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ABREVIATURES I GLOSSARI DE TERMES 

AEAS: Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament 

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

DBO: Demanda bioquímica d’oxigen 

DQO: Demanda química d’oxigen 

DPAR: Declaració de producció d’aigües residuals 

DTARU: Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el 
tractament de les aigües residuals urbanes 

EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

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

He: Habitants equivalents 

INE: Institut Nacional d’Estadística 

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

SINAC: Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum 

SS: Sòlids en suspensió 
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Aglomeració urbana: Zona geogràfica formada per un o diversos 
municipis, o per part d’un o de diversos municipis, que per la seua 
població o activitat econòmica constituïsca un focus de generació d’aigües 
residuals que justifique la seua recollida i conducció a una instal·lació de 
tractament o a un punt d’abocament final. 

Aigües residuals domèstiques: Les aigües residuals procedents de zones 
d’habitatge i de serveis, generades principalment pel metabolisme humà 
i les activitats domèstiques. 

Aigües residuals industrials: Totes les aigües residuals abocades des de 
locals utilitzats per a qualsevol activitat comercial o industrial, que no 
siguen aigües residuals domèstiques ni aigües d’escolament pluvial. 

Aigües residuals urbanes: Les aigües residuals domèstiques o la mescla 
d’aquestes amb aigües residuals industrials o amb aigües d’escolament 
pluvial. 

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

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

Càrrega de població: Es refereix a la població de dret unida, si és el cas, a 
la ponderada de concentració estacional. És el resultat d’agregar la 
població empadronada, la població no resident (bé per raó d’estudis, per 
raó de treball o per raó de segona residència) i la població turística. 

Declaració de producció d’aigües residuals: Declaració tributària que han 
de realitzar els subjectes passius del cànon de sanejament per usos 
industrials que conté el consum global i els usos detallats referits a un any 
de producció mitjana, així com la descripció dels processos industrials que 
generen aigües residuals. També es detalla la caracterització dels 
abocaments produïts, indicant per a cada un el cabal mitjà i punta, la 
càrrega contaminant mitjana i punta, i el punt final d’abocament, tot això 
referit a un moment pròxim a la declaració. 

Demanda bioquímica d’oxigen (DBO): És un indicador del grau de 
contaminació que presenta l’aigua residual. És la quantitat d’oxigen que 
els microorganismes, especialment bacteris (aeròbics o anaeròbics), fongs 
i plàncton, consumeixen durant la degradació de les substàncies 
orgàniques contingudes en la mostra. S’utilitza per a mesurar el grau de 
contaminació i s’expressa en mil·ligrams d’oxigen per litre d’aigua (mg 
O2/l). La DBO és un procés biològic de descomposició que depén de la 
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temperatura. La prova estàndard es realitza per incubació de la mostra 
d’aigua en foscor a 20 °C durant cinc dies i es denomina DBO5. 

Demanda química d’oxigen (DQO): És un indicador del grau de 
contaminació que presenta l’aigua residual. És la quantitat d’oxigen 
necessària per a oxidar la matèria orgànica per mitjans químics i 
convertir-la en CO2 i H2O. La DQO és un procés d’oxidació completa de la 
mostra, de manera que tot el material orgànic, biodegradable i no 
biodegradable, és químicament oxidat. 

Depuració de les aigües residuals: Es refereix al conjunt d’operacions 
realitzades en infraestructures especialitzades la finalitat de les quals és 
eliminar els contaminants de les aigües residuals.  

Efluent: Flux d’aigua tractada que aboquen les depuradores al medi 
receptor. 

Fangs: Llots residuals, tractats o no, procedents de les instal·lacions de 
tractament d’aigües residuals urbanes. 

Habitant equivalent: És l’indicador més habitual per a comparar la càrrega 
contaminant present en l’aigua. Tècnicament, és la càrrega orgànica 
biodegradable amb una demanda bioquímica d’oxigen de cinc dies (DBO5), 
de 60 grams d’oxigen per dia, és a dir, que s’estima que cada habitant 
contamina 60 grams al dia de DBO5. És una manera d’avaluar la 
contaminació. Si en un municipi de 25.000 habitants es mesura que la 
concentració de DBO5 en l’aigua representa una càrrega contaminant de 
30.000 habitants equivalents, això vol dir que aquest municipi té més 
contaminació que la mitjana esperada. Normalment en qualsevol població 
la relació entre habitants reals i equivalents no és 1, sinó que hi ha més 
habitants equivalents que habitants reals. Això està motivat perquè, a més 
de la contaminació per les excrecions humanes, hi ha un altre tipus de 
contaminació originada per les activitats de les indústries, fàbriques, 
negocis, etc. 

Influent: Flux d’aigua residual que entra en les depuradores per a ser 
sotmés a tractament. 

Sanejament: És el conjunt d’activitats d’evacuació de les aigües residuals 
mitjançant sistemes de clavegueram i drenatge urbà, així com la 
depuració d’aquestes aigües per a integrar-les correctament en els canals 
naturals. 

Sistema col·lector: Tot sistema de conductes que reculla i conduïsca les 
aigües residuals urbanes des de les xarxes de clavegueram de titularitat 
municipal a les estacions de tractament. 
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Sòlids en suspensió: Són totes aquelles substàncies que no estan en 
dissolució en l’aigua residual i se’n separen per processos normalitzats de 
filtració. S’expressa en mil·ligrams per litre. 

Tractament adequat: El tractament de les aigües residuals urbanes 
mitjançant qualsevol procés o sistema d’eliminació en virtut del qual les 
aigües receptores complisquen després de l’abocament els objectius de 
qualitat previstos en l’ordenament jurídic aplicable. 

Tractament primari: El tractament d’aigües residuals urbanes mitjançant 
un procés físic o fisicoquímic que incloga la sedimentació de sòlids en 
suspensió o altres processos en els quals la DBO de les aigües residuals 
que entren es reduïsca, almenys, en un 20% abans de l’abocament, i el 
total de sòlids en suspensió en les aigües residuals d’entrada es reduïsca, 
almenys, en un 50%. 

Tractament secundari: Un procés que inclou, en general, un tractament 
biològic, en el qual es respecten els requisits de l’annex I de la Directiva 
91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les 
aigües residuals urbanes. 

Tractament terciari: Procés de naturalesa biològica o fisicoquímica que 
permet obtenir millors rendiments d’eliminació de DBO i matèria en 
suspensió, la qual cosa pot permetre la reutilització posterior dels efluents 
depurats. El paper d’aquest tractament en tot el procés de depuració és el 
d’higienitzar i adequar l’aigua per al consum urbà i aplicacions industrials 
que requerisquen la màxima puresa de l’aigua.  
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1. XIFRES CLAU 

Auditoria operativa de la gestió del servei de depuració 
d’aigües residuals per l’EPSAR

483 EDAR en funcionament: 
186 de gestió directa per l’EPSAR i 297 
de gestió per entitats locals
27 municipis (4.044 habitants) no  
disposen d’EDAR

100% índex de compliment de la 
directiva sobre el tractament de les 

aigües residuals urbanes, superior a la 
mitjana espanyola (97%) i europea (95%)

20% del cabal és sotmés a tractament 
terciari, inferior a la mitjana espanyola 
(33%)

89% de llots evacuats s’han destinat a 
ús agrícola (ràtio superior al 81% de 

mitjana estatal)

25% de reducció de la càrrega 
contaminant des de 2005

19% d’energia consumida és produïda 
per dispositius d’aprofitament 

energètic instal·lats en les EDAR (39% 
de mitjana estatal)

12,8 milions euros anuals de més cost 
d’explotació en les EDAR gestionades 

per entitats locals (estalvi potencial 
del 22%)

Canon sanejament: 0,90 euros/m3 preu 
mitjà consumidor domèstic – Tarifa no 
progressiva – Principi solidaritat 
intermunicipal
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

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

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

Aquest informe, que complementa l’aprovat pel Consell de la Sindicatura 
de Comptes en la seua reunió del 19 de setembre de 2019 (Auditoria operativa 
de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua en els municipis de la 
Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017), és el resultat del treball 
d’avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del 
servei en matèria de depuració d’aigües residuals realitzat per l’EPSAR en el 
període 2015-2017. 

Per a poder avaluar aquesta gestió amb aquests criteris s’han definit els 
objectius concrets següents, formulats en termes de preguntes: 

Objectiu 1: L’EPSAR ha adoptat les mesures necessàries de depuració per 
a garantir que les aigües residuals urbanes reben un 
tractament adequat abans del seu abocament? 

