalitzades i 
mentre no siguen lliurades formalment a les administracions que n'encomanaren 
l'execució, per períodes de trenta-tres anys per a les instal·lacions de sanejament i 
dessaladores i de vint-i-cinc anys per a les instal·lacions de cogeneració elèctrica i de 
proveïment d'aigua. 

EPSAR considera que tant les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals, com les 
de proveïment d'aigües i les de cogeneració d'energia, són construccions gestionades per 
a tercers (Generalitat o ajuntaments), perquè l'entitat no té la titularitat de les 
instal·lacions mentre no hi haja cap acord exprés en aqueix sentit. Les instal·lacions que 
han sigut lliurades a una altra administració pública, les donen de baixa en 
l'immobilitzat i se'n comptabilitza la despesa corresponent en el compte de pèrdues i 
beneficis. Durant l'exercici de 2007 no s'ha lliurat cap instal·lació a d'altres 
administracions públiques. 

Aquestes obres, les contracta i paga EPSAR recorrent -si cal- a l'endeutament necessari 
per a finançar-les. En conseqüència, es reitera la recomanació feta per aquesta 
Sindicatura de Comptes en informes de fiscalització d'exercicis anteriors en el sentit 
d'aclarir la propietat i l'ús de les citades obres i projectes, tant per a determinar si és 
adequat considerar-les com a elements patrimonials de l'Entitat (i, en conseqüència, 
comptabilitzar-les en el balanç atenent a la seua naturalesa), com per a determinar 
l'adequada afectació de l'endeutament contret per a finançar-les. 

La partida més significativa de les altes de l'immobilitzat de l'exercici, correspon a 
aquestes construccions en curs, l'import de les quals s'eleva a 91.387.735 euros. 

Durant l'exercici també s'ha produït el traspàs, des d'aquest compte al compte de 
construccions acabades, de 73.120.562 euros corresponents a les obres finalitzades. 

Hem verificat una mostra de certificacions d'obra i de factures de les altes produïdes en 
l'immobilitzat material en curs durant 2007, per comprovar si la formalització dels 
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documents que hi donen suport era adequada, així com l'adequació de la seua imputació 
comptable, i no s'hi han posat de manifest aspectes significatius destacables. 

Les proves realitzades sobre les dotacions a l'amortització de l'exercici efectuades per 
EPSAR, han posat de manifest que aquestes són raonables i que es troben 
adequadament comptabilitzades. 

EPSAR exigeix als adjudicataris de tots els seus contractes d'obres que asseguren la 
responsabilitat civil de les inversions realitzades. Així mateix, en els contractes 
d'explotació també s'exigeix contracte de responsabilitat; raó per la qual l'Entitat 
únicament abona els contractes d'assegurances de les instal·lacions pròpies. 

Hem verificat que els béns de l'Entitat es troben raonablement coberts per mitjà de les 
corresponents pòlisses d'assegurances sobre el continent i el contingut. L'import de les 
primes ha sigut imputat adequadament al concepte i l'exercici corresponents. 

L'apartat 5, "Fiscalització de la contractació", conté els aspectes més significatius que 
s'han posat de manifest a conseqüència de la revisió dels expedients de contractació. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

D'acord amb el que s'estipula en l'article 15.1.b) de la Llei 2/1992, de 26 de març, de 
creació de l'EPSAR, i en virtut de l'article 1.3 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (LCAP), l'Entitat ajusta la seua activitat, en matèria de 
contractació d'obres, béns i serveis, a la legislació de contractes de les administracions 
públiques. 

Igualment, i d'acord amb el que s'estableix en el Decret 79/2000, de 30 de maig, del 
Govern Valencià, i en l'Ordre d'11 de juny de 2001 de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació, que desenvolupa el Decret citat, l'Entitat comunica al Registre 
Oficial de Contractes de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la 
Generalitat els contractes que realitza. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D'acord amb la informació rebuda d'EPSAR, hem elaborat el quadre següent, on s'indica 
el nombre i l'import, en euros, dels expedients de contractació adjudicats en l'exercici, 
detallats per tipus de contracte i formes d'adjudicació. 

 

Tipus de contracte Forma d'adjudicació Import 
Nombre 

d'expedients 

Subhasta 416.324 0% 1 3% 

Concurs públic 106.936.954 70% 13 39% 

Procediment negociat 3.931.165 3% 4 12% 

Emergència 25.921.913 17% 15 45% 

Obres Subtotal 137.206.356 90% 33 100% 

Concurs públic 63.194.204 80% 29 39% 

Procediment negociat 4.462.785 6% 30 41% 

Emergència 2.252.524 3% 15 20% 

Assistència tècnica Subtotal 69.909.513 89% 74 100% 

Concurs públic 1.342.922 81% 4 57% 

Procediment negociat 163.364 10% 3 43% 

Subministraments Subtotal 1.506.286 91% 7 100% 

D'altres Procediment negociat 19.488 100% 1 100% 

Total 208.641.643  115   

Quadre 4 
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El procediment de licitació més usat, igual com en exercicis anteriors, tant pel nombre 
d'expedients (40%), com per l'import adjudicat (82%), és el concurs. 

El procediment negociat s'utilitza en l'adjudicació del 33% dels expedients; però 
l'import adjudicat per aquest procediment solament en representa el 4% del total. 

El percentatge mitjà de les baixes obtingudes en la licitació dels expedients, que es 
mostra en el quadre 4, es situa en el 10%; destaca per la seua importància la baixa 
obtinguda en la subhasta, que va ser del 27%. 

Durant 2007 hi havia en procés d'execució 176 expedients adjudicats en exercicis 
anteriors. L'import executat ha ascendit a 126.752.398 euros. Així mateix, durant 
l'exercici hom ha aprovat un total de 111 modificats i liquidacions a expedients en 
vigor, per un import total de 22.191.849 euros. 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

El quadre següent mostra els expedients seleccionats per a la revisió, en euros. 

 

- 269 - 



Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

 
Codi 

contracte Objecte Tipus Proced. 
Import 

adjudicació

2007/GV/0011 
Redacció projecte obres condicionament pavelló de la 
Comunitat Valenciana a l'Expo Saragossa 2008. Assist. tècnica C 109.244

2007/GV/0001 

Servei de funcionament i manteniment sistema de 
sanejament i depuració de l’ampliació d'E.D.A.R. de 
Pinedo II (València). Assist. tècnica C 11.956.574

2007/SA/0050 
Assistència tècnica per a la gestió de la participació 
de la Comunitat Valenciana a l'Expo Saragossa 2008. Assist. tècnica C 467.000

2006/GV/0045 
Obres millora d'E.D.A.R. de Bunyol-Alboraig 
(València). Obres C 2.273.144

2001/GV/0024 
Proveïment aigua potable a les comarques de la 
Ribera (València). Projecte parcial nº 3. Obres C 13.021.050

2005/EL/0071 
Obres construcció de l'estació depuradora d'aigües 
residuals de l'Alacantí Nord, impulsions i col·lectors. Obres C 31.066.516

2007/EL/0020 

Subministrament i instal·lació de graelles de difusors 
d'aire i actuacions complementàries per al reactor 
biològic E.D.A.R. d'Oriola-Nucli (Alacant). Subministraments C 185.782

2007/SA/0076 

Direcció obres emergència per a reparació de diversos 
sistemes públics de sanejament i depuració de les 
províncies de València i Alacant (II). Assist. tècnica EM 339.542

2006/GV/0100 

Obres emergència per a reutilització de les aigües 
depurades en E.D.A.R. de l'Horta Nord-Pobla Farnals. 
Impulsió a la séquia de Montcada (València). Obres EM 2.800.000

2007/GV/0066 

Obres emergència reparació diversos sistemes públics 
sanejament i depuració províncies de València i 
Alacant (I). Obres EM 3.962.689

2007/GV/0067 

Obres emergència per a reparació diversos sistemes 
públics de sanejament i depuració de les províncies de 
València i Alacant (II). Obres EM 3.328.841

2007/GV/0009 

Obres complementàries de les d'ampliació de 
l'E.D.A.R. d'Algorós a Elx (Alacant). Reutilització 
d'aigües depurades. Obres NS 2.041.470

2006/EL/0091 

Obres remodelació estació de bombeig de Bellreguard 
(València) e impulsió fins a la xarxa de col·lectors de 
Gandia-la Safor Sud. Obres S 416.324

Mostra seleccionada   71.968.176

Total expedients de contractació   208.641.643

% de revisió   34%

S: Subhasta 

C: Concurs 

NS: Negociat sense publicitat 

EM: Emergència 

EDAR: Estació depuradora d'aigües 

Quadre 5 
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Per a determinar la grandària i composició de la mostra d'expedients seleccionats, hem 
tingut en compte els criteris següents: 

- L'increment experimentat en l'exercici, respecte de l'anterior, tant en la quantia 
com en el nombre d'expedients adjudicats. 

- Expedients amb un import d'adjudicació significatiu. 

- Expedients adjudicats per concurs, amb la finalitat de comprovar-ne 
l'objectivitat dels criteris i formes de valoració usats per a adjudicar-los. 

- Expedients la tramitació dels quals haja sigut declarada d'urgència o emergència, 
a l'objecte de comprovar-ne la justificació i motivació, atés que impliquen una 
tramitació especial segons la LCAP. 

- Expedients seleccionats per mitjà d'un mostreig aleatori. Hem tractat d'incloure-
hi tots els tipus de contractes. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a verificar l'adequació de la tramitació dels 
dits expedients a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, licitació i 
adjudicació, la documentació de l'adjudicatari, l'execució i recepció de l'objecte del 
contracte, els documents justificatius i l'adequació de la comptabilitat de la despesa o de 
la inversió. 

Hem posat un èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació i el seu barem i en la 
valoració feta en les adjudicacions realitzades per mitjà de concurs; així com en la 
justificació i motivació de les declaracions d'urgència o emergència. 

D'altra banda, hem fet un seguiment dels expedients adjudicats en exercicis anteriors 
(que ja foren objecte de revisió en la fiscalització corresponent a l'exercici de 2006), 
amb execució en l'exercici de 2007 i que detallem a continuació. 

 
Codi 

contracte Objecte Tipus 
Proced

. 
Import 

adjudicació 

2006/EL/0010 Neteja camp de regates Copa de l'Amèrica Assist. tècnica C 6.458.809

2005/EL/0065 Obra tractament terciari EDAR Alcoi. Obres C 10.116.039

Quadre 6 
 

5.4 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients seleccionats 

Tots els expedients revisats han sigut tramitats conformement a la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. A continuació s'indiquen els aspectes més significatius 
que s'hi han posat de manifest. 
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Quant a les actuacions administratives prèvies i a l'òrgan de contractació: 

No s'hi ha posat de manifest cap incidència. 

Quant a la forma de selecció i adjudicació: 

- Pel que fa als set expedients licitats per concurs, s'ha observat que els criteris de 
selecció de l'adjudicatari que s'inclouen en el plec fixen per a l'oferta econòmica, 
amb caràcter general, un percentatge que oscil·la entre el 20% i el 40% de la 
puntuació total. 

 En aquest sentit, es pot recordar que aquesta Sindicatura ve recomanant que la 
ponderació de l'oferta econòmica en els concursos hauria d'aproximar-se, per 
regla general, al 50% de la ponderació total dels criteris de selecció. 

 Al respecte, l’Entitat ens ha comunicat en al·legacions que des de l’entrada en 
vigor de la nova Llei de Contractes de les Administracions Públiques. està 
ajustant-se a allò que recomana la Sindicatura. 

- Quant als expedients licitats per concurs i per subhasta, s'hi ha observat que, en 
la totalitat dels casos, no consta en l'expedient l'acta de qualificació de la 
documentació presentada que ha de realitzar la mesa de contractació amb 
caràcter previ a l'acte públic d'obertura de proposicions; a pesar del que 
s'estableix en l'article 81.3 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

- Tots els expedients amb declaració d'emergència contenen els informes tècnics 
necessaris i els acords dels òrgans pertinents que estableix la legislació. 

Quant a la formalització dels contractes: 

En tots en figura la corresponent documentació administrativa, adequadament 
formalitzada i signada d'acord amb la normativa. 

Quant a l'execució: 

En tots els expedients en què això escau, consten les actes de comprovació del 
replantejament i les certificacions d'obra i/o les factures. 

La revisió de l'execució dels contractes seleccionats i de la correcció de la formalització 
de les certificacions d'obra i factures expedides, així com la comprovació de la seua 
adequada imputació comptable, han posat de manifest els aspectes següents: 

- En alguns casos, s'han produït diverses incidències relatives al compliment dels 
terminis d'execució prevists de les obres, sense que l'Entitat haja adoptat les 
mesures considerades en els plecs a aqueix efecte. 