 

Objectiu 2: La gestió del cànon de sanejament realitzada per l’EPSAR és 
conforme als principis europeus de “recuperació de costos” i 
de “qui contamina paga”? 
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Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s’ha 
desglossat en diversos subobjectius i per a cada un d’aquests s’han definit 
els criteris d’auditoria, que es resumeixen en el quadre següent: 

Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius 
d’auditoria 

Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. L’EPSAR ha 
adoptat les 
mesures 
necessàries de 
depuració per a 
garantir que les 
aigües residuals 
urbanes reben un 
tractament 
adequat abans 
del seu 
abocament? 

1.1 Es disposa d’instal·lacions amb capacitat suficient 
per a depurar les aigües residuals generades? 

% d’utilització de les EDAR, mesurat a 
partir de dos indicadors: 

Nombre d’habitants equivalents / 
Nombre d’habitants equivalents segons 
projecte 

Volum depurat / Cabal segons projecte 

Índex de compliment de l’article 3 de la 
directiva europea 

1.2 S’obtenen els nivells de qualitat establits en les 
directives europees sobre tractament de les aigües 
residuals urbanes? 

Índex de compliment dels articles 4 i 5 
de la directiva europea 

% de rendiment d’eliminació i 
concentració de sòlids en suspensió, 
demanda bioquímica d’oxigen i 
demanda química d’oxigen 

1.3 Les estacions depuradores disposen d’un sistema de 
tractament addicional que contribuïsca a millorar la 
qualitat de l’aigua depurada? 

% de cabal sotmés a tractament terciari 

1.4 L’aigua residual regenerada és un recurs hídric 
significatiu? 

% d’aigua reutilitzada sobre total aigua 
tractada 

1.5 Es maximitza l’aprofitament dels llots produïts en 
les estacions depuradores? 

Volum anual de llots generats per 
destinació 

1.6 Disposen les depuradores de sistemes d’aprofitament 
de recursos energètics? 

% d’autosuficiència energètica 

 
1.7 L’entitat exerceix un control efectiu d’abocaments 
industrials efectuats sobre les xarxes públiques de 
sanejament? 

Nombre d’inspeccions de control 
d’abocaments 

 
1.8 L’entitat està raonablement dimensionada per a 
gestionar les instal·lacions de depuració? 

Nombre d’EDAR per empleat 

2. La gestió del 
cànon de 
sanejament 
realitzada per 
l’EPSAR és 
conforme als 
principis 
europeus de 
“recuperació de 
costos” i de “qui 
contamina 
paga”? 

2.1 La càrrega tributària que suporta el ciutadà és 
homogènia en tot el territori? 

Cànon mitjà per m3 

2.2 Hi ha coeficients correctors per a adequar el valor de 
l’impost a la major o menor càrrega contaminant 
aportada per l’aigua residual abocada? 

Nombre de declaracions de producció 
d’aigües residuals 

Coeficient corrector mitjà 

2.3 S’exerceixen degudament actuacions de 
comprovació i inspecció per a l’aplicació correcta del 
tribut? 

Nombre d’inspeccions tributàries 

Import acumulat de sancions 

2.4 Són homogenis els costos de tractament d’aigües 
residuals en el conjunt d’estacions depuradores? 

Cost de tractament per m3 d’aigua 
residual 

2.5 Els ingressos obtinguts són suficients per a atendre 
les despeses de funcionament de les instal·lacions 
d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals? 

Ingressos per cànon, despeses 
d’explotació i inversions 
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L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es 
formulen per a cada un dels objectius abans esmentats. L’apartat 4 recull 
les recomanacions per a millorar la gestió de l’entitat fiscalitzada. 

L’Informe inclou també tres apèndixs: 

- En l’apèndix 1 es descriu l’anàlisi de l’entorn en el qual es 
desenvolupa l’activitat de la depuració de les aigües residuals. 

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

- L’apèndix 3 conté les observacions que es formulen per a cada un 
dels objectius i subobjectius. 

Queda exclosa expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa, ja 
que no es tracta d’una auditoria de regularitat, la fiscalització de 
l’adjudicació dels diferents expedients de contractació que haja pogut 
licitar l’entitat, si bé s’ha disposat dels contractes i dels seus plecs de 
condicions administratives i tècniques, que han servit de referència per a 
les anàlisis procedents a l’entorn de l’auditoria operativa. 

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

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

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

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball a l’equip de 
direcció de l’EPSAR. 
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3. CONCLUSIONS 

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

En relació amb l’activitat de depuració d’aigües residuals 

a) L’índex de compliment de la Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 
de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes 
(DTARU) quant a la recollida d’aigües residuals (article 3) a la 
Comunitat Valenciana va arribar al 100%, superior a la mitjana del 
conjunt de regions espanyoles (que va ser del 96,9%) i superior a la 
mitjana europea (94,7%) (subobjectiu 1.1). 

 El compliment dels articles relacionats amb el tipus de tractament 
exigible (articles 4 i 5) també és molt elevat en el cas de la Comunitat 
Valenciana (el 98,8% de les aigües residuals es tracten correctament 
mitjançant un tractament secundari i el 100% de les aigües residuals 
aplicable a les aglomeracions que realitzen abocaments en zones 
sensibles reben un tractament més rigorós), amb índexs superiors al 
conjunt d’Espanya i de la Unió Europea (subobjectiu 1.2). 

b) Actualment 27 municipis de la Comunitat Valenciana no disposen 
d’estació depuradora d’aigües residuals, amb una població conjunta 
de 4.044 habitants (cens a 1 de gener de 2018). Tots tenen una 
grandària inferior als 500 habitants equivalents (subobjectiu 1.1). 

c) La cobertura de les instal·lacions actuals arriba al 99,9% del total de 
la població de la Comunitat Valenciana. No obstant això, a causa de 
les característiques urbanístiques i demogràfiques del nostre 
territori, continua latent un risc addicional que en l’actualitat no està 
prou mitigat com és l’existència de nuclis poblacionals disseminats i 
d’urbanitzacions que no estan connectats a un sistema de 
sanejament pròxim i que obliga l’Administració a buscar una solució 
definitiva per a evacuar les aigües residuals en aquestes zones 
residencials. L’any 2014 hi havia a la Comunitat Valenciana més de 
96.000 habitatges en 465 nuclis poblacionals de municipis amb 
menys de 50.000 habitants que no disposaven de servei públic de 
depuració d’aigües residuals (subobjectiu 1.1). 

d) Segons els indicadors dels tres paràmetres previstos en la directiva 
europea (sòlids en suspensió, demanda bioquímica d’oxigen i 
demanda química d’oxigen), la qualitat de l’efluent de les estacions 
de tractament d’Alacant (illa de Tabarca), Xiva i Xalans registra 
concentracions mitjanes superiors als límits establits en la 
normativa europea; les tres EDAR són gestionades per entitats locals 
mitjançant conveni. Per a aquestes tres EDAR, el Pla d’Obres de 2019 
preveu l’execució d’actuacions de millora (subobjectiu 1.2). 
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e) En 2017 es trobaven en servei 43 estacions que disposaven d’algun 
procés de tractament terciari. Aquestes EDAR estan dissenyades per 
a tractar un cabal diari d’1.887.309 m3, el 55,5% del cabal total 
projectat del conjunt d’EDAR gestionades. No obstant això, la 
proporció de cabal sotmés a tractament terciari ha sigut del 20,7% en 
el període 2015-2017, percentatge notablement inferior a la mitjana 
estatal (33%) segons els últims estudis realitzats per l’Associació 
Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament (AEAS) i l’Associació 
Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua Urbana (AGA). 
Hi ha, doncs, un potencial significatiu per a incrementar l’aigua 
reutilitzada del 20,7% al 55,5% (subobjectiu 1.3). 

f) En el període 2015-2017 el volum mitjà anual d’aigua reutilitzada per 
a ús agrícola, recreatiu, industrial i urbà va ascendir a 128,2 hm3, el 
29,4% de l’aigua tractada, per davall d’un possible objectiu futur que 
puga establir la Unió Europea, que considera que si es reutilitzara per 
a reg agrícola més del 50% del volum d’aigua total procedent 
d’estacions de tractament d’aigües residuals (EDAR) en el territori de 
la Unió Europea, es reduiria més del 5% de l’estrés hídric global, i 
s’evitaria l’extracció directa d’altres fonts d’aigua i reserves 
subterrànies (subobjectiu 1.4). 

g) El volum total d’aigua registrada i distribuïda per a consums 
municipals a la Comunitat Valenciana es va situar en els 31,9 hm3 en 
l’exercici 2016. Com que a penes s’ha reutilitzat per a ús urbà una 
mitjana anual d’1,7 hm3 d’aigua residual tractada en les EDAR, hi ha 
un volum potencial significatiu d’aigua que pot destinar-se a ús urbà, 
sempre que es disposen d’infraestructures adequades per a garantir 
la qualitat exigible i el transport de l’aigua a les destinacions finals 
(subobjectiu 1.4). 