- 272 - 



Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

- En dos casos, els retards en la tramitació i l'incompliment dels terminis prevists 
en l'execució de les obres han fet que la declaració d'emergència haja perdut la 
seua efectivitat. 

- En tres expedients s'han detectat algunes incidències formals en relació amb les 
certificacions d'obra i les factures, que l'Entitat ha de tenir en compte per tal 
d'evitar-les en el futur. 

5.5 Compromisos contrets a càrrec d'exercicis futurs 

L'import dels compromisos de despesa adquirits a càrrec dels cinc pròxims exercicis 
corresponents a contractes adjudicats o signats a 31 de desembre de 2007 (segons la 
informació facilitada per l'Entitat en l'apartat 18 de la memòria dels comptes anuals, que 
incloem en l'annex d'aquest Informe), s'eleva a 468.453.529 euros. 

Així mateix, s'hi assenyala que els expedients de finançament d'instal·lacions de 
sanejament i depuració d'aigües residuals impliquen uns compromisos adquirits per a 
2008 que s'estimen en 85.671.305 euros; els quals es poden considerar recurrents per als 
pròxims exercicis, amb l'incrementat en la revisió de preus. 
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6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de l'Entitat han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

Quant a les mesures adoptades per l'Entitat per a resoldre les incidències posades de 
manifest en l'Informe de fiscalització de l'exercici de 2006, podem indicar que, malgrat 
que aquesta Sindicatura hi ha tramés sengles escrits, a la data d'emissió del present 
Informe no hem obtingut resposta de l'Entitat. 

No obstant això, aquesta Sindicatura ha fet un seguiment de les incidències, el resultat 
del qual exposem a continuació, juntament amb el detall de les recomanacions sorgides 
en la fiscalització de l'exercici de 2007. 

a) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades ja en 
informes d'exercicis anteriors: 

a.1) el control intern de la tresoreria s'hauria de millorar mitjançant 
l'adequada segregació de funcions entre la comptabilitat de caixa i bancs 
i el registre comptable de les operacions de tresoreria, l'adequada 
supervisió dels arqueigs de caixa i la corresponent verificació de la 
comptabilitat del pagament de les factures rebudes. 

a.2) Les necessitats de finançament d'EPSAR, que s'originen per l'execució 
dels projectes de sanejament que li encomanen, caldria regular-les i 
planificar-les adequadament, tenint en compte l'elevat volum contret, el 
seu ritme de creixement i les previsions de major endeutament que 
deriven del II Pla Director de Sanejament de la Comunitat Valenciana, i 
fer el mateix en relació amb la insuficiència dels ingressos generats o 
obtinguts per l'Entitat per a efectuar-ne l'amortització. 

a.3) Cal adoptar les mesures de control intern necessàries per a reflectir 
adequadament les "Immobilitzacions materials" de l'Entitat en la 
memòria dels comptes anuals, i perquè aquesta incloga tota la informació 
necessària per a comprendre els dits comptes. 

a.4) S'han de garantir, en la selecció de personal, els principis d'igualtat, 
mèrit, capacitat, publicitat i concurrència aplicables a la contractació de 
personal al servei de la Generalitat. 

 Així mateix, els expedients de personal han de contenir tota la 
documentació que acredite la situació personal, acadèmica i laboral dels 
treballadors d'EPSAR. 
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a.5) Adequar la plantilla de l'Entitat a l'activitat d'aquesta, en especial pel que 
fa al manteniment de les instal·lacions de depuració i l'activitat derivada 
de la gestió, recaptació i inspecció del cànon. 

a.6) Per a millora la gestió del cànon de sanejament, s'han d'adoptar les 
mesures que assenyalem en el corresponent apartat de l'Informe. 

a.7) Reprendre les funcions de control d'instal·lacions i de funcionament de 
comptadors, o d'altres mecanismes de mesura directa d'autoconsums 
d'aigua, en l'àmbit territorial de les tres províncies. 

a.8) Utilitzar el procediment considerat en el PGC adaptat per a dotar la 
provisió per a insolvències, per mitjà dels comptes corresponents del 
subgrup 49 i del subgrup 69. 

a.9) En relació amb els procediments de contractació, es recomana 
d'incrementar la ponderació que s'atorga en els concursos a les ofertes 
econòmiques dels licitadors, de forma que aquesta signifique -per regla 
general- el 50% de la puntuació total. 

b) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici: 

b.1) Els comptes anuals presentats han d'estar degudament diligenciats i a 
aquests s’hi ha d’adjuntar el preceptiu informe de gestió. 

b.2) La memòria dels comptes anuals de l'Entitat hauria d'incloure un 
paràgraf informatiu sobre l'aplicació del principi d'empresa en 
funcionament. 
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7. AUDITORIA OPERATIVA DE LA GESTIÓ DEL CÀNON DE 
SANEJAMENT 

7.1 Objectius, abast i procediments de la fiscalització 

En compliment del Programa Anual d’Actuació de 2008, i d’acord amb el que 
estableixen els articles 8, 11 i 14 i concordant de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, aquesta institució ja realitzat l’anàlisi seguint els criteris 
d’eficàcia, eficiència i economia de la gestió del cànon de sanejament d’aigües residuals 
duta a cap per l’EPSAR.  

L’objectiu d’aquesta auditoria operativa ha sigut la revisió formal i sistemàtica, 
objectiva i independent, del conjunt de procediments establits per EPSAR per la gestió 
del cànon amb criteris d’economia, eficiència i eficàcia, comprovar el grau de control 
intern, el nivell d’organització existent, l’adequació dels procediments i sistemes 
emprats, així com el grau de consecució dels objectius prevists en el període 2002-2007, 
a fi d’emetre-hi una opinió fundada i efectuar les recomanacions sobre els mesures més 
adients que haurien d’implantar-se per a la millora de la gestió. 

Els criteris d’eficiència, eficàcia i economia els definim tot seguit: 

Eficàcia Es refereix a la consecució de resultats, compliment d’objectius. 
Relaciona eixides reals amb eixides previstes. Significa la consecució, en 
el millor grau, dels objectius perseguits. 

Eficiència Relaciona entrades amb eixides. Utilització de béns en la consecució 
d’objectius. Significa la transformació, en la millor ràtio, de recursos en 
béns i serveis. 

Economia Es refereix a l’adquisició de recursos. Relaciona entrades previstes amb 
entrades reals. Significa l’adquisició, al menor cost i en el moment 
adequat, de recursos financers, humans i materials, en quantitat i qualitat 
apropiats. 

Aquests tres termes es relacionen entre si com segueix: 
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Eficiència 

 

 
EIXIDES 
REALS

ENTRADES 
REALS

 

 

 

Eficàcia Economia 

ENTRADES 
PREVISTES

EIXIDES 
PREVISTES 

 

Quadre 7.1.1 
 

Tot i que no existeixen unes normes d’auditoria generalment acceptades per a la 
realització de les auditories d’eficàcia, eficiència i economia, i tenint en compte les 
particularitats que presenten, s’han aplicat les normes que han sigut emeses per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol. 

Com s’ha posat de manifest en fiscalitzacions anteriors, la realització de l’auditoria 
operativa s’enfronta amb importants limitacions, a més de les especials característiques 
del sector públic quant a la dificultat per a quantificar avantatges i objectius socials, la 
dimensió de les organitzacions, la inadequació del benefici, etc. 

Els procediments utilitzats en aquest tipus d’auditoria destinats a la formació d’una 
opinió sobre la gestió dels aspectes seleccionats per a la seua anàlisi han sigut els 
següents: 

- L’anàlisi de plans i objectius 

- Les tècniques de cost/benefici 

- L’anàlisi de desviacions tècniques i econòmiques 

- Les enquestes mitjançant qüestionaris 

- La revisió de documentació justificativa, informes, estadístiques, ... 

- Observació de fets 

- L’anàlisi comptable de fluctuacions 

- Les entrevistes, que adquireixen especial importància 

- Anàlisis comparatives, si pertoca, amb unes altres Administracions 
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S’ha demanat i obtingut dels gestors de l’Entitat la comunicació i col·laboració 
màximes. En aquest sentit, s’ha obtingut, com a informació més significativa, la 
següent: 

- Normativa legal aplicable. 

- Estructura organitzativa i procediments administratius aplicats. 

- Detall del control intern exercit pels propis gestors sobre la seua gestió quant al 
seguiment de criteris d’eficàcia, eficiència i economia i l’elaboració 
d’informació completa, fiable i mecanitzada sobre els resultats d’aqueixa gestió. 

- Plans, programes, informes i estadístiques disponibles. 

7.2 Característiques principals de la gestió del cànon de sanejament 

La Llei 2/1992, de 26 de març i el Decret 170/1992, de 16 d’octubre, del Consell, pel 
qual es va aprovar l’Estatut que regeix l’EPSAR estableix com a objectiu de l’Entitat 
“la gestió i explotació d’instal·lacions i serveis, i l’execució d’obres d’infraestructura, 
en matèria d’abastiment d’aigua, de tractament, depuració i, si pertoca, reutilització de 
les aigües depurades i, en general, de totes aquelles mesures que puguen contribuir a 
incrementar l’eficiència de l’ús dels recursos hídrics a la Comunitat Valenciana, així 
com la gestió tributària del cànon de sanejament. 

Entre les funcions de l’Entitat en destaquen, per als objectius de la nostra fiscalització: 

- Gestionar l’explotació de les instal·lacions i executar les obres de sanejament i 
de depuració que l’Administració de la Generalitat determine, així com aquelles 
altres que hi puguen encomanar les entitats locals o d’altres organismes. 

- Recaptar, gestionar i distribuir el cànon de sanejament establit en la Llei 2/1992, 
així com inspeccionar i intervenir la destinació dels fons assignats a unes altres 
administracions o entitats diferents de la Generalitat, a fi de finançar les 
inversions previstes en la dita llei. 

- Constituir o participar en la posada en marxa de societats mixtes i fomentar 
actuacions conjuntes de cooperació en matèria de sanejament i depuració. 

- Participar, de manera transitòria o permanent, en el capital de societats que 
contribuïsquen al compliment de les finalitats de la Llei 2/1992. 

- Qualssevulla altres que, en relació amb la Llei 2/1992, hi siguen encomanades 
per la Generalitat, mitjançant decret. 

El cànon de sanejament és un tribut de la Generalitat, establit mitjançant la Llei 2/1992, 
de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que 
s’exigeix des de 1993, i que grava la producció d’aigües residuals manifestada a través 
del consum d’aigua industrial i domèstica i la seua exacció afecta tant els 
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subministraments de xarxa com els propis (autoconsums). La fiscalització de la seua 
gestió correspon a la Intervenció General de la Generalitat (IGG), en la forma establida 
reglamentàriament. 

La tarifa de cànon de sanejament es fixa anualment en les respectives lleis de 
pressuposts de la Generalitat, distingint entre usos industrials i domèstics, i establint una 
quota de consum i una altra de servei. 

En el primer cas, la quota de consum és única, i es fixa l’import per metre cúbic 
consumit. Per als usos domèstics, l’import dels metres cúbics consumits varia en funció 
de la població del municipi. 

Pel que fa a la quota de servei, per als usos industrials varia en funció del calibre del 
comptador, i per als usos domèstics novament en funció de la població del municipi. 

Es tracta d’un impost ecològic ja que la seua finalitat és millorar el nivell de 
conservació del medi ambient de la Comunitat Valenciana. Per a això, la seua 
recaptació s’afecta al finançament de les despeses de gestió i explotació de les 
instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals de titularitat 
pública i, si pertoca, de les obres de construcció d’aquestes instal·lacions. 

La modificació introduïda per la Llei 9/2001, de 27 de desembre, a la Llei 2/1992, va 
afectar l’EPSAR el rendiment del cànon de sanejament i va atribuir a l’Entitat les 
competències en matèria de gestió tributària de l’esmentat impost. 

En virtut d’això, la recaptació s’efectua per l’Entitat directament als contribuents o a 
través d’entitats subministradores d’aigua, els quals han d’ingressar el que s’ha recaptat 
en els terminis prevists reglamentàriament. També pot utilitzar la via de constrenyiment 
per a l’exacció en el supòsit que el cànon no siga satisfet en el període d’ingrés 
voluntari. 

Així mateix, la Llei 11/2002 va introduir dos nous articles, el 28 i el 29, en la Llei 
2/1992, on es regulen i tipifiquen les infraccions tributàries del cànon de sanejament i es 
graduen les sancions corresponents. En aquest sentit, a partir de 2003, EPSAR pot 
exercir la potestat sancionadora, i pot comprovar i investigar els elements del cànon. 

Els models vigents de declaració tributària del cànon de sanejament vénen regulats en 
l’Ordre de 10 de juny de 2002, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per 
la qual són aprovats. 

7.3 Evolució i situació actual del subministrament, tractament i depuració de 
les aigües a la Comunitat Valenciana 

Convé ressaltar la importància de la fase de l’estudi preliminar a l’hora de determinar 
l’abast del treball d’auditoria. Com a part de l’esmentat estudi preliminar i a fi de situar 
adequadament la revisió de la gestió del cànon de sanejament, aquesta Sindicatura ha 
analitzat el marc on se situa el subministrament, tractament i depuració de les aigües a 
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la Comunitat Valenciana, i la seua relació amb la resta d’Espanya. Així mateix, s’ha 
detallat l’evolució dels dits paràmetres mitjançant les anàlisis dels informes, enquestes i 
estadístiques emesos en el període. Aquesta anàlisi ha tingut com a font, bàsicament, la 
informació obtinguda de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’obtinguda de 
l’Entitat de Sanejament. 

En l’annex d’aquest Informe detallem els quadres elaborats per aquesta Institució a 
partir de la informació esmentada, i els aspectes més significatius de la dita anàlisi els 
assenyalem tot seguit: 

En relació amb la captació d’aigua, fonts i destinacions: 

- El volum total d’aigües, de continentals i de no continentals, captades a Espanya 
en el període 2002-2004 s’ha mantingut estable al voltant dels 40.000 hm3 
anuals. D’aquest volum, l’aigua destinada a ús domèstic (consum humà) 
representa el 15% en 2004, amb un increment del 6% en el període analitzat 
(Annex. Quadre 1). 

 La Comunitat Valenciana va disposar d’entre el 10,2% i l’11,2% del volum total 
d’aigua destinada al consum humà a Espanya en el període 2002-2006, 
lleugerament per damunt del percentatge que representa per a aquest mateix 
període la població de la nostra Comunitat respecte de la total espanyola que es 
va situar entre el 10,3% i el 10,8% (Annex. Quadre 2). 

- Durant l’any 2006, a Espanya es van distribuir per les xarxes públiques 
d’abastiment urbà 4.698 hm3 d’aigua. D’aquesta quantitat, un 83,3% se’n va 
distribuir per al consum de famílies, empreses, consums municipals, etc., mentre 
que les pèrdues aparents d’aigua (fuites, trencaments, avaries, errors de mesura, 
fraus, etc.) se’n van estimar en el 16,7% de l’aigua total distribuïda per les dites 
xarxes (Annex. Quadre 2). 

 Les llars són el principal receptor de l’aigua distribuïda en el període considerat, 
tant a l’Estat com a la nostra Comunitat. Quant a l’Estat, la mitjana del consum 
de les llars es troba pràcticament estabilitzada en el 66,8% de l’aigua distribuïda. 
A la Comunitat Valenciana aquesta mitjana oscil·la en el període entre el 68% i 
el 77% assolit en l’últim exercici del qual n’hi ha dades estadístics (Annex. 
Quadre 2). 

 De la mateix manera, les pèrdues d’aigua a la xarxa de distribució mostren, pel 
que fa a l’Estat, una progressiva reducció en el període analitzat que també 
s’observa a la nostra Comunitat, però amb uns percentatges que se situen 
lleument per damunt dels obtinguts a l’Estat. (Annex. Quadre 2). 

- Els subministraments de xarxa, i dins d’aquests subministraments, els consums 
domèstics, constitueixen, amb caràcter estable en el període 2002-2007, el 86% 
del consum total (Annex. Quadre 3). 
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 El consum mitjà diari per habitant de la nostra Comunitat oscil·la, en el període 
2002-2007, entre els 256 i els 229 litres, però amb una tendència clarament 
descendent, ja que presenta una reducció del consum del 10,3% per al conjunt 
del període (Annex. Quadre 3). 

- Pel que fa al cànon facturat als distints tipus d’usuaris, el preu repercutit als 
consums domèstics és el que ha experimentat un major increment en el període 
analitzat, amb un 63%. El preu repercutit als consums industrials mitjançant 
subministrament de xarxa se situa al voltant del 68% del preu mitjà de tots els 
subministraments de xarxa i la seua variació en el període se situa en el 48% 
(Annex. Quadre 3). 

 En el cas dels autoconsums, el preu repercutit sobre els volums d’aigua 
consumits constitueix poc més de la tercera part (37%) del preu mitjà global en 
el període analitzat (Annex. Quadre 3). 

En relació amb la recollida i tractament de les aigües residuals i els seus costs: 

- Tant els volums d’aigües recollides com de les tractades, abocades i reutilitzades 
han experimentat un important creixement en el període 2002-2006 en el conjunt 
de l’Estat i a la Comunitat Valenciana, amb increments més significatius en 
aquest últim cas (Annex. Quadre 4). 

- Els ingressos per cànon de sanejament cobreixen, amb un cert marge, les 
depeses de funcionament de les EDAR en la totalitat del període analitzat (grau 
de cobertura primària). (Annex. Quadre 5). 

 Aquests ingressos són un 20% per terme mitjà inferiors a la despesa total 
realitzada per l’Entitat si hom té en compte, a més d’aquestes despeses, la 
inversió en construcció i modernització de les instal·lacions de depuració 
d’aigües residuals i les subvencions rebudes (Annex. Quadre 5). 

 En aquest sentit, en el període 2002-2007 els ingressos per cànon s’han 
incrementat un 78%, mentre que les despeses d’explotació ho han fet en un 66%, 
però les inversions netes realitzades han crescut en un 140%, mantenint-se el 
nivell de cobertura total neta al voltant del 80% (Annex. Quadre 5). 

 En els dos últims exercicis (2006 i 2007), tant els costs de sanejament com els 
preus repercutits (cànon) han experimentat un increment respecte dels exercicis 
anteriors (Annex. Quadre 6). 

En relació amb la capacitat de tractament d’aigües residuals de plantes existents i el 
cabal tractat: 

- La capacitat de tractament d’aigües residuals de les plantes existents, tant pel 
que fa a l’Estat com a la nostra Comunitat, es troba per terme mitjà en el període 
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2003-2005 en nivells acceptables amb un marge d’absorció de nous cabals al 
voltant del 20% (Annex. Quadre 7). 

 Aquesta observació es mostra incompleta si no es mesura alhora l’eficiència en 
el tractament que hi reben les aigües residuals. Amb aquesta finalitat s’observen 
els principals paràmetres de les aigües abans i després de ser tractades a les 
EDAR (estacions depuradores d’aigües residuals). 

 En aquest sentit, la Directiva 91/271/CEE del Consell de 21 de maig de 1991, 
sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, en els articles 4 i 5 regula els 
requisits que ha de reunir els abocaments procedents d’instal·lacions de 
tractament d’aigües residuals urbanes amb caràcter general i els realitzats a 
zones sensibles propenses a eutrofització (increment de substàncies nutritives en 
aigües dolces de llacs i embassaments, que provoca un excés de fitoplàncton). 

- Per al període 2003-2006 el tractament rebut per les aigües residuals a la 
Comunitat Valenciana se situa, generalment, en termes similars als obtinguts per 
la mitjana espanyola, i només destaquen el nivells de nitrogen en l’aigua 
respecte de la mitjana tant abans com després del tractament, possible 
conseqüència de l’elevat ús d’aquest element (adobs nitrogenats) en l’agricultura 
de la nostra Comunitat (Annex. Quadre 8). 

- La informació facilitada pel departament encarregat en EPSAR de l’explotació i 
control de les plantes de tractament d’aigües residuals relativa tant a les EDAR 
existents, els cabals tractats i capacitat de tractament de les instal·lacions, com a 
l’eficiència en el tractament que reben les aigües residuals a la nostra Comunitat 
per al període 2002-2007 ha posat de manifest que: 

- El volum de les aigües residuals tractades a la Comunitat Valenciana en 
el període 2002-2007 s’ha incrementat un 14%, i oscil·la per províncies 
entre el 10% i el 16%. 

- L’evolució del nombre d’EDAR en servei ha sigut similar al volum 
tractat, i mostra un increment en el període del 13%, encara que en 
aquest cas l’interval per províncies mostra un cert desequilibri per al cas 
de Castelló en què només s’ha incrementat en tres el nombre de 
depuradores en servei, mentre que a Alacant es troba en la mitjana de la 
Comunitat i destaca València amb un increment de 27 EDAR i el 17% 
(Annex. Quadre 9). 

- L’anàlisi de les dades facilitades per EPSAR corresponents a l’exercici de 2007 
(Annex. Quadre 10, 11 i 12) mostra que: 

- Les 424 EDAR en funcionament donen servei a un total de 474 
municipis (87% del total) de la Comunitat Valenciana. Aquests 
municipis absorbeixen el 99,06% de la població total. 
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 La distribució territorial i de població dels municipis que no depuren les 
seues aigües residuals es concentra, bàsicament, en els que tenen una 
població inferior a 2.000 habitants equivalents i a la província de 
Castelló. (Segons la Directiva 91/271 CE, un he (habitant equivalent) és 
“l’equivalent a la corresponent càrrega orgànica biodegradable amb una 
demanda bioquímica d’oxigen de 5 dies (DBO5) de 60 grams d’oxigen 
per dia”). 

- Són 66 les poblacions de menys de 2.000 habitants equivalents de la 
Comunitat Valenciana per a les quals les seues aigües no reben cap 
tractament ni depuració. Aquestes poblacions concentren el 10% dels 
habitants equivalents totals d’aquest tipus de poblacions, però comporten 
el 0,94% de la població total de la comunitat Valenciana. 

 Segons la informació facilitada, per a 32 d’aquestes poblacions els plans 
directors de sanejament de l’Entitat preveuen la construcció 
d’instal·lacions de depuració o la seua connexió a instal·lacions ja 
existents. 

- Les 424 EDAR en funcionament han tractat 500,7 hm3 d’aigües residuals 
(Annex. Quadre 13). 

- El grau mitjà d’utilització de les instal·lacions depuradores, en relació a 
les seues capacitats se situa per terme mitjà en el 69% referit al volum 
d’aigua tractada, i en el 63% en relació amb el nombre d’habitants 
equivalents, tractant diàriament una mitjana de 190 litres per habitant 
equivalent. 

- Hi ha 5 poblacions costaneres (quatre en pertanyen a la província de 
Castelló i una a la de València), amb 152.503 habitants equivalents i un 
volum anual de 16,3 hm3 d’aigües residuals, que aboquen les seues 
aigües a emissari submarí amb un simple procés de desbast o decantació 
i eliminació de sòlids, ultrapassant els terminis establits en la normativa 
europea per a la depuració adequada de les seues aigües (Art. 4 i 5 de la 
Directiva 91/271/CEE). La càrrega diària mitjana d’aigües residuals 
produïda per habitant equivalent en aquestes poblacions és de 308 litres. 

 En relació amb aquestes 5 poblacions, l’Entitat ens ha indicat que en 
2008 una EDAR es troba en fase de proves (Vinaròs), una altra es troba 
en construcció (Canet d’en Berenguer), l’EDAR d’Alcossebre es troba 
en fase de selecció del contractista, i s’està redactant el projecte de les 
dues EDAR restants. 

- Per a mesurar l’eficiència en el tractament que reben les aigües residuals 
a les 424 instal·lacions en funcionament, l’Entitat verifica anualment el 
compliment dels paràmetres fixats en la directiva 91/271/CEE. 
L’informe facilitat assenyala un total de 32 incidències o incompliments 
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en l’exercici de 2007, cosa que representa un 7,5% del total 
d’instal·lacions. 

 Les proves realitzades per aquesta Institució sobre la informació 
individualitzada facilitada per l’Entitat coincideixen bàsicament amb la 
que figura en el citat informe de compliment. 

- En relació amb els abocaments realitzats a zones sensibles propenses a 
eutrofització, segons indica la directiva europea, la informació facilitada 
ha posat de manifest que: 

- A la Comunitat Valenciana existeixen en la data actual un total de 
vint-i-quatre instal·lacions depuradores a les 18 zones declarades 
sensibles segons la Resolució de 10 de juliol de 2006 del 
Ministeri de Medi Ambient, que agrupen una població de 
3.274.688 habitants equivalents. 

 D’aquestes instal·lacions, tretze se n’incorporen a aquesta 
categoria en l’esmentada Resolució de l’any 2006. La Directiva 
91/271/CEE en el seu article cinquè, apartat setè, estableix que 
“els Estats membres vetlaran per tal que les zones identificades 
com a sensibles, com a resultat de la revisió a què es refereix 
l’apartat 6, complisquen els requisits anteriorment citats en un 
termini de set anys”. 

 Per la seua importància i població afectada destaquen l’Albufera, 
amb nou instal·lacions i 2.215.211 habitants equivalents, seguida 
de l’embassament de Beniarrés, amb dues instal·lacions que 
afecten 502.024 habitants equivalents, i l’embassament de Bellús, 
amb cinc instal·lacions i 229.515 habitants equivalents. 