h) Respecte a l’evacuació dels llots, en el període 2015-2017 la destinació 
agrícola ha sigut la més important, amb el 89,4%, seguida de la 
valorització energètica en un forn de cimentera, amb un 10,6%,  i són 
mínims els enviaments de fangs a abocadors. En l’àmbit estatal, 
també preval com a destinació final la utilització agrícola (81%), però 
amb una major proporció de llots destinats a abocador (7%). L’EPSAR 
compleix ja els objectius previstos en el Pla Estatal Marc de Gestió de 
Residus (PEMAR) per a l’any 2020 (subobjectiu 1.5). 

i) L’energia produïda per dispositius d’aprofitament energètic 
instal·lats en les EDAR representa aproximadament el 18,9% del seu 
consum elèctric anual, proporció sensiblement inferior a la mitjana 
estatal, segons l’estudi de l’AEAS, que el situa en el 39% 
(subobjectiu 1.6). 

j) Les inspeccions de control d’abocaments industrials han contribuït a 
disminuir la quantitat de contaminació tractada en les depuradores, 
la qual cosa ha representat que des de 2006 s’haja produït una 
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reducció significativa en el fang generat (375.000 tones en 2017 
davant de les 501.000 tones en 2005) i, en conseqüència, que s’hagen 
reduït els costos associats al seu tractament. També s’ha reduït el 
volum de tones de fang amb metalls pesants (de 55.000 tones en 2005 
a només 6.000 en 2017), amb la consegüent reducció de costos del 
tractament d’evacuació d’aquests residus perillosos (subobjectiu 1.7). 

k) L’EPSAR tenia encomanada la gestió de 376 EDAR l’any 2002, amb una 
plantilla mitjana de 44,7 empleats. En el 2017, amb una plantilla 
mitjana similar, l’activitat en termes d’instal·lacions gestionades ha 
experimentat un increment de més del 28%. En conseqüència, la 
ràtio d’infraestructures gestionades per empleat se situa en 2017 en 
10,6, ràtio molt superior a la d’altres entitats autonòmiques 
(subobjectiu 1.8). 

En relació amb el cànon de sanejament 

l) El cànon de sanejament de consum domèstic representa quasi el 90% 
dels ingressos del cànon de sanejament. Per a un abonat que realitze 
un consum mitjà de 240 litres diaris (equivalents a 7,3 m3 mensuals) 
i que visca en un municipi de grandària mitjana (9.200 habitants), el 
preu unitari se situa en 0,83 euros/m3. Per a un consum 
significativament major (15 m3), la tarifa no té caràcter progressiu, 
sinó que el preu unitari es redueix fins als 0,60 euros/m3 
(subobjectiu 2.1). 

m) El Govern valencià no ha aprovat un mètode de càlcul de la població 
estacional ponderada. En conseqüència, l’EPSAR només té en compte 
la població censada per a determinar el tram de tarifació del cànon 
de sanejament per subministraments de xarxa domèstica aplicable 
als municipis de la Comunitat Valenciana. Aquesta Sindicatura 
estima que l’impacte en el cànon en cas de liquidar el tribut segons 
la càrrega de població (que inclouria la ponderada de concentració 
estacional) i no sobre la població censada podria representar un 
increment en la recaptació d’aproximadament 1,1 milions d’euros 
anuals (subobjectiu 2.1). 

n) A la Comunitat Valenciana, els contribuents dels municipis de major 
grandària suporten una càrrega tributària superior a la dels 
municipis de menor grandària i el cànon constitueix un instrument 
de solidaritat intermunicipal que pretén garantir la prestació del 
servei públic de depuració en un nivell similar en tot el territori 
autonòmic (subobjectiu 2.1). 

 Encara que prevalga el principi de solidaritat, aquest tribut no pot 
tenir un fi estrictament fiscal o redistributiu. En conseqüència, seria 
desitjable que l’objectiu d’aquest instrument fora aconseguir un 
cànon idèntic per a tots els contribuents amb independència de la 
grandària del seu municipi. Actualment, es dona la paradoxa que un 
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habitant en una gran ciutat aboca les seues aigües residuals a un 
sistema general de sanejament i depuració, el cost de manteniment 
del qual s’estima en 0,24 euros/m3, mentre que paga pel servei 0,96 
euros/m3. I no obstant això, en els municipis més xicotets (municipis 
de menys de 500 habitants), el cost de manteniment de les EDAR que 
presten el servei de depuració se situa entorn d’1,77 euros/m3 i el 
contribuent no paga cap cànon, la qual cosa representa no complir 
en l’àmbit municipal el principi de “qui contamina paga” 
(subobjectius 2.1 i 2.4). 

o) Actualment, l’EPSAR gestiona directament 186 EDAR i finança 297 
infraestructures més que són gestionades per entitats locals. En cas 
de realitzar una modificació normativa que així ho permetera, i 
l’EPSAR gestionara la totalitat d’EDAR i es reduïren els costos de 
tractament als nivells actuals de les infraestructures gestionades 
directament, els estalvis potencials en les despeses d’explotació 
podrien reduir-se entorn dels 12,8 milions d’euros a l’any, un 22% 
respecte als costos actuals (subobjectiu 2.4). 

p) Des de la posada en marxa de l’entitat, els ingressos per cànon de 
sanejament han excedit significativament els costos d’explotació 
però, no obstant això, no han sigut suficients per a atendre les 
necessitats de capital en el període 1993-2008, que es van situar al 
voltant dels 64 milions d’euros anuals. En el període 2009-2018, ha 
disminuït el volum d’inversions fins a una mitjana anual de 30,9 
milions d’euros, la qual cosa ha representat reduir el nivell 
d’endeutament de l’EPSAR (subobjectiu 2.5). 

q) La xarxa de col·lectors que connecta les xarxes de clavegueram amb 
les instal·lacions de depuradores té una longitud agregada de 1.871 
quilòmetres. Considerant una vida útil de 50 anys i tenint en compte 
les dificultats per a realitzar una estimació global ja que el cost de 
reposició de les canonades depén de factors com el tipus de terreny, 
la profunditat d’excavació, el material a utilitzar, el diàmetre, etc., el 
volum anual d’inversió necessari per a renovar la xarxa de col·lectors 
podria sumar entre 11 i 15 milions d’euros (subobjectiu 2.5). 

4. RECOMANACIONS 

a) La conselleria amb competències en medi ambient ha d’aprovar un 
nou pla director de sanejament i depuració que preveja, entre altres 
objectius, instal·lar col·lectors suficients per al transport de les 
aigües residuals i impulsar la millora i ampliació de les xarxes de 
clavegueram per part de les entitats locals, de manera que les aigües 
residuals procedents d’urbanitzacions i disseminats que ara 
s’aboquen a un llit fluvial o directament sobre el terreny es 
connecten a un sistema de sanejament pròxim (subobjectiu 1.1). 
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b) L’Administració pública autonòmica i les entitats locals, en l’àmbit 
de les seues competències respectives, han de dur a terme plans i 
programes de reutilització d’aigües, i fomentar l’ús agrícola i urbà de 
l’aigua residual tractada (subobjectiu 1.4).  

c) L’EPSAR hauria d’escometre nous projectes d’inversió encaminats a 
millorar l’eficiència energètica, fixar objectius de reducció del 
consum d’energia i augmentar la producció de biogàs i altres 
energies alternatives per a seguir amb la tendència cap a 
l’autosuficiència energètica de les depuradores i la seua contribució 
a l’economia circular (subobjectiu 1.5). 

d) A fi de garantir el funcionament adequat i la protecció de les 
instal·lacions de depuració, la Generalitat podria establir –respectant 
la normativa bàsica estatal i la resta de l’ordenament jurídic que hi 
siga aplicable– les normes reguladores de la qualitat dels abocaments 
i qualssevol altres necessàries per a les finalitats indicades. Per a 
això, s’haurien d’establir unes condicions mínimes que els 
ajuntaments respectius haurien de tenir en compte a l’hora 
d’autoritzar, en l’àmbit de la seua competència, les connexions i 
abocaments a les seues pròpies xarxes de clavegueram i de 
col·lectors. Aquestes condicions es podrien ampliar quan regulen la 
prestació dels serveis respectius per mitjà del reglament o ordenança 
municipal corresponent (subobjectiu 1.7). 

e) Tal com la Sindicatura ha reiterat en els successius informes de 
fiscalització emesos en exercicis anteriors, es recomana a l’entitat 
adequar la plantilla al volum d’activitat d’aquesta, especialment pel 
que fa al manteniment i control de les instal·lacions de depuració, 
així com a l’activitat derivada de la gestió, recaptació i inspecció del 
cànon. Aquesta adequació de recursos hauria de permetre escometre 
les accions oportunes per a adoptar la resta de recomanacions 
realitzades, si bé podria implicar reduir l’elevat nivell d’eficiència 
aconseguit per l’entitat (subobjectiu 1.8). 

f) La Generalitat, igual com fan altres comunitats autònomes, hauria 
d’elaborar anualment les estimacions de població estacional a partir 
de diverses fonts, com els padrons municipals d’habitants, el cens de 
població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, 
les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de 
vida i hàbits de la població. Una vegada que es dispose d’aquesta 
estadística, l’EPSAR podria aplicar íntegrament l’article 4 del 
Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon 
de Sanejament aprovat pel Decret 266/1994, de 30 de desembre, del 
Govern valencià (subobjectiu 2.1). 

g) L’entitat ha d’enfortir les labors d’inspecció per a identificar 
possibles incompliments en l’obligació de presentar la declaració de 
producció d’aigües residuals (DPAR) de conformitat amb l’article 26 
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del Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del 
Cànon de Sanejament, en particular, en aquells municipis amb una 
elevada concentració d’establiments industrials (subobjectiu 2.2). 