 No obstant això i malgrat tot, a la Comunitat Valenciana només 
quatre estacions de les vint-i-quatre que n’hi ha (una es troba en 
obres), no compleixen en l’any 2008 les qualitats d’abocament a 
zona sensible. Com hem indicat adés, la Directiva europea 
estableix un període d’adaptació de set anys que encara no ha 
transcorregut. 

- Part de les 66 poblacions de la nostra Comunitat que no depuren 
les seues aigües residuals aboquen a alguna de les 18 zones 
declarades sensibles. 

 En aquest sentit, entre els objectius específics del II Pla Director 
de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, aprovat 
pel Consell mitjançant Decret 197/2003, i amb un període de 
desenvolupament que finalitza el 31 de desembre de 2008, en 
relació amb les infraestructures de depuració i qualitat del medi 
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receptor es contemplava la necessitat de “dotar de sistemes de 
reducció de nutrients les aglomeracions urbanes, els abocaments 
de les quals puguen afectar masses d’aigua declarades com a 
zones sensibles, incloent-hi les zones humides catalogades.” 

 Segons la informació facilitada per la Entitat, aquest Pla a 31 de 
desembre de 2007 es troba executat en termes econòmics al 
66,7%, i mostra unes previsions per al tancament de l’exercici de 
2008 del 79,4%. 

- El departament d’abocaments industrials d’EPSAR realitza diverses 
funcions amb influència en la qualitat de les aigües residuals de la 
nostra Comunitat. Hi podem destacar la detecció d’abocaments que 
afecten el funcionament de les EDAR, el disseny de plans de control 
d’abocaments i l’autorització i inspecció d’abocaments. 

 La informació facilitada en relació amb la seua activitat en el període 
2002-2007 posa de manifest que com a conseqüència de l’increment en 
el control i seguiment dels abocaments industrials i de la posada en 
marxa del Pla d’Adquació de l’Abocament, s’ha aconseguit reduir la 
càrrega influent (càrrega que influeix en un medi) en quinze 
depuradores on s’han realitzat inspeccions i regularitzacions 
d’abocaments d’alta càrrega contaminant. 

 Paral·lelament, també s’han obtingut resultats satisfactoris en sistemes 
de sanejament afectats per abocaments de metalls pesants, aconseguint 
al llarg de 2007 reduccions significatives del seu contingut al fang 
d’EDAR afectades. 

7.4 Recursos financers del cànon en el període 2002-2007 

Com posem de manifest en l’apartat 7.2 d’aquest Informe, el cànon de sanejament és un 
tribut de la Generalitat que grava la producció d’aigües residuals manifestada a través 
del consum d’aigua industrial i domèstica i la seua exacció afecta tant els 
subministraments de xarxa com els propis (autoconsums). 

Dins de les anàlisis, amb criteris d’economia, eficiència i eficàcia, de la gestió del cànon 
de sanejament, aquesta Institució ha elaborat un resum de la informació continguda en 
les respectives lleis de pressuposts per al període 2002-2007 en relació amb les 
previsions d’ingressos per aquest tribut, i l’ha comparada amb els imports facturats per 
l’EPSAR, en milers d’euros: 
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    Variació anual 

Exercicis 
Previsió 

ppts. Ingressos 
Deutors 
cànon 

% 
ingr./prev. 

% deutors/ 
ingressos 

Previsió 
ppts. Ingressos 

Deutors 
cànon 

2002 96.933 100.369 55.704 104% 55% - - - 

2003 100.717 108.015 55.770 107% 52% 4% 8% 0% 

2004 118.296 119.743 57.130 101% 48% 17% 11% 2% 

2005 119.388 136.727 58.745 115% 43% 1% 14% 3% 

2006 137.232 154.686 58.731 113% 38% 15% 13% 0% 

2007 * 163.095 178.837 68.866 110% 39% 19% 16% 17% 

Total 735.661 798.377 - 109% - 68% 78% 24% 

* L’import corresponent a deutors no recull els cobraments que es produeixen en el primer 
trimestre de 2008. 

Quadre 7.4.1 
 

Com es pot observar en el quadre anterior, l’increment mitjà anual de la previsió 
d’ingressos per cànon del període és de l’11,3%, i en l’últim exercici ha assolit el 19%. 

Per la seua banda, l’execució dels ingressos derivats del tribut mostra una facturació que 
se situa, per terme mitjà en el període, un 9% per damunt dels ingressos prevists, i s’han 
incrementat els ingressos en el període en un 78%. 

Pel que fa als cobraments efectivament realitzats, s’observa que el saldo dels deutors es 
manté en uns nivells similars al llarg del període. 

Pel que fa a la tarifa del cànon de sanejament, en el quadre següent mostrem les dades 
referides al període i l’evolució experimentada per la dita tarifa: 
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       Variació 
  Anys 2003 2004 2005 2006 2007 2007 

Subministraments de xarxa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2002 
USOS INDUSTRIALS             
Quota de consum  (€/m3) 0,230 0,237 0,261 0,287 0,316 0,348 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Quota de servei  (€/any) 
Fins a 13 mm 47,18 48,60 53,46 58,81 64,69 71,16 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 15 mm 70,73 72,85 80,14 88,15 96,97 106,67 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 20 mm 117,83 121,36 133,50 146,85 161,54 177,69 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 25 mm 165,01 169,96 186,96 205,66 226,23 248,85 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 30 mm 235,82 242,89 267,18 293,90 323,29 355,62 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 40 mm 471,63 485,78 534,36 587,80 646,58 711,24 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 50 mm 707,45 728,67 801,54 881,69 969,86 1.066,85 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 65 mm 943,18 971,48 1.068,63 1.175,49 1.293,04 1.422,34 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Fins a 80 mm 1.179,08 1.214,45 1.335,90 1.469,49 1.616,44 1.778,08 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Major de 80 mm 1.650,63 1.700,15 1.870,17 2.057,19 2.262,91 2.489,20 3% 10% 10% 10% 10% 51%
USOS DOMÈSTICS             
Quota de consum  (€/m3)                         
Entre 500 i 3.000 hab. 0,100 0,103 0,113 0,128 0,145 0,164 3% 10% 13% 13% 13% 64%
Entre 3.001 i 10.000 hab. 0,130 0,134 0,147 0,165 0,185 0,207 3% 10% 12% 12% 12% 59%
Entre 10.001 i 100.000 hab. 0,160 0,165 0,182 0,202 0,224 0,249 3% 10% 11% 11% 11% 56%
Superior a 100.000 hab. 0,190 0,196 0,216 0,238 0,262 0,288 3% 10% 10% 10% 10% 52%
Quota de servei  (€/any)                         
Entre 500 i 3.000 hab. 10,14 10,44 11,48 12,97 14,66 16,57 3% 10% 13% 13% 13% 63%
Entre 3.001 i 10.000 hab. 13,78 14,19 15,61 17,48 19,58 21,93 3% 10% 12% 12% 12% 59%
Entre 10.001 i 100.000 hab. 17,04 17,55 19,31 21,43 23,79 26,41 3% 10% 11% 11% 11% 55%
Superior a 100.000 hab. 19,16 19,73 21,70 23,87 26,26 28,89 3% 10% 10% 10% 10% 51%

Quadre 7.4.2 
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Com es pot observar en el quadre anterior, l’import tant de la quota de consum com la 
de servei en els subministraments de xarxa per a usos industrials, s’ha incrementat 
globalment en un 51%, amb un increment constant del 10% anual excepte per a 
l’exercici de 2003 que en va ser del 3%. 

En canvi, pel que fa a usos domèstics, mostra una disparitat d’increments per al conjunt 
del període, tant en la quota de consum com en la de servei, que oscil·len entre el 51% i 
el 64%, en tots dos casos en funció del nombre d’habitants de la població on s’ubique 
l’usuari. 

Aquesta major variació experimentada en la tarifa dels usuaris domèstics sobre els 
industrials es produeix a partir de l’exercici de 2005 per a les poblacions de menys de 
100.000 habitants, i s’incrementa més com menor és la població. 

Així, la tarifa, tant de consum de servei, que a les poblacions menors de 3.000 habitants 
se situava a l’inici del període analitzat en el 53% de la que pagaven els usuaris de 
poblacions majors de 100.000 habitants, en 2007 assoleix el 57%. 

En conjunt, les tarifes del cànon ha experimentat un increment mitjà en el període 2002-
2007 del 54,2%. 

Respecte del nombre de contribuents i els consums, l’Entitat ens ha facilitat informació 
sobre el nombre de factures emeses i volum d’aigua facturada als subministraments de 
xarxa. En relació amb els autoconsums, ens ha facilitat el nombre de factures, que és 
coincident amb el de contribuents en emetre’s anualment, i el volum d’aigua facturada. 
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Unitat: m3 Domèstic Industrial Autoconsums 

Exercici 
Nombre 
factures 

Variac. 
anual Volum facturat

Variac. 
anual 

Nombre 
factures 

Variac. 
anual 

Volum 
facturat 

Variac. 
anual 

Nombre 
factures 

Variac. 
anual Volum facturat

Variac. 
anual 

2002 10.984.769  298.146.862  43.118  48.841.240  1.306  56.558.350  

2003 11.221.192 2% 305.425.346 2% 33.810 (22%) 45.792.836 (6%) 1.328 2% 56.023.342 (1%) 

2004 11.523.857 3% 314.397.484 3% 38.559 14% 48.106.999 5% 1.337 1% 58.383.317 4% 

2005 11.732.321 2% 314.210.454 0% 45.109 17% 48.500.364 1% 1.351 1% 56.003.151 (4%) 

2006 11.955.704 2% 304.961.608 (3%) 47.612 6% 48.589.098 0% 1.349 0% 59.519.301 6% 

2007 12.398.060 4% 301.452.872 (1%) 46.829 (2%) 50.241.831 3% 1.316 (2%) 57.000.046 (4%) 

Totals 69.815.903 13% 1.838.594.626 1% 255.037 9% 290.072.368 3% 7.987 1% 343.487.507 1% 

Quadre 7.4.3 
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Com es pot observar en el quadre anterior, el nombre de factures emeses en el període 
no ha variat significativament, amb un increment conjunt del 12,8% bàsicament degut 
als subministraments de xarxa a usuaris domèstics que representen el 99,6% del total de 
factures del període. 

Pel que fa al volum total d’aigua facturat en el període 2002-2007, 2.472 hm3, presenta 
una variació del total conjunta del 1,3% en aquests anys. El 74,4% d’aqueix volum 
correspon als usuaris domèstics. 

En conseqüència, podem concloure que atès que el volum total anual d’aigua facturat no 
presenta una variació significativa en el període analitzat, la variació experimentada en 
els ingressos d’EPSAR per facturació del cànon de sanejament en el període obeeix 
bàsicament a l’increment de la tarifa aplicat en les successives lleis de pressuposts sobre 
els consums d’aigua. 

Com es posa de manifest en l’apartat 7.3 anterior, aquest increment de la tarifa i els 
ingressos derivats del cànon de sanejament, han permès obtenir un marge mitjà del 10% 
en la totalitat del període analitzat sobre les despeses de funcionament de les EDAR, 
però són un 20% de mitjana inferiors a la despesa total realitzada per l’Entitat si hom té 
en compte a més la inversió realitzada en construcció i modernització de les 
instal·lacions de depuració d’aigües residuals. 

7.5 Organització, recursos materials i personal assignat 

7.5.1 Organització 

El departament gestor del cànon, integrat en l’àrea econòmica, té encomanada 
l’aplicació del tribut que comprèn la gestió, recaptació i la inspecció tributària del 
cànon, així com la revisió en primera instància i la imposició de sancions. 

Aquesta aplicació del tribut autonòmic comprèn, a més de les esmentades en el paràgraf 
anterior, totes les activitats administratives dirigides a la informació i assistència als 
obligats tributaris, així com la seua gestió de les actuacions en l’exercici dels seus drets 
o en el compliment de les seues obligacions tributàries. 

La realització de les tasques encomanades al departament gestor s’organitza, segons la 
informació facilitada, en les següents unitats: 

- Unitat de Subministraments de Xarxa, 

- Unitat d’Usos Industrials, 

- Unitat de Recaptació i Subministraments Propis, 

- Unitat Jurídica, 

- Unitat d’Inspecció 
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D’acord amb la informació rebuda, l’Entitat de sanejament hauria de comptar amb una 
relació de llocs de treball o relació similar aprovada en la qual es definisquen les 
funcions, responsabilitats i competències de cada lloc de treball. 

En conseqüència, recomanem que s’adopten les mesures adients que tendisquen a 
l’aprovació de la corresponent relació de llocs de treball que incloga, a més de 
l’adscripció orgànica i classificació retributiva, la definició de les funcions, 
competències i responsabilitats de cada lloc de treball. 

Pel que fa a aquests aspectes, l’Entitat ens ha informat que des de finals de 2007 s’estan 
realitzant a l’Entitat de Sanejament actuacions tendents a aconseguir l’adhesió del 
personal de l’Entitat de Sanejament al II Conveni col·lectiu de personal laboral al servei 
de l’Administració Autonòmica. 

A la data d’aquest Informe, EPSAR està a l’espera de rebre l’informe sol·licitat a la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, com assenyala l’article 31 de la Llei 
15/2007, de Pressuposts de la Generalitat per a 2008. 

7.5.2 Avaluació dels recursos humans assignats 

El detall corresponent al nombre de persones directament implicades en la gestió del 
cànon de sanejament, per categories professionals o càrrecs ostentats, en l’exercici de 
2007, el mostrem tot seguit: 

- 1 cap de departament 

- 4 tècnics 

- 1 tècnic (inspecció) 

- 3 auxiliars administratius 

Com podem observar, el nombre de llocs directament involucrats en la gestió del cànon 
és de 9, sense variació des de l’exercici de 2003 en què es va dotar l’únic lloc tècnic 
d’inspecció. L’antiguitat mitjana del personal del departament se situa en 11,9% anys. 

Durant 2007 s’ha produït una baixa en els llocs de tècnic del departament, i al 
tancament de l’exercici uns altres dos tècnics es trobaven de baixa per maternitat i se’n 
va substituir un. 

En conseqüència, l’ocupació total en l’exercici mesurada en l’equivalent a jornada 
completa és de 8,9 llocs. 

D’acord amb l’organització interna del departament, l’assignació dels recursos humans 
segueix el següent esquema: 
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Unitat Tècnics Aux. admtius Total 

Direcció departament 1   1 

Subministraments de xarxa 1  1 2 

Usos industrials 1  1 2 

Recaptació i  subministraments propis 1 1,5 

Jurídica 1 

 

1 

 

1,5 

Inspecció 1   1 

Total 6 3 9 

Quadre 7.5.2.1 
 

Amb les dades obtingudes del nombre de persones assignades a la gestió del cànon, 
aquesta Institució ha estimat els costs salarials totals en què ha incorregut l’EPSAR en 
2007 en relació amb la gestió del tribut. S’exclouen d’aquest càlcul tots els costs 
indirectes ocasionats per uns altres departaments o persones alienes a la gestió directa i 
s’hi inclouen les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. 

 
Costs salarials personal afectat a la gestió del cànon (en euros) 

Concepte Nombre Import Cost mitjà 

Personal tècnic 6 279.796 46.633 

Personal administratiu 3 75.464 25.155 

Total personal afectat 9 355.260 39.473 

Total costs personal EPSAR 52 2.117.021   

% personal afectat s/total 17% 16,8%   

Ingressos cànon   178.836.901   

% costs pers afectats/ingressos cànon    0,2%   

% costs pers. EPSAR s/ingressos cànon    1,2%   

Quadre 7.5.2.2 
 

Com podem observar, els costs totals del personal del departament gestor del cànon en 
2007 representen aproximadament el 17% del total de les despeses de personal. 

En relació amb els ingressos pel tribut, els costs de personal del departament gestor 
només comporten el 0,2% del total facturat. 

Les retribucions mitjanes anuals del personal de l’Entitat pugen a 31.981 euros, 40.392 
euros si se n’exclouen les quotes empresarials a la Seguretat Social. 
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L’anàlisi realitzada mostra que el nivell retributiu mitjà del personal del departament és 
lleugerament inferior a la mitjana de l’Entitat, i mostra diferències en els complements 
que retribueixen el lloc de treball i l’especial dificultat tècnica, responsabilitat i 
dedicació, que el nivell se situa al voltant del 89%. 

L’anàlisi per grups de titulació del personal afectat a la gestió del cànon mostra que 
aquestes diferències es deuen, bàsicament, als complements que retribueixen el personal 
pertanyent al grup A. 

Pel que fa al personal administratiu, les seues retribucions es troben als mateixos nivells 
que els seus homòlegs a la resta de l’Entitat. 

Com assenyalem en els paràgrafs anteriors, l’antiguitat mitjana del personal adscrit al 
departament significa que l’import pagat per aquest concepte al dit personal represente 
el 20% de l’import total pagat per l’Entitat. 

No obstant això, l’adequació de la dotació de recursos humans del departament gestor, 
la seua qualificació i les seues retribucions ha de realitzar-se tenint en compte la 
quantificació i evolució del volum de dades i informació que gestionen i que analitzem 
en l’apartat 7.6 d’aquest Informe. 

Igualment, també cal tenir en compte l’assignació de noves tasques al departament, en 
especial, les tasques relatives a la inspecció del cànon. 

Ja que forma part dels procediments d’anàlisi, aquesta Sindicatura de Comptes ha 
distribuït entre tot el personal del departament gestor un qüestionari relatiu a 
l’organització, procediments i mitjans assignats. 

Les principals conclusions i comentaris obtinguts els resumim tot seguit: 

- En relació amb l’adequada organització, definició de les funcions, competències 
i responsabilitats dels seus membres, la majoria de les contestacions rebudes 
giren al voltant que en l’Entitat no existeix cap document oficial de llocs de 
treball que reculla les funcions, competències i responsabilitats de cada membre 
de l’organització. En aquest sentit, les funcions i competències s’han assignat 
tradicionalment de forma oral. 

- En relació amb la suficiència de mitjans personals, la totalitat de les respostes 
posen de manifest la necessitat d’incrementar la plantilla existent. 

Destaquen que els recursos humans no s’han incrementat en el període analitzat 
proporcionalment a l’increment del volum de gestió i a les noves tasques que 
s’hi encomanen. Això ocasiona problemes de gestió i que els tècnics hagen de 
dedicar-se a realitzar labors administratives. 

Destaquen com a factor primordial que retarda la realització normal de  les 
activitats, el “colls de botella”, que es generen per la falta de mitjans personals. 
Igualment destaquen la falta o inadequació dels mitjans materials i informàtics, 
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dels procediments definits, de l’espai i de l’organització de l’organització de 
funcions i tasques. 

- En relació amb l’existència d’un manual escrit de procediments on es descriguen 
les actuacions que s’han de seguir en cada cas, de les contestacions rebudes se’n 
desprèn que el dit manual no s’ha difós adequadament entre el personal i que a 
més a més no regula les relacions entre els diversos departaments de l’Entitat de 
sanejament. 

- Es considera especialment necessari pel personal gestor, reduir el nombre de 
documents i el temps de procés. 

 Igualment es considera insuficient i no planificada la formació del personal, i es 
recomana l’aprovació per part de la gerència de l’Entitat d’un pla de formació 
continuada que contribuiria a l’actualització professional dels empleats, en 
especial en matèria tributària pel canvi continu, així com en matèries tècniques 
específiques. 

- Es considera molt important la implantació de nous programes o aplicacions que 
ajuden a la gestió, i que esfomente la utilització d’aquestes eines i la substitució 
de mètodes manuals, alhora que es potencie l’explotació de les aplicacions 
existents i l’increment de la formació en la matèria. 

 En aquest sentit, s’incideix en la necessitat de millorar i desenvolupar les 
aplicacions existents i implementar unes altres de noves a fi que aquestes 
aplicacions faciliten tota la informació necessària per a la presa de decisions i no 
calga recórrer a procediments manuals que retarden la gestió, especialment quan 
impliquen relacions entre els departaments. 

- Existeix unanimitat en les respostes en relació amb els problemes d’espai que 
genera l’emmagatzemament de documents. 

Com a resum de les respostes rebudes, considerem necessari que l’Entitat analitze i 
revise els mitjans personals assignats a la gestió del cànon (tècnics i administratius), així 
com l’estructura interna del departament. 

7.5.3 Avaluació dels recursos materials 

Durant el període analitzat s’han incrementat i renovat els mitjans d’ús personal, com 
ara els ordinadors de sobretaula, telèfons o calculadores de mà; s’han mantingut 
pràcticament invariables la resta de mitjans d’ús general (fotocopiadores, etc.), i no s’hi 
ha detectat l’existència de cap problema. 

Pel que fa a l’espai físic on s’ubica el personal del departament, cal destacar que el dit 
espai és compartit amb l’arxiu de gran volum de documents que genera la gestió del 
tribut, que comporta la inadequada ubicació i arxiu de la documentació atesa la 
transcendència tributària de la informació que s'hi conté. 
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En aquest sentit recomanaríem disposar d’un espai adequat i amb les mesures de 
seguretat adients destinat en exclusiva a l’arxiu de tota la documentació de caràcter 
sensible que es genera en aquest i d’altres departaments de l’Entitat. 

7.6 Volum de gestió, objectius i indicadors 

D’acord amb el que descriu l’apartat 7.5.1, la gestió del tribut consisteix en les següents 
funcions administratives: 

- Recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions 
de dades i d’altres documents tributaris. 

- Comprovació i realització de devolucions. 

- Reconeixement i comprovació de la procedència de beneficis fiscals. 

- Control de facturació i del compliment de les distintes obligacions 
tributàries i formals. 

- Verificació de dades i comprovació de valors. 

- Actuació de comprovació limitada i emissió de les liquidacions 
tributàries derivades de les liquidacions i comprovacions realitzades. 

- Emissió de certificats tributaris. 

- Elaboració i manteniment dels censos tributaris. 

- Informació i assistència tributària. 

- D’altres actuacions d’aplicació dels tributs no integrades en les funcions 
d’inspecció i recaptació. 

Els procediments de recaptació tributària consisteixen en l’exercici de les funcions 
administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris, la recaptació dels quals 
pot realitzar-se en 

- Període voluntari: mitjançant el pagament compliment de l’obligat tributari en 
els terminis prevists. 

- Període executiu: mitjançant el pagament o compliment espontani de l’obligat 
tributari o, si pertoca, a través del procediment administratiu de constrenyiment. 

A més d’aquestes funcions, comprèn la devolució d’ingressos indeguts, bàsicament per 
pagaments duplicats, per l’aprovació de coeficients correctors i per les fuites d’aigua als 
subministraments de xarxa; i els acords de pagament, ajornaments i fraccionaments. 

Per la seua banda els procediments d’inspecció abasten: 

- La investigació de supòsits de fet de les obligacions tributàries. 

- La comprovació de la veracitat i exactitud de declaracions presentades. 
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- L’obtenció d’informació relacionada amb l’aplicació dels tributs. 

- La comprovació de valor de drets, rendes, productes, béns, patrimoni, empreses i 
d’altres elements. 

- La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de 
beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries, així com per a l’aplicació 
de règims tributaris especials. 

- La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores 
sobre els seus drets i obligacions tributàries i la forma que s’han de complir. 

- La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seues actuacions de 
comprovació i investigació. 

- La realització d’actuacions de comprovació limitada. 

- L’assessorament i informe a òrgans de l’Administració Pública. 

- La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no 
permanent. 

- D’altres que s’establisquen o que s’hi encomanen per les autoritats competents. 

El departament gestor ens ha facilitat informació relativa al volum de gestió o activitat 
de les principals funcions que ha desenvolupat en el període 2002-2007, que completa 
la que consta en els informes anuals de gestió corresponents al dit període. 