 En general, l’entitat ha d’impulsar novament les actuacions 
d’inspecció del cànon de sanejament, i que es dote dels recursos 
necessaris per a poder desenvolupar les tasques de comprovació i 
investigació oportunes. Entre altres mesures, seria recomanable 
realitzar les modificacions normatives procedents que permeten a 
l’EPSAR establir un conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària 
Valenciana, que entre les seues funcions es troben les que, per mitjà 
de llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, se li 
atribuïsquen en relació amb els tributs i recursos de titularitat 
d’altres administracions públiques (subobjectiu 2.3). 

h) Es proposa que l’EPSAR realitze un estudi econòmic detallat per a 
identificar possibles sinergies i millores en els tractaments 
implantats en les infraestructures que són gestionades per les 
entitats locals. Si és el cas, aquest estudi hauria de justificar la 
necessitat d’escometre un canvi normatiu encaminat a prioritzar 
l’encàrrec de la gestió de les instal·lacions de depuració a l’EPSAR, 
respectant en qualsevol cas l’autonomia municipal en aquestes 
competències (subobjectiu 2.4). 

i) Per a corregir la discriminació econòmica entre diferents usuaris 
segons el seu municipi de residència, es proposa a l’entitat que 
estudie la possibilitat d’una reforma del cànon de sanejament, de tal 
manera que la càrrega tributària tinga un import mínim similar per 
a tots els contribuents i a més es preveja que el cànon tinga un 
component per al finançament de costos d’explotació i un altre 
component per al finançament de noves infraestructures a executar 
en tot el territori autonòmic (subobjectius 2.1 i 2.4).  
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APÈNDIX 1.  ANÀLISI DE L’ENTORN 

1. Descripció de l’activitat fiscalitzada 

El sanejament inclou els serveis del clavegueram i depuració. El primer 
comprén les funcions de recollida d’aigües residuals i pluvials i la seua 
evacuació als col·lectors interceptors generals1 o punts de recollida per al 
seu tractament. El segon servei inclou el transport, depuració i abocament 
final als medis receptors.  

Il·lustració 1. Esquema gràfic del servei de sanejament: clavegueram i 
depuració 

 

Font: Informe de Medi Ambient a Andalusia 2013 (Junta d’Andalusia). 

De conformitat amb el que s’estableix en la legislació de règim local, és de 
competència municipal el servei de clavegueram. Als ajuntaments els 
correspon: 

- Planificar les seues xarxes de clavegueram, d’acord amb els seus 
plans d’ordenació urbana i respectant els punts i condicions d’eixida 
(a les xarxes de col·lectors generals) o arribada (punts d’abocament 
final) establits pel pla director o els plans zonals de sanejament 
aprovats per la Generalitat. 

- Construir, explotar i mantenir les xarxes. 

- Aprovar les tarifes o taxes del servei de clavegueram, de conformitat 
amb els requisits establits en la legislació vigent. 

                                                
1  Conducte que rep les aigües residuals de la xarxa de clavegueram i les transporta cap a l'estació 

de depuració. 
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- Controlar els abocaments a les xarxes municipals de clavegueram i 
adoptar les mesures correctores d’acord amb les corresponents 
normes municipals, autonòmiques i estatals. 

No obstant això, el sanejament de les aigües és un tema d’abast global i les 
solucions no es poden circumscriure a l’àmbit municipal. Per aquest motiu, 
la Generalitat Valenciana va implantar en 1992 un nou esquema 
d’intervenció pública. Es va crear2 en aquest exercici l’Entitat Pública de 
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, una entitat de 
dret públic que forma part del sector públic instrumental de la Generalitat, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada. L’EPSAR 
té per objecte la gestió i explotació d’instal·lacions i serveis i l’execució 
d’obres d’infraestructura, en matèria de proveïment d’aigua, tractament i 
depuració d’aigües residuals i de reutilització de les aigües depurades. Així 
mateix, se li atorga també la gestió recaptadora del cànon de sanejament 
que la llei instaura. 

2. Principals disposicions legals relacionades amb l’activitat 

Normativa autonòmica 

- Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de Sanejament de les 
Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 170/1992, de 16 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual aprova 
l’Estatut de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana. 

- Decret 9/1993, de 25 de gener, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
Reglament sobre Finançament de l’Explotació de les Instal·lacions de 
Sanejament i Depuració. 

- Ordre d’1 d’abril de 1993, del conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, per la qual s’estableixen les relacions entre la Conselleria 
i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana, per a la realització de sistemes públics de sanejament i 
depuració.  

- Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari 
del Cànon de Sanejament.  

- Ordre de 9 de novembre de 1999, del conseller d’Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports, per la qual s’estableixen les relacions entre la 
Conselleria i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana, per a la realització d’obres d’infraestructures 
de proveïment d’aigua.  

                                                
2 Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat Valenciana. 
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- Decret 111/2017, de 28 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 
170/1992, de 16 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana. 

Normativa estatal 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Aigües. 

- Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

- Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desplegament del Reial Decret 
Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

- Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim 
jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 

Normativa comunitària 

- Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari 
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

- Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el 
tractament de les aigües residuals urbanes. 

3. Organització 

L’EPSAR es relaciona amb la Generalitat a través de la conselleria a la qual 
a cada moment estiga adscrita (actualment, Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica). 

L’EPSAR té encomanades les funcions següents: 

- Gestionar l’explotació de les instal·lacions i executar les obres de 
sanejament i de depuració que l’Administració de la Generalitat 
Valenciana determine, així com aquelles altres que li puguen 
encomanar les entitats locals o 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 altres administracions o entitats diferents de la 
Generalitat Valenciana, amb la finalitat de finançar les inversions 
previstes en aquesta llei. 

- Constituir o participar en la posada en marxa de societats mixtes i 
fomentar actuacions conjuntes de cooperació en matèria de 
sanejament i depuració. 
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- Participar, de manera transitòria o permanent, en el capital de 
societats que contribuïsquen al compliment de les finalitats de la Llei 
2/1992. 

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

L’òrgan de govern i administració de l’EPSAR és el Consell d’Administració, 
integrat per un president i onze vocals, entre els quals el vicepresident. A 
més, la Llei 2/1992 i l’Estatut de l’entitat preveuen un consell de 
participació, que es reunirà almenys una vegada a l’any i informarà 
preceptivament sobre el projecte del pressupost anual, la revisió del cànon 
de sanejament i sobre el programa anual d’obres. 

Gràfic 1. Organigrama d’EPSAR 

Font: EPSAR Oberta. 

La plantilla de l’entitat a penes ha experimentat variacions en els últims 
exercicis i se situa entorn dels 46 empleats en el període objecte d’anàlisi. 

Quadre 2. Plantilla mitjana de l’EPSAR. Període 2015-2017 

Àrea 2015 2016 2017 

 Gerència  5,0 5,0 5,0 

 Economicofinancera  14,7 13,8 12,8 

 Règim jurídic i gestió administrativa  17,6 18,0 18,7 

 Tècnica  9,0 9,0 9,0 

Total 46,3 45,8 45,5 

Font: Memòries de gestió dels exercicis 2015 a 2017. 
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

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

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

Equitat del cànon Tres models de 
finançament 

Impactes 
mediambientals 

Qui contamina paga Insuficiència de 
mitjans 

Reptes de l’economia 
circular 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

Eficàcia de la depuració Suficiència del cànon 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats 

 

Disseny de proves substantives 

Revisió documental Tendències 
d’indicadors 

Correlació entre 
variables i resultats 

Entrevistes personal 
tècnic Benchmarking3 Visites presencials 

                                                
3  La principal font d'informació utilitzada són les estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística 

(INE) i els estudis sectorials de l'Associació d'Espanyola de Proveïment d'Aigua i Sanejament 
(AEAS). Vegeu glossari de termes. 
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APÈNDIX 3. OBSERVACIONS SOBRE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE DEPURACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS PER L’EPSAR 

Objectiu 1: L’EPSAR ha adoptat les mesures necessàries de depuració per a 
garantir que les aigües residuals urbanes reben un tractament 
adequat abans del seu abocament? 

1. Subobjectiu 1.1: Es disposa d’instal·lacions amb capacitat suficient per a 
depurar les aigües residuals generades? 

Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) són instal·lacions 
industrials destinades a eliminar la contaminació de les aigües residuals 
que arriben a través dels col·lectors procedents de nuclis urbans o polígons 
industrials, sempre que les aigües industrials s’hagen sotmés a un 
pretractament que les faça assimilables a les urbanes. 

La Llei 2/1992, de Sanejament d’Aigües Residuals, i les seues modificacions 
posteriors faculta l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana (EPSAR) per a la gestió de l’explotació d’aquelles 
instal·lacions de sanejament i proveïment que la Generalitat Valenciana 
determine, així com aquelles altres que li puguen encarregar les entitats 
locals o altres organismes. 

La legislació reconeix la iniciativa local per a gestionar instal·lacions de 
depuració d’aigües residuals de la seua titularitat, així com la possibilitat 
que siga la mateixa entitat de sanejament la que puga gestionar aquestes 
instal·lacions directament per encàrrec de la Generalitat Valenciana o dels 
ens locals. Es preveuen, doncs, tres modalitats de finançament: 

- El finançament directe (GV), quan és la mateixa EPSAR qui gestiona 
la instal·lació. 

- El finançament ordinari (FO), que són fons amb caràcter finalista 
concedits als titulars de la gestió del servei de depuració d’aigües 
residuals. 

- El finançament per conveni (CV), que s’estableix amb les entitats 
locals titulars de la gestió de les instal·lacions de sanejament i 
depuració. 
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Gràfic 2. Nombre d’EDAR en funcionament. Per tipus de finançament 

 

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

En termes de càrrega contaminant, la major part d’instal·lacions estan 
dissenyades per a donar servei a una població de menys de 2.000 habitants 
equivalents (234 de les 483 estacions en funcionament durant l’any 2017). 

Gràfic 3. Nombre d’EDAR en funcionament. Per càrrega contaminant 
expressada en habitants equivalents 

 

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

Amb caràcter general, és recomanable que el cabal tractat s’aproxime al 
de disseny. No obstant això, aquest indicador per si sol no és suficient per 
a concloure sobre el dimensionament adequat de les infraestructures. Ha 
de tenir-se en compte que el dimensionament d’una EDAR es basa en unes 
dades de partida relacionades amb el cabal i la càrrega contaminant 
prevista, tant per a una situació demogràfica inicial com la resultant d’un 
desenvolupament poblacional a llarg termini (generalment 25 anys), així 
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com la variabilitat derivada de l’estacionalitat de la població al llarg de 
l’any. 

Durant el període 2015-2017, el conjunt de les instal·lacions de sanejament 
i depuració en servei ha tractat un volum anual mitjà d’aigua residual de 
435,8 hm3, un 63,3% del cabal previst en els projectes. Quant a la càrrega 
contaminant, mesurada en habitants equivalents,4 va arribar al 49,9% del 
que s’havia projectat. 

Quadre 3. Capacitat de depuració de les EDAR. Per tipus de 
finançament. Període 2015-2017 

Tipus de finançament 
Volum depurat / cabal de 

projecte 
Nre. He / Nre. He segons 

projecte 

Finançament ordinari  57,3% 50,9% 

Finançament per conveni  54,2% 46,4% 

Gestió directa  67,9% 51,9% 

Total 63,3% 49,9% 

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

En el període analitzat, les quatre infraestructures de depuració següents 
van tractar tots els anys un volum d’aigua superior a la capacitat teòrica 
(cabal del projecte) i amb una càrrega contaminant superior a la 
dissenyada. 

Quadre 4. EDAR amb volum i càrrega de depuració per damunt del 
projecte inicial 

  Dades del projecte Volum/cabal 
projecte He / He projecte 

EDAR Forma de 
finançament 

Cabal 
(m³/dia) 

Habitants 
equivalents 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Barxeta CV 233 932 158% 161% 125% 402% 209% 181% 

Orba GV 300 1.760 147% 168% 212% 208% 165% 157% 

Pinedo 2 GV 200.000 833.333 112% 105% 107% 117% 122% 120% 

València 
(Massarrojos) 

FO 240 1.500 194% 187% 249% 201% 170% 163% 

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

                                                
4  Article 4.4 de la DTARU: “La càrrega expressada en habitants equivalents (He) es calcularà a partir 

del màxim registrat de la càrrega setmanal mitjana que entre en una instal·lació de tractament 
durant l'any, sense tenir en compte situacions excepcionals com, per exemple, les produïdes per 
una pluja intensa.” 
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En relació amb aquestes quatre infraestructures, els responsables de 
l’EPSAR ens han indicat el següent: 

- Barxeta: La tecnologia d’aquesta EDAR està obsoleta (llits de torba) i 
està prevista una reforma per import de 2,1 milions d’euros que 
figura en el Pla d’Obres 2019. Aquest projecte es troba pendent de 
licitar. 

- Orba: Atesa la qualitat òptima de l’efluent, l’EPSAR no té prevista a 
curt termini cap actuació. 

- Pinedo 2: El rendiment d’aquesta EDAR ha d’estudiar-se 
conjuntament amb l’altra EDAR situada a Pinedo, perquè les dues es 
troben interconnectades i es pot derivar cabal de l’una a l’altra. El 
volum anual mitjà d’aigua tractada en el període 2015-2017 del 
sistema Pinedo (la suma de les dues EDAR) va ascendir a 116,8 hm3, 
un 98,5% del cabal conjunt previst en els projectes de les dues 
infraestructures. Hi ha prevista en el Pla d’Obres de 2019 una actuació 
de reforma, per import de 22,09 milions d’euros, per a licitar en 2019. 
El projecte està en fase de redacció. 

- València (Massarrojos): Aquesta EDAR està obsoleta. S’ha subscrit un 
conveni de millores amb l’Ajuntament de València i es preveu una 
actuació (0,4 milions d’euros) per a connectar aquesta pedania a 
l’EDAR de la conca del Carraixet i reconvertir la depuradora en un 
dipòsit d’aigua pluvial. Està previst que l’Ajuntament execute 
l’actuació en 2020. 

L’article 3 de la DTARU5 exigeix als estats membres que garantisquen que 
totes les aglomeracions superiors a 2.000 habitants equivalents disposen 
de sistemes col·lectors per a les aigües residuals urbanes.  

Segons l’últim informe6 publicat per la Comissió Europea, l’índex de 
compliment quant a la recollida d’aigües residuals de la Comunitat 
Valenciana va arribar al 100%, superior a la mitjana del conjunt de regions 
espanyoles (que va ser del 96,9%, a causa del menor grau de compliment 
d’Astúries i Andalusia) i superior a la mitjana europea (94,7%). 
  

                                                
5 Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

6 Nové informe sobre l'estat d'execució i els programes per a l'aplicació (conforme a l'article 17) 
de la Directiva 91/271/CEE, del Consell, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes. Data: 
14 de desembre de 2017. 
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Gràfic 4. Índex de compliment de l’article 3 de la Directiva 91/271. 
Situació a 31 de desembre de 2014 

 

Font: Annex V de l’Informe tècnic d’avaluació de la implantació de la Directiva 91/271 (maig 2017). 

Quant a les poblacions xicotetes (les menors de 2.000 habitants 
equivalents), la DTARU les obliga a tractar adequadament les aigües 
residuals per mitjà de “qualsevol procés i/o sistema d’eliminació en virtut 
del qual, després de l’abocament d’aquestes aigües, les aigües receptores 
complisquen els objectius de qualitat pertinents i les disposicions 
pertinents d’aquesta i de la resta de directives comunitàries”. Com pot 
observar-se, aquesta definició inclou l’objectiu final del tractament però 
no especifica els límits de qualitat de l’abocament ni el tipus de tecnologia 
que permet aconseguir el tractament. Aquesta “indefinició” del 
tractament adequat constitueix una limitació rellevant quant a l’obligació 
que han d’assumir les administracions competents a l’hora de proposar i 
crear infraestructures de sanejament i depuració. 

Pel que fa a això, el criteri que manté l’EPSAR per a depuradores amb 
càrrega contaminant de menys de 2.000 habitants equivalents (He) és 
utilitzar tractaments amb els quals s’arribe als mateixos límits que per als 
municipis majors de 2.000 He, així com el compliment dels valors límit 
establits en les autoritzacions d’abocaments corresponents. 