A fi de procedir a la seua anàlisi, aquesta informació s’ha agrupat en funció de les 
unitats de gestió existents en el departament, que assenyalem en l’apartat 7.5 anterior 
d’aquest Informe. 
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Unitat subministraments de xarxa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre entitats subministradores 281 277 290 293 289 281
Nombre subministraments 550 551 573 597 594 584
Nombre documents presentats:         
MD-010 Cens 55 46 56 100 47 43
MD-100 Resum anual 451 481 515 520 530 527
MD-101 Declaració de facturació 2.164 2.146 2.250 2.412 2.519 2.509
MD-102 Autoliquidacions 2.832 3.024 2.919 3.181 3.294 3.857
MD-401 Relació rebuts impagats 372 397 415 432 434 436
Relació detallada de facturació 306 366 363 376 435 453
Nombre recordatoris de presentació 897 1.184 1.198 724 599 936
Nombre requeriments de presentació 1.081 512 519 584 360 516
Nombre requeriments de reparació        547
Nombre liquidacions de recàrrecs - 215 75 47 80 37
Import liquidacions de recàrrecs - 193.210 49.061 50.099 44.061 50.535
Nombre liquidacions de diferències - 20 40 7 6 4
Import liquidacions diferències - 49.345 105.157 47.351 18.385 4.536
Emissió de rebuts impagats. Nombre - 2.163 - - 965 - 
Emissió de rebuts impagats. Import - 797.341 - - 1.222.136 - 
              

Unitat subministraments propis i recaptació 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nombre documents presentats:         
MD-202 Declaració inicial 1.038 222 86 75 38 70
MD-203 Declaració trimestral volum aigua 2.713 4.125 4.372 4.605 4.384 3.844
Nombre requeriments de presentació 709 423 193 40 7 102
Nombre requeriments de reparació 4 52 664 114 34 61
Nombre requeriments d’informació - - - - - 48
Nombre expedients devolució iniciats (1) (1) (1) (1) (1) 131
Nombre expedients devolució resolts (1) (1) (1) (1) (1) 124
Nombre ajornaments pagament (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
Nombre fraccionaments pagament (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
              

Unitat usos industrials 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nombre MD-301 Declaració producció aigües residuals 4.693 385 358 442 2.941 283
Nombre requeriments presentació 229 186 234 156 12 42
Nombre requeriments  reparació 26 781 1.099 979 1.144 962
Nombre recordatoris renovació  8.880 - - - 10.281 - 
Nombre resolucions coeficient corrector 4.391 257 250 349 2.480 173
              

Unitat jurídica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nombre recursos reposició interposats - - - - 101 66
Nombre recursos reposició resolts - - - - 101 52
Nombre informes emesos a la D. G. Tributs - - - - 15 29
Nombre expedients sanció iniciats - 284 140 280 74 62
Nombre expedients sanció resolts - 111 94 190 74 22
Import sancions resoltes - 786.763 100.743 67.634 89.220 67.661
          

Unitat d’inspecció 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nombre visites d’inspecció realitzades - 31 16 12 9 3
Nombre d’actes alçades - 9 41 32 19 8
Import total de les actes - 390.261 1.019.990 1.221.063 189.106 337.680
Nombre expedients sancionadors - 9 34 34 19 8
Import total expedients sancionadors - 219.226 404.714 637.453 87.450 153.893
Nombre expedients de control de cessaments - - - - - 39
Import deute regularitzat - - - - - 51.297

(1) No ha sigut possible obtenir-ne informació. 

Quadre 7.6.1 
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Per a analitzar adequadament la informació que figura en el quadre anterior, cal realitzar 
les següents precisions: 

- En alguns casos no ha sigut possible obtenir la informació pertinent atès que 
aquesta informació no se’n desprèn directament de les aplicacions informàtiques 
de gestió, cal recórrer a costosos procediments manuals (expedients de 
devolució d’ingressos indeguts, ajornaments i fraccionaments, etc.). 

- En l’any 2006 s’ha produït la primera renovació quadriennal relativa a 
declaracions de producció d’aigües residuals per abocaments industrials. El 
tractament i revisió de la documentació presentada ha marcat la gestió de 
l’exercici. 

- També en l’exercici de 2006 es va iniciar la presentació de recursos de reposició 
contra actes emesos per EPSAR i la seua resolució. Igualment es van informar 
les reclamacions presentades davant la Direcció General de Tributs. 

- Durant 2007 s’ha inicial el control de cessaments de subministraments, que 
pretén comprovar el compliment de les obligacions tributàries de les entitats 
subministradores després d’haver cessat en algun subministrament. 

- Addicionalment, i tot i que no es reflecteix en el quadre anterior per no existir un 
registre de reculla la tal activitat, una de les tasques fonamentals del departament 
quant al temps de dedicació del seu personal, principalment tècnic, és la 
d’informar i assistir a l’obligat tributari, bé presencialment o bé telefònicament. 

 En aquest sentit, tot el personal del departament compagina les tasques de 
comprovació o expedició de models, remissió de recordatoris o requeriments, 
solució de problemes, etc., amb la d’informar i assistir a l’obligat tributari. 

Les xifres relatives al volum de gestió que mostrem en el quadre anterior, revelen en 
uns casos un alt volum de documents comprovats, tramitats, revisats o emesos (escrits 
recordatoris, requeriments d’informació, presentació o reparació, etc.), i en uns altres, 
amb un volum considerablement inferior, és la complexitat tècnica i jurídica la nota 
dominant (expedients de sanció, actes d’inspecció, resolució de recursos, emissió 
d’informes, etc.). 

A aquest exigent nivell d’activitat o complexitat cal afegir, com comenten en paràgrafs 
anteriors, la dedicació del personal a informar i assistir a l’obligat tributari ben 
presencialment o telefònicament, així com les tasques que no han pogut ser 
quantificades pel cost que en comporta l’obtenció. 

Així mateix, les noves tasques iniciades en el període analitzat, llevat de la inspecció, no 
han sigut acompanyades d’increments en l’assignació de recursos humans. 

En conseqüència, els mitjans personals amb què compta el departament en l’actualitat 
(analitzats en l’apartat 7.5 anterior) no semblen suficients per a millorar la gestió del 
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tribut en els seus distints vessants (gestió, recaptació i inspecció), i mamprendre en el 
futur noves tasques pendents o ampliació de les existents que permeten adequar-la a les 
seues exigències. 

En relació amb la fixació d’objectius i indicadors o criteris d’avaluació del seu 
compliment, s’ha procedit a la revisió de les fitxes relatives als objectius estratègics i les 
accions per a desenvolupar dels exercicis del període analitzat que s’inclouen en els 
respectives lleis de pressuposts de la Generalitat. En aquest sentit, hem observat que, en 
relació amb el cànon de sanejament, aquestes mostren invariablement el següent: 
 

Objectiu estratègic:  
 

“Gestió del cànon de sanejament, com a recurs tributari destinat a finançar les 
despeses de gestió i explotació de las instal·lacions de sanejament y depuració y, si 
pertoca, la seua construcció.” 
 

Objectius i accions per a desenvolupar durant l’exercici: 

“Recaptar el cànon de sanejament inclòs en els rebuts de l’aigua” 

“Recaptar el cànon de sanejament a aquells contribuents amb subministraments 
propis d’aigua.” 

 

Com podem apreciar, tant l’objectiu estratègic definit, que se sustenta en el concepte del 
tribut, com les línies d’actuació previstes per a assolir-lo, són de tipus qualitatiu, i no 
defineix els criteris ni els indicadors que servirien per a mesurar els resultats. 

Aquesta circumstància no permet efectuar un adequat seguim4ent dels avanços, si és el 
cas, experimentats en la consecució de l’objectiu en el període analitzat. 

D’altra banda, la direcció de l’Entitat formula anualment uns objectius per departament 
als efectes de retribuir adequadament el personal amb el complement de productivitat 
inclòs en les condicions retributives del seu personal des de l’exercici de 1994. 

En concret, i pel que fa al departament de gestió de cànon, es fixen per a 2007 tres línies 
estratègiques que es resumeixen en un objectiu únic: la gestió plena del cànon. 

Aquest objectiu, també genèric i qualitatiu, es desenvolupa a través de tres subobjectius 
que fan referència als subministraments de xarxa, els subministraments propis i la 
inspecció: 

- A 31 de desembre hauran d’haver-se emès totes les liquidacions de recàrrecs per 
presentació extemporània d’autoliquidacions que corresponguen a les 
autoliquidacions presentades fins al 30 de juny de 2007. 
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- A 31 de desembre hauran d’estar emeses totes les liquidacions per autoconsums 
corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

- Al tancament de l’exercici s’hauran d’haver alçat vuit actes d’inspecció. 

També es determinen els criteris per a avaluar els resultats aconseguits i la proporció de 
cadascun d’ells en el conjunt del departament. 

L’avaluació realitzada considera que el departament ha assolit la totalitat dels objectius 
fixats i, per tant, convé abonar al personal el referit complement de productivitat. 

Com a conclusió de l’anàlisi realitzada, aquesta Institució recomana amb caràcter 
general la fixació anual per l’Entitat d’objectius específics i quantificats, desenvolupats 
a través de línies d’actuació que abasten els distints àmbits de competències, i la fixació 
d’indicadors o criteris d’avaluació del seu compliment que permeten la seua adequada 
verificació. 

Aquesta fixació d’objectius i indicadors de la seua medició, per tal que siga plenament 
efectiva, ha d’anar necessàriament acompanyada de l’adequada dotació a l’Entitat dels 
recursos humans, materials i financers que permeten la seua consecució i el compliment 
dels objectius generals, definits en l’article 14.3 de la Llei 2/1992. 

En especial, i en relació amb la gestió del cànon de sanejament que s’analitza en aquest 
Informe, l’objectiu general definit en la llei es desenvolupa en l’article 16.b en definir 
d’entre les funcions d’EPSAR, “recaptar, gestionar i distribuir el cànon de sanejament, 
així com inspeccionar i intervenir la destinació dels fons assignats a unes altres 
administracions o entitats distintes de la Generalitat, a fi de finançar les inversions 
previstes en la llei.” 

7.7 Procediments de gestió aplicables a la seua revisió 

L’Entitat ens ha facilitat el manual de procediments administratius d’aplicació, sanció i 
revisió del cànon de sanejament elaborat en 2006. Aquest manual recull les principals 
funcions administratives, operacions, documents, tràmits i terminis en vigor que 
s’apliquen pel departament de gestió del cànon de sanejament, en la gestió recaptació i 
la inspecció tributària, així com en la revisió en primera instància i la imposició de 
sancions. 

Addicionalment, com hem manifestat en l’apartat 7.5.2 anterior, l’Entitat hauria de 
disposar d’un manual general on es definisquen i regulen, a més dels procediments en 
si, les necessàries relacions interdepartamentals quan aquells procediments afecten o 
depenen de diverses àrees o departaments de l’Entitat. 

Aquesta situació afecta especialment les relacions, dins de l’àrea econòmica i financera, 
amb el departament de gestió econòmica on s’enquadren les competències de tresoreria 
i comptabilitat, i en l’àrea tècnica, amb els departaments de sistemes d’informació 
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(funcionament i manteniment de fitxers o implantació de noves aplicacions) i 
d’abocaments industrials, en relació amb els coeficients reductors d’abocaments. 

D’altra banda, atès el caràcter de tribut del cànon de sanejament, els seus procediments 
de gestió, recaptació, sanció i inspecció es troben subjectes en distints aspectes a la 
legislació general de caràcter tributari. 

El nostre treball ha consistit en la revisió de l’aplicació pel departament dels diferents 
procediments relatius al cànon i una anàlisi dels terminis de gestió, mitjançant la 
selecció de mostres dels distints tipus de documents i operacions que s’hi recullen. 
Bàsicament, els documents seleccionats corresponen a l’últim exercici del període que 
es realitza la nostra anàlisi: 2007. 

Subministraments de xarxa 

En relació amb els diversos models vigents de la declaració tributària del cànon de 
sanejament, les proves realitzades sobre la mostra seleccionada han orientat a verificar: 

- La correcta identificació de l’empresa subministradora i la localitat a què 
correspon el subministrament en el documents presentats. 

- El compliment dels terminis de presentació, i la coherència i correcció de la 
informació presentada en els distints models. 

- La presentació conjunta de models quan així està establit. 

- La correcció de les tarifes aplicades i de les operacions aritmètiques realitzades. 

- En el cas del model MD-102 (autoliquidacions i ingrés), la presentació en 
l’entitat financera, l’abonament del seu import en els comptes d’EPSAR (i la 
seua transferència dels comptes de recaptació als comptes operatius al final de la 
quinzena) i que el seu import es trobe comptabilitzat com cal. 

- L’elaboració per l’Entitat dels corresponents requeriments d’esmena i 
presentació, o recordatoris prevists en els procediments, i el compliment dels 
terminis establits. 

- L’elaboració, si pertoca, de les corresponents liquidacions paral·leles, de 
recàrrecs o sanció. 

La revisió ha posat de manifest els següents aspectes: 

- En alguns dels casos d’ajuntaments amb gestió pròpia del subministrament de 
xarxa, el model MD-100 (declaració resum anual) s’ha presentat fora de termini 
però amb caràcter previ a l’emissió per part d’EPSAR dels corresponents 
recordatoris de presentació. 
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 En un altres dels ajuntaments revisats, els documents es presenten en la 
Diputació de Castelló en virtut del conveni signat amb EPSAR pel qual aquella 
s’encarrega de tota la gestió remetent després a l’Entitat un llistat resum de cada 
municipi i de l’ingrés del cànon. En conseqüència, no ha sigut possible verificar 
la correcta presentació en termini del model. 

- Respecte del model de declaració de facturació, MD-101, la revisió de tarifes o 
càlculs aritmètics mostra l’existència de diferències en setze declaracions de les 
entitats subministradores (20% dels casos). Aquestes diferències solen produir-
se en les declaracions del primers mesos de l’any, com a conseqüència del canvi 
del tipus impositiu de l’exercici anterior per uns consums i el tipus impositiu del 
nou període. 

 Segons que ens informa el responsable del departament, aquestes diferències no 
són habitualment investigades ni se’n sol·licita informació quan no són 
significatives o corresponen a declaracions presentades pels grans 
subministradors, com a conseqüència de l’escassesa de mitjans. 

 En cap dels casos revisats s’ha sol·licitat informació respecte de les diferències 
observades. 

 Pel que fa a les declaracions presentades pels ajuntaments amb gestió pròpia, en 
un cas les declaracions revisades corresponen a l’exercici de 2006 presentades 
en 2007 (fora de termini), i no s’han presentat les declaracions corresponents a 
2007. 

 En aquest cas no s’han emès els corresponents recordatoris o requeriments per 
tenir obertes actuacions d’inspecció del tribut. 

- Pel que fa a la presentació de l’autoliquidació i ingrés, model MD-102, en vint-i-
set casos (38% del total) no figura en el model el segell del registre d’entrada de 
l’Entitat. Segons ens comenta el responsable del departament, aquesta 
circumstància a causa que el model, en moltes ocasions, va acompanyat d’un 
escrit de presentació que és el segellat en el registre per l’Entitat. El cas s’ha 
comprovat en alguns dels models revisats, tot donant per bona la data que figura 
en l’ofici en aquests casos. 

 En quinze casos (21%), no figura en els documents el segell i la data de 
presentació del model en l’entitat financera, per la qual cosa no ha sigut possible 
verificar si va ser presentat dins del termini establit. 

 En un cas, els documents s’han presentat sense efectuar l’ingrés i han sigut 
comptabilitzats com a pendents de cobrament. El seu import no ha sigut requerit 
per trobar-se l’ajuntament incurs en un procediment d’inspecció. 

- La revisió de la relació de rebuts impagats, model MD-401, no ha posat de 
manifest aspectes destacables. 

- 302 - 



Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

Subministraments propis o autoconsums 

En relació amb el model MD-203 (declaració trimestral de volums d’aigua), les proves 
realitzades sobre la mostra seleccionada han consistit a verificar: 

- La correcta identificació de l’autoconsum (empresa i localitat) i la data de 
presentació del model. 

- La coherència de la lectura (estimada o real) i la correcció de les operacions 
aritmètiques. 

- Si, en el cas d’existència d’errors, se n’ha efectuat el corresponent requeriment 
d’esmena d’informació. 

El treball realitzat no ha posat de manifest aspectes rellevants. 

Sancions i recàrrecs 

En relació amb aquestes actuacions les proves sobre la mostra seleccionada han 
consistit a verificar: 

- Si s’ha realitzat liquidació per part de la unitat de recaptació a proposta de la 
unitat de subministraments de xarxa. 

- Si existeix aprovació de l’expedient per la gerència i aquesta ha s’ha notificat 
per la direcció econòmica i financera. 

- La correcció de les operacions aritmètiques. 

- Si el seu import ha sigut ingressat en bancs i es troba adequadament 
comptabilitzat. 

Les proves realitzades mostren que, en general, les expedients contenen tots els 
documents i tràmits necessaris. El termini mitjà de tramitació i cobrament se situa al 
voltant dels dotze mesos. 

Respecte del cobrament podem mencionar que tres sancions i la pràctica totalitat dels 
recàrrecs revisats (en la seua majoria corresponen a ajuntaments o empreses municipals) 
es troben pendents de cobrament, sense que hi haja constància en l’expedient de la 
realització d’actuacions posteriors tendents al seu cobrament. Aquesta situació ha sigut 
confirmada pel responsable del departament. 

Alguns d’aquest expedients -a la data d’aquest Informe- poden haver prescrit o trobar-se 
pròxims a la prescripció; raó per la qual recomanem a l’Entitat que s’adopten les 
mesures adequades a fi d’evitar la caducitat dels deutes per conceptes tributaris i que es 
realitzen les accions que conduïsquen al seu cobrament. 
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D’altra banda, pel que fa a l’anàlisi dels terminis, el manual de procediments aplicables 
a la gestió del cànon recull explícitament els terminis i dates relatius a la presentació de 
documents i les gestions que tenen relació directa amb els contribuents, que estan 
recollits, en la seua major part, en la legislació específica del cànon (Reglament sobre el 
Règim Econòmic, Financer i Tributari del Cànon de Sanejament). Per a la resta de les 
actuacions i procediments de caràcter intern, (revisió, comprovació, emissió de 
documents, etc.), quan no s’especifica en el manual, hi és d’aplicació el termini general 
de sis mesos establit en la legislació de caràcter tributari. 

L’anàlisi efectuada sobre el terminis de gestió i comprovació del tribut, i emissió de 
documents recordatoris i requeriments, no ha posat de manifest incidències 
significatives referides al seu compliment. 

7.8 Conclusions i recomanacions 

Les principals conclusions i recomanacions que sorgeixen com a conseqüència del 
treball realitzat les exposem tot seguit: 

a) Les 424 EDAR en funcionament a la nostra Comunitat en 2007 donen servei al 
99,06% de la població total, i ha mantingut en el període analitzat una evolució 
similar al volum d’aigües residuals tractat. 

 La distribució territorial i de població dels 68 municipis que no depuren les 
seues aigües residuals es concentra, bàsicament, en els que tenen una població 
inferior a 2.000 habitants equivalents. Addicionalment, part d’aquestes 
poblacions aboquen les seues aigües residuals a alguna de les 18 zones 
declarades sensibles segons la Resolució de 10 de juliol de 2006 del Ministeri de 
Medi Ambient. 

 Segons la informació facilitada, per a 32 de d’aquestes poblacions els plans 
directors de sanejament de l’Entitat preveuen la construcció d’instal·lacions de 
depuració o la seua connexió a instal·lacions ja existents. 

 Considerant acceptable el nivell de depuració de les aigües residuals a la nostra 
Comunitat, es recomana seguir en la línia actual inversora per a donar cobertura 
als dèficits encara existents, en especial en aquelles zones declarades sensibles, i 
a la millora de la qualitat dels efluents en aquelles instal·lacions que estan en 
procés de compliment dels paràmetres fixats en la Directiva 91/271/CEE. 

b) Com indiquem en l’apartat 7.6 d’aquest Informe, tant l’objectiu estratègic definit 
en les diferents lleis de pressuposts del període analitzat, com les línies 
d’actuació previstes per a assolir-lo, són de tipus qualitatiu i no s’hi defineixen 
els criteris i indicadors que servirien per a mesurar els resultats. Aquesta 
circumstància no permet efectuar un adequat seguiment dels avanços, si és el 
cas, experimentats en la consecució de l’objectiu en el període analitzat. 
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 En conseqüència, aquesta Institució recomana amb caràcter general, la fixació 
anual per l’Entitat d’objectius específics i quantificats, desenvolupats a través de 
línies d’actuació que abasten els distints àmbits de competències, i la fixació 
d’indicadors o criteris d’avaluació del seu compliment que permeten la seua 
adequada verificació. 

c) Com assenyalem en l’apartat 7.7, l’Entitat disposa d’un manual de procediments 
administratius que recull les principals funcions, operacions, documents, tràmits 
i terminis en vigor que s’apliquen pel departament de gestió del cànon de 
sanejament, en la gestió i la inspecció tributària, així com en la revisió en 
primera instància i la imposició de sancions. 

 A més a més, l’Entitat hauria de disposar d’un manual general on es definisquen 
i regulen a més els procediments en si, les necessàries relacions 
interdepartamentals quan aquells procediments afecten o depenen de diverses 
àrees o departaments de l’Entitat. 

 Aquesta situació afecta especialment les relacions, dins de l’àrea econòmica i 
financera, amb el departament de gestió econòmica on s’enquadren les 
competències de tresoreria i comptabilitat, i en l’àrea tècnica, amb els 
departaments de sistemes d’informació (funcionament i manteniment de fitxers 
o implantació de noves aplicacions) i d’abocaments industrials, en relació amb 
els coeficients reductors d’abocaments. 

d) L’Entitat de sanejament hauria de comptar amb una relació de llocs de treball o 
relació similar aprovada en la qual es definisquen els funcions, responsabilitats i 
competències de cada lloc de treball. 

 D’acord amb l’anterior, recomanem que s’adopten les mesures adients que 
tendisquen a l’aprovació de la corresponent relació de llocs de treball que 
incloga, a més de l’adscripció orgànica i classificació retributiva, la definició de 
les funcions, competències i responsabilitats de cada lloc de treball. 

e) Com hem comentat en els diversos apartats anteriors, els mitjans personals amb 
què compta el departament en l’actualitat (analitzats en els apartats 7.5 i 7.6 
anteriors) no semblen suficients per a millorar la gestió del tribut en els seus 
diferents vessants, (gestió, recaptació i inspecció) i emprendre en el futur les 
noves tasques pendents o ampliació de les existents que permeten adequar-la a 
les seues exigències. 

 En conseqüència, recomanem analitzar les necessitats del departament en termes 
de recursos humans, de manera que permeta, si és el cas, la seua adequada 
dotació per a la realització de les tasques assignades en els seus distints vessants 
(gestió, recaptació i inspecció), i preveure, així mateix, les necessitats futures. 

 Quant als recursos materials, s’ha posat de manifest la necessitat que l’Entitat 
tinga un espai adequat en grandària i amb les necessitats de seguretat adients per 
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a l’arxiu de tota la documentació de caràcter sensible que es genera en el 
departament de gestió del cànon i en uns altres departaments. 

f) L’anàlisi efectuada sobre els terminis de gestió i comprovació del tribut, i 
emissió de documents recordatoris i requeriments, no ha posat de manifest 
incidències significatives referides al seu compliment. 

 No obstant això, hem d’assenyalar que en alguns casos, com assenyalem en 
l’apartat 7.7, tres sancions i la pràctica totalitat dels recàrrecs revisats (en la seua 
majoria corresponen a ajuntaments i empreses municipals) es troben pendents de 
cobrament, sense que hi haja constància en l’expedient de la realització 
d’actuacions posteriors tendents al seu cobrament. 

 En conseqüència, recomanem adoptar les mesures adequades a fi de millorar les 
accions de cobrament i evitar, si és el cas, la prescripció dels deutes. 
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ANNEX DE L’AUDITORIA OPERATIVA DE LA GESTIÓ DEL CÀNON DE 
SANEJAMENT 

 

Exercici de 2007 
 

Quadre 1: Captació d’aigua: fonts i destinacions. 

Quadre 2: Aigua disponible per a consum humà. Espanya-Comunitat Valenciana. 
2002-2007. 

Quadre 3: Consum d’aigua i cànon facturat. Comunitat Valenciana. 2002-2007. 

Quadre 4: Recollida i tractament d’aigües residuals. Espanya-Comunitat 
Valenciana. 2002-2006. 

Quadre 5: Cànon de sanejament, despeses d’explotació de les EDAR i inversions en 
instal·lacions. Comunitat Valenciana 2002-2007. 

Quadre 6: Costs i preus del sanejament de les aigües residuals a la Comunitat 
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1. Captació d’aigua: fonts i destinacions 

 
Captació d’aigua, tipus de font i destinació. Període 2002-2004 

         

Unitats: milers de m3 2002 
% 

s/total 2003 
% 

s/total 2004 
% 

s/total Evolució 

Aigües continentals: Distribució 23.328.750 58% 23.697.300 58% 23.253.800 59% 0% 

Aigües continentals: 
Autoconsum 16.377.804 41% 16.489.596 41% 15.981.862 40% -2% 

Captació total aigües 
continentals 39.706.554 99% 40.186.896 99% 39.235.662 99% -1% 

Captació aigües no continentals 421.833 1% 441.527 1% 505.288 1% 20% 

Captació total d’aigües 40.128.387 100% 40.628.423 100% 39.740.950 100% -1% 

Reg i agricultura 22.938.000 57% 23.173.000 57% 22.657.000 57% -1% 

D’altres sectors productius 11.544.779 29% 11.509.790 28% 11.095.706 28% -4% 

Disponible per a consum humà 5.645.608 14% 5.945.633 15% 5.988.244 15% 6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística. 

Quadre 1 
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2. Aigua disponible per a consum humà. Espanya-Comunitat Valenciana. 2002-2007 

 
Unitats: milers de metres cúbics 2002 2003 2004 2005 2006 

Concepte Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. 