Actualment 27 municipis de la Comunitat Valenciana no disposen 
d’estació depuradora d’aigües residuals, amb una població conjunta de 
4.044 habitants (cens a 1 de gener de 2018). Tots tenen una grandària 
inferior als 500 habitants equivalents. En conseqüència, la cobertura de les 
instal·lacions actuals arriba al 99,9% del total de la població de la 
Comunitat Valenciana. No obstant això, a causa de les característiques 
urbanístiques i demogràfiques a la Comunitat Valenciana, continua latent 
un risc addicional que en l’actualitat no està prou mitigat. En concret, 
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l’existència de nuclis poblacionals disseminats i d’urbanitzacions que no 
estan connectats a un sistema de sanejament pròxim obliga 
l’Administració a buscar una solució definitiva a l’evacuació de les aigües 
residuals en aquestes zones residencials. 

Segons ens indica l’EPSAR, no existeix un inventari detallat d’aquests 
xicotets nuclis poblacionals que no disposen de connexió al sistema públic 
existent ni alternativament d’un sistema individual propi.  

Segons informació estadística publicada pel Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública, l’any 2014 hi havia a la Comunitat Valenciana 
més de 96.000 habitatges en 465 nuclis poblacionals de municipis amb 
menys de 50.000 habitants que no disposaven de servei públic de 
depuració d’aigües residuals. En aquesta dada, s’hi inclou, entre altres, els 
nuclis poblacionals de Benicarló i Peníscola, que ja disposen d’una EDAR 
que dona servei a la major part dels seus habitants. 

Quadre 5. Dades de nuclis, habitatges i habitants que no disposen de 
servei de depuració d’aigües residuals. Any 2014 

 Nuclis Habitatges Habitants 

Província Total Sense 
servei 

Total Sense 
servei 

Total Sense 
servei 

% sense 
servei 

Alacant 423 48 576.715 9.097 863.402 11.223 1,3% 

Castelló 264 108 307.464 57.735 346.164 40.382 11,7% 

València 848 309 806.228 29.472 1.450.184 27.669 1,9% 

Total 1.535 465 1.690.407 96.304 2.659.750 79.274 3,0% 

Font: Informe amb l’explotació de les dades de l’Enquesta d’Infraestructures de les Entitats Locals per a 
la fase 2015 (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública). 

Ha de destacar-se que correspon a l’EPSAR gestionar7 l’explotació de les 
instal·lacions i executar les obres de sanejament i depuració que 
l’Administració de la Generalitat Valenciana determine, així com aquelles 
altres que li puguen encomanar les entitats locals o altres organismes. La 
planificació, que comprén la formulació de les directrius de sanejament i 
de l’esquema d’infraestructures, és una competència de la Generalitat.8  

La política de sanejament integral de la Generalitat es va plasmar en un 
instrument de planificació, el I Pla Director de Sanejament i Depuració, 
que va ser aprovat pel Consell al gener de 1994. A l’octubre de 2003 es va 
aprovar el segon pla, el qual considerava el període 2001-2008 com a 

                                                
7 Article 16 de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de Sanejament de les Aigües 

Residuals de la Comunitat Valenciana. 

8 Article 3 de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de Sanejament de les Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana.  
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termini per al desplegament d’aquest, amb un volum previst d’inversions 
a iniciativa de la Generalitat superior als 847 milions d’euros. Atés el temps 
transcorregut i, de conformitat amb l’article 6 de la Llei 2/1992, de 26 de 
març, del Govern Valencià, de Sanejament de les Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana, es recomana que la conselleria amb competències 
en la matèria pose en marxa un nou pla director de sanejament i 
depuració que incloga, entre altres objectius, instal·lar col·lectors 
suficients per al transport de les aigües residuals i impulsar la millora i 
ampliació de les xarxes de clavegueram per part de les entitats locals, de 
manera que les aigües residuals procedents d’urbanitzacions i 
disseminats que s’aboquen al llit fluvial o directament sobre el terreny es 
connecten a un sistema de sanejament pròxim. 

2. Subobjectiu 1.2: S’obtenen els nivells de qualitat establits en les 
directives europees sobre tractament de les aigües residuals urbanes? 

Les aigües residuals d’origen urbà són fonamentalment d’origen 
antropogènic derivades del metabolisme humà i les activitats 
domèstiques, per la qual cosa presenten generalment un alt grau de 
biodegradabilitat. 

La composició química de les aigües indica una clara alteració de les seues 
propietats naturals, la qual cosa genera greus danys ambientals en els 
mitjans receptors. Per aquest motiu, cal depurar les aigües residuals 
urbanes per mitjà d’una sèrie de tractaments en els quals es va reduint la 
concentració dels diferents contaminants presents i es porta l’aigua al 
nivell de qualitat desitjat. 

La DTARU, transposada a l’ordenament jurídic espanyol per mitjà del Reial 
Decret Llei 11/1995, estableix els requisits bàsics de qualitat de l’aigua 
residual tractada. En concret, l’article 4 imposa l’obligació que les aigües 
residuals que arriben als sistemes col·lectors se sotmeten a un tractament 
secundari o equivalent abans de ser abocades i que els abocaments 
procedents d’aquestes instal·lacions de tractament d’aigües residuals 
urbanes complisquen determinats requisits quant a nivells de 
concentració i percentatges mínims de reducció de tres paràmetres: 
demanda bioquímica d’oxigen, demanda química d’oxigen i total de sòlids 
en suspensió. 

Segons l’última informació publicada per la Comissió Europea, el 88,7% de 
les aigües residuals de la Unió Europea es tracten correctament mitjançant 
un tractament secundari. Aquest índex de compliment es va situar en el 
84,1% en el conjunt d’Espanya i arriba al 98,8% a la Comunitat Valenciana. 
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Gràfic 5. Índex de compliment de l’article 4 de la Directiva 91/271. 
Situació a 31 de desembre de 2014 

 

Font: Annex V de l’Informe tècnic d’avaluació de la implantació de la Directiva 91/271 (maig 2017). 

En l’article 5 s’imposa l’obligació als estats membres d’identificar les zones 
sensibles i garantir que les aigües residuals se sotmeten a un tractament 
més rigorós que el tractament secundari abans de ser abocades en 
aquestes zones. 

L’índex de compliment per al tractament més rigorós aplicable a les 
aglomeracions que realitzen abocaments en zones sensibles és del 84,5% 
en el conjunt de la Unió Europea i del 66,8% a Espanya. La Comunitat 
Valenciana ha declarat un índex de compliment del 100%. 
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Gràfic 6. Índex de compliment de l’article 59 de la Directiva 91/271. 
Situació a 31 de desembre de 2014 

 

Font: Annex V de l’Informe tècnic d’avaluació de la implantació de la Directiva 91/271 (maig 2017). 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va condemnar al juliol de 2018 
Espanya pel retard a atendre les obligacions de tractament de les aigües 
residuals procedents de nou aglomeracions urbanes de més de 15.000 
habitants, cap de les quals a la Comunitat Valenciana. La sentència 
condemna Espanya a abonar a la Comissió Europea una multa coercitiva 
d’un import de 10,95 milions d’euros per cada semestre que persistisca 
l’incompliment i una suma a tant alçat de 12 milions d’euros. La sanció 
continuarà fins que l’última aglomeració urbana complisca els requisits 
establits per la normativa. 

Addicionalment, Espanya té oberts quatre procediments d’infracció per 
aplicar incorrectament la directiva d’aigües residuals que es troben en 
diferent fase processal. 

De manera individualitzada, l’EPSAR disposa d’informació de gestió per a 
avaluar el compliment dels articles previstos en la DTARU. Segons les 
dades tècniques facilitades, hi ha dotze infraestructures que en algun dels 
tres anys analitzats (període 2015-2017) han incomplit els objectius de 
depuració exigits en l’article 4. D’aquestes dotze infraestructures, dues 
són gestionades per l’EPSAR i deu per les entitats locals. 
  

                                                
9 Les comunitats de Cantàbria, Principat d'Astúries, Comunitat Foral de Navarra i La Rioja, i les 

ciutats autònomes de Ceuta i Melilla no realitzen abocaments en zones sensibles. 
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Quadre 6. Relació d’EDAR que han incomplit l’article 4 de la DTARU 
durant el període 2015-2017 

  Dades del projecte Compliment DTARU 

EDAR 
Forma de 

finançament 
Cabal 

(m3/dia) 
Habitants 

equivalents 2015 2016 2017 

Alacant (illa de Tabarca) CV 75 450 No No No 

Almoradí GV 3.312 23.460 No Sí No 

Barxeta CV 233 932 No Sí Sí 

Bétera GV 2.400 15.000 No No No 

Oliva FO 4.000 23.333 Sí No No 

Senyera CV 181 900 Sí Sí No 

Torís 1 CV 1.000 5.000 Sí Sí No 

Vilanova d’Alcolea CV 400 2.000 No Sí Sí 

Xest CV 2.000 10.624 Sí No Sí 

Xiva CV 3.000 12.000 No Sí Sí 

Xalans CV 241 1.807 No No No 

Xarafull CV 625 2.500 No Sí No 

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

Per a totes aquestes EDAR hi ha previstes actuacions, excepte Vilanova 
d’Alcolea que des de 2016 ja està complint la DTARU. 

Respecte a les infraestructures que aboquen a zones sensibles n’hi ha cinc 
que no han tractat l’aigua residual adequadament segons els estàndards 
de qualitat exigibles per la directiva, dues de les quals són gestionades per 
l’EPSAR i la resta per entitats locals. 

Quadre 7. Relació d’EDAR que han incomplit l’article 5 de la DTARU 
durant el període 2015-2017 

  Dades del projecte Compliment DTARU 

EDAR 
Forma de 

finançament 
Cabal 

(m3/dia) 
Habitants 

equivalents 2015 2016 2017 

Ibi GV 4.500 33.750 Sí Sí No 

Riba-roja (l’Oliverar) FO 900 4.500 No No No 

Villena GV 8.000 66.666 No No No 

Xest CV 2.000 10.624 No No Sí 

Xiva CV 3.000 12.000 No Sí No 

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

Excepte Ibi, l’incompliment del qual en 2017 va ser degut a problemes 
derivats d’abocaments industrials, la resta d’aquestes EDAR tenen 
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previstes actuacions que es troben incloses en el Pla d’Obres 2019 de 
l’EPSAR. 

La informació disponible ens permet identificar les incidències singulars 
en el període 2015-2017 per als tres paràmetres de qualitat de l’aigua 
tractada. 

Sòlids en suspensió 

Pel que fa als sòlids en suspensió10 (SS), no han de superar el límit de 
35 mg/l establit en la DTARU o s’ha d’aconseguir un percentatge mínim 
d’eliminació11 respecte a la càrrega de cabal d’entrada del 90%. Aquests 
requisits són optatius de conformitat amb l’annex I de la DTARU. 

Com a mitjana en el conjunt de les infraestructures gestionades per l’EPSAR 
i per al període analitzat, el total de sòlids en suspensió ha sigut de 8 mg/l. 
No s’observen diferències significatives en el rendiment d’eliminació de 
sòlids en suspensió segons el tipus de gestió, si bé s’aprecia una lleugera 
disminució d’aquest rendiment en el període 2015-2017. 

Gràfic 7. Rendiment d’eliminació de sòlids en suspensió. Per tipus de 
finançament 

 

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

Del conjunt d’infraestructures gestionades per l’EPSAR, únicament en 20 la 
mitjana anual de concentració de sòlids en suspensió ha superat el límit de 

                                                
10 Els sòlids en suspensió són un indicador referit a la quantitat de matèria sòlida present en l'aigua. 

Són partícules que romanen en suspensió en l'aigua a causa del moviment del líquid o pel fet 
que la densitat de la partícula és menor o igual que la de l'aigua. 

11 El rendiment d'eliminació de sòlids en suspensió està calculat a partir de les dades anuals de 
concentració de sòlids en suspensió d'entrada (SSE) i d'eixida (SSS), i el percentatge és el resultat 
d'aplicar la fórmula (SSE-SSS) / SSE × 100. 
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35 mg/l en algun dels tres exercicis analitzats. Dels 20 casos, 5 es refereixen 
a sistemes generals gestionats per l’EPSAR i la resta, per entitats locals. 

Quadre 8. Relació d’EDAR amb concentració de sòlids en suspensió 
superior a 35 mg/l 

  
Dades del projecte Concentració SS (mg/l) Rendiment 

SS 

EDAR Forma de 
finançament 

Cabal 
(m3/dia) 

Habitants 
equivalents 

2015 2016 2017 2015-2017 

Alacant (illa de Tabarca) CV 75 450 541 322 641 38% 

Almoradí GV 3.312 23.460 26 29 45 89% 

Barxeta CV 233 932 38 39 27 89% 

Bunyol (PI Pla de Bunyol) CV 345 2.300 45 31 14 64% 

Cullera (l’Estany) FO 142 595 19 43 63 83% 

Gorga GV 75 450 18 40 26 91% 

Oliva (Oliva Nova - Sector 2C) GV 275 1.000 13 33 40 87% 

Oliva (Oliva Nova - Sector 6) GV 275 900 25 39 20 87% 

Olocau (Urb. La Pedralvilla) FO 150 400 N/a 38 9 94% 

Pinedo (port Catarroja) GV 75 500 10 23 40 89% 

El Poble Nou de Benitatxell 
(Cumbres del Sol - 13) 

FO 100 500 23 38 19 96% 

El Poble Nou de Benitatxell 
(Cumbres del Sol - 18) 

FO 100 500 43 22 27 89% 

El Poble Nou de Benitatxell 
(Cumbres del Sol - 20) 

FO 20 100 16 36 17 92% 

El Poble Nou de Benitatxell 
(Cumbres del Sol - 8) 

FO 100 500 19 36 22 95% 

El Poble Nou de Benitatxell (Urb. 
La Joia) 

FO 100 500 14 39 14 97% 

Torís 1 CV 1.000 5.000 26 27 43 87% 

València (Massarrojos) FO 240 1.500 48 16 12 91% 

Xalans CV 241 1.807 51 47 46 67% 

Xarafull CV 625 2.500 37 43 30 77% 

Xiva CV 3.000 12.000 19 15 110 81% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades tècniques facilitades per l’EPSAR. 
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Demanda bioquímica d’oxigen 

En relació amb la demanda bioquímica d’oxigen (DBO),12 la DTARU exigeix 
que les mostres de les aigües residuals tractades s’ajusten a una 
concentració de 25 mg O2/l o que s’arribe a un percentatge mínim de 
reducció del 70%. 

La concentració mitjana de DBO en les aigües tractades per les 
infraestructures gestionades per l’EPSAR en el període 2015-2017 se situa 
entorn dels 8 mg O2/l i un rendiment mitjà del 97,5%. 

Gràfic 8. Rendiment d’eliminació de demanda bioquímica d’oxigen. 
Per tipus de finançament 

 

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

En el període analitzat, 18 estacions de tractament van tenir almenys una 
concentració mitjana anual en un dels exercicis superior als 25 mg O2/l. 
Únicament dues són gestionades directament per l’EPSAR i la resta, per 
entitats locals. 
  

                                                
12 La DBO és la demanda bioquímica d'oxigen que té l'aigua. És la quantitat d'oxigen que els 

microorganismes, especialment bacteris (aeròbics o anaeròbics), fongs i plàncton, consumeixen 
durant la degradació de les substàncies orgàniques contingudes en la mostra. La DBO és un 
procés biològic i per tant és delicat i requereix molt de temps. Com que el procés de 
descomposició depén de la temperatura, es realitza a 20 °C durant cinc dies de manera 
estàndard, i es denomina DBO5. Es va prendre cinc dies com a estàndard perquè és el temps 
mitjà que els rius britànics tarden a arribar a la mar. 
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Quadre 9. Relació d’EDAR amb concentració de demanda bioquímica 
d’oxigen superior a 25 mg O2/l 

  
Dades del projecte Concentració DBO 

 (mg O2/l) 
Rendiment 

DBO 

EDAR Forma de 
finançament 

Cabal 
(m3/dia) 

Habitants 
equivalents 2015 2016 2017 2015-2017 

Aiòder CV 200 1.000 28 12 12 91% 

Alacant (illa de Tabarca) CV 75 450 545 466 955 47% 

Almoradí GV 3.312 23.460 25 18 43 93% 

Alpont (Hortanar 2) CV 20 100 28 27 14 93% 

Barxeta CV 233 932 46 33 32 91% 

Cullera (l’Estany) FO 142 595 15 22 39 89% 

La Pobla del Duc CV 650 5.416 41 40 30 88% 

El Poble Nou de Benitatxell 
(Cumbres del Sol - 3) 

FO 100 500 19 30 27 95% 

El Poble Nou de Benitatxell 
(Cumbres del Sol - 8) 

FO 100 500 7 32 14 96% 

Senyera CV 181 900 21 27 45 91% 

Torís 1 CV 1.000 5.000 36 37 37 89% 

València (Massarrojos) FO 240 1.500 26 20 13 94% 

Vilanova d’Alcolea CV 400 2.000 43 23 31 89% 

Xalans CV 241 1.807 57 60 52 62% 

Xarafull CV 625 2.500 48 57 37 75% 

Xeresa GV 750 3.325 19 7 36 95% 

Xest CV 2.000 10.624 19 41 18 96% 

Xiva CV 3.000 12.000 33 15 82 91% 

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

Demanda química d’oxigen 

Pel que fa als requisits quant a la demanda química d’oxigen(DQO),13 
(DQO), la normativa europea estableix una concentració màxima de 125 

                                                
13 La DQO és la quantitat d'oxigen necessària per a oxidar la matèria orgànica per mitjans químics 

i convertir-la en CO2 i H2O. La diferència principal entre la DBO i la DQO és que en la DBO només 
es detecta el material orgànic degradat biològicament o que és biodegradable, mentre que en la 
DQO es busca l'oxidació completa de la mostra, de manera que tot el material orgànic, 
biodegradable i no biodegradable, és químicament oxidat. DQO és una prova que només costa al 
voltant de tres hores, per la qual cosa els resultats es poden obtenir en menys temps que el que 
requereix una prova de DBO. 