Aigua disponible per a consum humà 5.645.608 576.884 5.945.633 633.224 5.988.244 671.945 5.990.243 611.350 5.701.638 636.805 

Aigua distribuïda 3.855.697 351.382 4.019.615 389.367 4.042.399 422.820 4.002.180 393.009 3.913.059 421.497 

  1. A sectors econòmics    891.039 76.441 933.309 93.047 969.340 93.247 947.955 66.515 911.264 66.110 

  2. A llars    2.511.810 249.908 2.602.904 265.304 2.700.928 295.284 2.673.564 293.036 2.615.751 324.894 

  3. Consums municipals    325.785 21.338 349.747 26.053 304.704 29.348 298.069 24.795 327.559 25.257 

  4. D’altres usos 127.063 3.695 133.655 4.963 67.427 4.941 82.592 8.663 58.485 5.236 

Pèrdues aigua en xarxa de distribució 927.430 125.616 927.393 154.183 931.064 139.747 871.022 125.717 784.798 124.504 

Resta aigua potabilitzada 862.481 99.886 998.625 89.674 1.014.781 109.378 1.117.041 92.624 1.003.781 90.804 

Percentatge aigua perduda en distribució 19,4% 26,3% 18,7% 28,4% 18,7% 24,8% 17,9% 24,2% 16,7% 22,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística. 

C.V.: Comunitat Valenciana. 

Quadre 2 
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3. Consum d’aigua i cànon facturat. Comunitat Valenciana. 2002-2007 

 
Consum d’aigua i facturació del cànon. Període 2002-2007 

        

Unitats: milers m3 i milers euros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Variació 

2007/2002

Volum total d’aigua 403.546 407.242 420.888 418.714 413.070 408.695 1% 

Subministraments de xarxa 346.988 351.218 362.504 362.711 353.551 351.695 1,4% 

Domèstic 298.147 305.425 314.397 314.210 304.962 301.453 1,1% 

Industrial 48.841 45.793 48.107 48.500 48.589 50.242 2,9% 

Autoconsums 56.558 56.023 58.383 56.003 59.519 57.000 0,8% 

Cànon facturat        

Subministraments de xarxa 99.337 103.297 116.956 131.452 145.020 162.132 63,2% 

Domèstic 89.437,4 94.092 106.434 119.291 131.745 147.102 64,5% 

Industrial 9.900,0 9.206 10.521 12.161 13.275 15.030 51,8% 

Autoconsums 6.662,2 5.433 5.933 6.241 (*) (*)  

Cost unitari cànon m3    

Subministraments de xarxa 0,286 0,294 0,323 0,362 0,410 0,461 61,0% 

Domèstic 0,300 0,308 0,339 0,380 0,432 0,488 62,7% 

Industrial 0,203 0,201 0,219 0,251 0,273 0,299 47,6% 

Autoconsums 0,118 0,097 0,102 0,111      

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR. 

(*) Es troba pendent de facturar a la data de la nostra revisió. 

Quadre 3 

  

- 310 - 



Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

4. Recollida i tractament d’aigües residuals. Espanya-Comunitat Valenciana. 2002-2006 

 
Recollida i tractament de les aigües residuals. Període 2002-2006 

             

Unitats: milers de metres cúbics/any 2002 2003 2004 2005 2006 
Evolució 2002-

2006 

Concepte Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. 

Volum aigües residuals recollides 3.347.700 259.208 3.469.858 276.451 6.420.368 1.006.589 5.668.169 705.948 5.608.508 648.483 68% 150% 

Volum aigües residuals (AR) tractades 2.925.968 228.483 3.098.869 264.563 5.951.625 913.459 5.336.428 693.268 5.015.551 487.077 71% 113% 

Volum total aigua abocada 3.166.399 235.090 3.300.660 227.104 6.026.955 823.063 5.214.178 547.357 (1) (1)    

Volum total aigua reutilitzada 181.301 24.118 169.198 49.347 393.412 183.525 453.991 158.591 496.929 231.592 174% 860% 

% vol. AR. tractades / AR. recollides 87% 88% 89% 96% 93% 91% 94% 98% 89% 75% 2% -15% 

% vol. AR. reutilitzada / AR. tractades 6% 11% 5% 19% 7% 20% 9% 23% 10% 48% 60% 350% 

(1) L’INE no subministra informació sobre aquest aspecte. 

Fon:  Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística. 

C.V: Comunitat Valenciana. 

Quadre 4 
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5. Cànon de sanejament, despeses d’explotació de les EDAR i inversions en 
instal·lacions. Comunitat Valenciana. 2002-2007 

 
Cànon de sanejament, despeses d’explotació i inversions realitzades a la Comunitat Valenciana 

Unitat: milers d’euros        

Concepte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Variació 

2007/2002

Cànon de sanejament 100.369 108.015 119.743 136.727 154.686 178.837 78% 

Despeses d’explotació de les EDAR 97.766 104.178 106.948 115.026 140.316 161.917 66% 

% Grau cobertura primària 103% 104% 112% 119% 110% 110%   

Inversió en instal·lacions 61.319 65.923 76.318 98.848 108.102 92.956 52% 

% Grau cobertura total bruta 63% 64% 65% 64% 62% 70%   

Subvencions de capital rebudes (34.118) (39.416) (35.432) (45.737) (43.385) (27.718) (19%) 

% Grau cobertura total neta 80% 83% 81% 81% 75% 79%   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR. 

Quadre 5 
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6. Costs i preus del sanejament de les aigües residuals a la Comunitat Valenciana. 2002-2007 

 
Costs i preus del sanejament de les aigües residuals a la Comunitat Valenciana 

Unitats: milers d’euros i milers de m3/any        

Concepte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Variació 

2007/2002 

Cànon de sanejament 100.369 108.015 119.743 136.727 154.686 178.837 78% 

Despeses d’explotació de les EDAR 97.766 104.178 106.948 115.026 140.316 161.917 66% 

Inversió neta en instal·lacions 27.201 26.506 40.886 53.112 64.717 65.238 140% 

Despesa total incorreguda en sanejament 124.967 130.685 147.834 168.138 205.033 227.156 82% 

Volum total d’aigua tractada por les EDAR 441.097 466.116 502.412 505.666 487.078 500.726 14% 

Cost unitari funcionament sanejament aigua (euros/m3) 0,222 0,224 0,213 0,227 0,288 0,323 46% 

Cost unitari total sanejament aigua (euros/m3) 0,283 0,280 0,294 0,333 0,421 0,454 60% 

Preu unitari sanejament agua (euros/m3) 0,228 0,232 0,238 0,270 0,318 0,357 57% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR 

Quadre 6 
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7. Capacitat i cabal tractat a les plantes de tractament. Espanya-Comunitat Valenciana. 2003-2005 

 
Capacitat i cabal tractat a les plantes de tractament d’aigües residuals. Període 2003-2005 

          

 2003 2004 2005 

Unitat: milers metres cúbics/any Espanya C.V. % Espanya C.V. % Espanya C.V. % 

Capacitat plantes tractament  3.801.908 296.311 8% 7.616.793 1.143.272 15% 7.695.404 1.175.537 15%

Cabal tractat  3.098.869 264.563 9% 5.951.625 913.459 15% 5.336.428 693.268 13%

% rendiment plantes 82% 89%   78% 80%   69% 59%   

Grau capacitat 123% 112%   128% 125%   144% 170%   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística. 

C.V.: Comunitat Valenciana 

Quadre 7 
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8. Principals paràmetres de les aigües abans i després del seu tractament. 
Espanya-Comunitat Valenciana. 2003-2006 

 
Característiques de les aigües residuals abans i després del tractament. Període 2003-2006 

         

2003 2004 2005 2006 

Unitats: mil·ligrams/litre Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. Espanya C.V. 

Abans 

Demanda Química Oxigen (DQO)  715,40 578,30 631,10 564,80 617,60 514,62 613,60 586,60

Demanda Bioquímica Oxigen (DBO5) 327,50 319,00 321,70 274,70 312,30 268,68 319,20 315,10

Sòlids suspensió  318,30 544,90 312,10 262,00 304,20 250,01 323,60 281,00

Nitrogen 30,70 32,00 41,60 45,00 37,30 41,08 40,80 49,30

Fòsfor 6,40 3,40 12,30 7,40 7,30 7,67 6,70 8,20

Metalls  0,10 0,00 6,90 0,00 0,10 0,00 0,30 0,00

Després 

Demanda Química Oxigen (DQO)  87,00 62,00 75,90 59,70 82,90 70,89 84,80 63,10

Demanda Bioquímica Oxigen (DBO5) 27,30 25,70 26,60 21,20 26,20 19,23 27,60 24,10

Sòlids suspensió  26,10 24,60 24,30 17,40 24,90 24,42 25,40 25,60

Nitrogen 13,10 19,80 19,20 21,40 17,60 19,82 13,80 27,00

Fòsfor 2,80 5,40 5,30 2,70 2,80 2,84 2,30 3,60

Metalls  0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00

% eliminació 

Demanda Química Oxigen (DQO)  88% 89% 88% 89% 87% 86% 86% 89%

Demanda Bioquímica Oxigen (DBO5) 92% 92% 92% 92% 92% 93% 91% 92%

Sòlids suspensió  92% 95% 92% 93% 92% 90% 92% 91%

Nitrogen 57% 38% 54% 52% 53% 52% 66% 45%

Fòsfor 56% -59% 57% 64% 62% 63% 66% 56%

Metalls  100% - 99% - 0% - 67% -

Font  Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística. 

C.V.: Comunitat Valenciana 

Quadre 8 

- 315 - 



Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

9. Evolució de les EDAR i aigua tractada per províncies. Comunitat 
Valenciana. 2002-2007 

 
Evolució EDAR i volum aigua tractada per províncies. Període 2002-2007 

       Variació 

Milers de m3/any 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2002

Volum           

Alacant 126.918 132.570 137.102 135.486 131.886 139.245 10% 

Castelló 56.660 62.934 63.192 61.857 62.932 63.780 13% 

València 257.519 270.613 302.118 308.324 292.259 297.701 16% 

Total 441.097 466.116 502.412 505.666 487.078 500.726 14% 

Nombre EDAR 

Alacant 135 138 143 144 148 153 13% 

Castelló 81 81 83 83 84 84 4% 

València 160 167 174 182 183 187 17% 

Total 376 386 400 409 415 424 13% 

Volum mitjà per EDAR 

Alacant 940 961 959 941 891 910 -3% 

Castelló 700 777 761 745 749 759 9% 

València 1.609 1.620 1.736 1.694 1.597 1.592 -1% 

Total 1.173 1.208 1.256 1.236 1.174 1.181 1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR 

EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

Quadre 9 
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10. Municipis de la Comunitat Valenciana amb tractament d’aigües residuals 

 

Concepte 
Nombre 

municipis Població 
Habitants 

equivalents 

Amb tractament 474 4.839.254 7.213.614 

Sense tractament 68 45.775 69.513 

Total 542 4.885.029 7.283.127 

Font  Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR 

Quadre 10 
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11. Distribució per rang d’habitant equivalent. Comunitat Valenciana. 

 
  Amb tractament Sense tractament 

Rang d’he (*) 
Nombre 
EDAR % he 

Nombre 
municipis % he 

> 100.000 14 3,3% 4.081.700 - - -

10.000 - 99.999 73 17,2% 2.513.121 2 2,9% 50.043

2.000 - 9.999 100 23,6% 433.751 - - -

500 - 1.999 146 34,4% 160.313 11 16,2% 6.722

100 - 499 77 18,2% 24.087 50 73,5% 12.419

<100 14 3,3% 642 5 7,4% 329

Total 424 100,0% 7.213.614 68 100,0% 69.513

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR. 

(*) Segons la Directiva 91/271 CE, un he (habitant equivalent) és “l’equivalent a la corresponent 
càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d’oxigen de 5 dies (DBO5) de 
60 grams d’oxigen per dia”. 

Quadre 11 
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12. Distribució per províncies dels municipis sense tractament. Comunitat 
Valenciana. 

 

  
Nombre 

municipis Població 
% 

Municipis 
% 

Habitants 

Alacant 3 33.241 4% 72% 

Castelló 51 9.024 75% 20% 

València 14 3.510 21% 8% 

Total 68 45.775 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR 

Quadre 12 
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13. Volum i capacitat de tractament de les EDAR per províncies. 2007. 
Comunitat Valenciana. 

 
Volum i capacitat de tractament en 2007 

         

  
Volum o càrrega 

tractada 
Capacitat planta 
segons projecte 

% mitjà utilitzat 
sobre 

Càrrega 
tractada 

Províncies EDAR 
milers 
m3/any he (*) 

milers 
m3/any he (*) volum he (*) 

per 
he/dia 

Alacant 153 139.245 2.882.330 223.829 4.925.721 62% 59% 0,132

Castelló 84 63.780 762.211 93.483 1.280.819 68% 60% 0,229

València 187 297.701 3.568.370 412.637 5.302.739 72% 67% 0,229

Total 424 500.726 7.212.911 729.949 11.509.279 69% 63% 0,190

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per EPSAR. 

(*) Segons la Directiva 91/271 CE, un he (habitant equivalent) és “l’equivalent a la corresponent  
càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d’oxigen de 5 dies (DBO5) de 
60 grams d’oxigen per dia”. 

Quadre 13 

 

 