 La relació entre la DBO i la DQO ens dona una idea del nivell de contaminació de les aigües.  

 Si la relació (DBO/DQO) és inferior a 0,2, llavors parlem d'uns abocaments de naturalesa 
industrial, poc biodegradables i són convenients els tractaments fisicoquímics. Si la relació 
DBO/DQO és superior a 0,5, llavors parlem d'uns abocaments de naturalesa urbana, o 
classificables com a urbans, i són més biodegradables com major siga aquesta relació. Aquestes 
aigües residuals es poden tractar per mitjà de procediments biològics. 
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mg O2/l. Alternativament, el percentatge mínim de reducció d’aquest 
paràmetre està fixat en el 75%. 

Les aigües tractades en el conjunt d’estacions durant el període 2015-2017 
tenen una concentració mitjana de 34 mg O2/l i una reducció mitjana 
del 94%. 

Gràfic 9. Rendiment d’eliminació de demanda química d’oxigen. Per 
tipus de finançament 

 

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

Únicament quatre estacions han tingut una concentració mitjana anual 
superior a 125 mg O2/l en algun dels exercicis del període analitzat, una 
gestionada per l’EPSAR i les altres tres finançades mitjançant conveni 
subscrit amb entitats locals. 

Quadre 10. Relació d’EDAR amb concentració de demanda química 
d’oxigen superior a 125 mg O2/l 

  Dades del projecte 
Concentració DQO 

(mg O2/l) 
Rendiment 

DQO 

EDAR 
Forma de 

finançament 
Cabal 

(m3/dia) 
Habitants 

equivalents 2015 2016 2017 2015-2017 

Alacant (illa de Tabarca) CV 45 450 1.109 1.003 1.840 35% 

Salines GV 363 7.200 124 134 128 91% 

Xalans CV 377 1.807 106 126 110 59% 

Xiva CV 2.318 12.000 115 78 245 85% 

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

En conclusió, i segons els indicadors dels tres paràmetres analitzats (sòlids 
en suspensió, DBO i DQO), la qualitat de l’efluent de les estacions de 
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tractament d’Alacant (illa de Tabarca), Xiva i Xalans registren 
concentracions mitjanes superiors als límits establits en la normativa 
europea; les tres EDAR les gestionen entitats locals a través d’un conveni. 
En relació amb aquestes tres EDAR, el Pla d’Obres de 2019 preveu les 
actuacions següents: 

- Emissari submarí des de Tabarca a la península (1,68 milions 
d’euros). El projecte està en fase de tramitació de permisos 
administratius.  

- Nova EDAR mancomunada per a Xest i Xiva (25,31 milions d’euros). 
L’obra es troba en fase de licitació. 

- Obres de reforma en l’EDAR de Xalans (1,54 milions d’euros). L’obra 
es troba en fase de licitació. 

3. Subobjectiu 1.3: Les estacions depuradores disposen d’un sistema de 
tractament addicional que contribuïsca a millorar la qualitat de l’aigua 
depurada? 

El tractament de les aigües residuals urbanes representa l’aplicació d’uns 
processos físics, biològics i químics, de manera que els nivells de 
contaminació que queden en els efluents tractats complisquen els límits 
legals existents i puguen ser assimilats de manera natural pels mitjans 
receptors. 

Amb caràcter general, les diferents etapes en les quals té lloc el tractament 
de les aigües residuals urbanes són pretractament i tractaments primari, 
secundari i terciari. 

Il·lustració 2. Esquema EDAR Elx (Algorós) 

 
Font: EPSAR. 

Les aigües residuals, abans del tractament, se sotmeten a un 
pretractament que comprén una sèrie d’operacions físiques i mecàniques 
que tenen per objectiu separar de l’aigua residual la major quantitat 
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possible de matèries que, per la seua naturalesa o grandària, poden 
originar problemes en les etapes posteriors del tractament. Les operacions 
que comprén el pretractament generalment són desbast, desarenament i 
desgreixatge. 

Il·lustració 3.  Desbast de grollers (pretractament). EDAR Benicarló 

 

Font: EPSAR. 

El tractament primari és aquell realitzat per mitjà d’un procés físic o 
fisicoquímic que incloga la sedimentació de sòlids en suspensió, o altres 
processos en els quals la DBO de les aigües residuals que hi entren es 
reduïsca, almenys, en un 20% abans de l’abocament, i el total de sòlids en 
suspensió en les aigües residuals d’entrada es reduïsca, almenys, en un 
50%. Entre els mètodes utilitzats es troben la decantació primària (per 
mitjà de l’acció exclusiva de la gravetat) i els tractaments químics per 
mitjà de l’addició de reactius per a augmentar la formació de sòlids 
sedimentables a partir de sòlids dissolts. 
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Il·lustració 4: Decantadors primaris (tractament primari). EDAR Conca 
del Carraixet 

 

Font: EPSAR. 

El tractament secundari és el que es realitza per mitjà d’un procés que 
incloga un tractament biològic amb sedimentació secundària amb el qual 
es transforma la matèria orgànica biodegradable per l’acció biològica en 
matèria estable. Una vegada eliminada la major part dels sòlids 
sedimentables, l’aigua es porta fins als reactors biològics per a ser sotmesa 
a un procés que persegueix fonamentalment la degradació de la matèria 
orgànica per l’acció d’una sèrie de microorganismes, fonamentalment 
bacteris. A continuació es realitza la decantació secundària per a separar 
l’aigua tractada del fang generat en el procés biològic. 

Il·lustració 5.  Tractament secundari o biològic per fangs actius. EDAR 
Albufera Sud 

 

Font: EPSAR. 
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El tractament terciari, també conegut com de regeneració, proporciona 
millors rendiments d’eliminació de DBO i matèria en suspensió, la qual 
cosa pot permetre la reutilització posterior dels efluents depurats si 
aquests es desinfecten adequadament. Igual com en el secundari, són 
processos de naturalesa biològica o fisicoquímica. El procés unitari més 
utilitzat és el tractament fisicoquímic, que consta de coagulació-
floculació, decantació (la filtració sobre medi granular o amb membranes) 
i una desinfecció posterior amb radiació ultraviolada, clor o ozó. 

Il·lustració 6. Tractament terciari per mitjà de filtració. EDAR 
Torrevella 

 

Font: EPSAR. 

L’elecció dels tractaments terciaris depén fonamentalment de dos factors: 
d’una banda, de la línia de tractament primari i secundari existent en 
l’EDAR, i de l’altre, de la qualitat requerida de l’aigua regenerada, a fi 
d’adaptar-se a les qualitats mínimes exigides per al seu ús en la legislació 
vigent. 

En 2017 es trobaven en servei 43 estacions que disposaven d’algun procés 
de tractament terciari, amb un cabal tractat conjunt de 271,3 hm3. 
Aquestes infraestructures, la majoria de les quals (32 de les 43) 
dissenyades per a una càrrega contaminant superior als 15.000 habitants 
equivalents, disposen de les instal·lacions i tecnologies necessàries per a 
sotmetre tot aquest cabal a tractament terciari. No obstant això, l’EPSAR 
aplica criteris d’optimització i, a diferència del tractament secundari, que 
funciona en continu durant tots els dies de l’any, només se sotmet a 
tractament terciari el cabal que posteriorment serà destinat a reutilització, 
és a dir, sota demanda segons les necessitats d’aigua regenerada per part 
dels usuaris agrícoles. La resta del cabal s’aboca al medi amb tractament 
secundari. 
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Gràfic 10. Proporció de cabal sotmés a tractament terciari. Per càrrega 
contaminant expressada en habitants equivalents 

 

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

En conjunt, la proporció de cabal sotmés a tractament terciari en el 
període analitzat és inferior a la mitjana estatal, segons els últims estudis 
realitzats per l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament 
(AEAS) i l’Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua 
Urbana (AGA). El tractament secundari és el tipus de depuració majoritari 
(63% del volum depurat) segons la informació declarada pels operadors 
que van participar en el XV Estudi Nacional sobre Subministrament i 
d’Aigua Potable i Sanejament a Espanya, mentre que el tractament terciari 
va arribar al 33% del volum depurat. 

La proporció de cabal sotmés a tractament terciari ofereix diferències 
significatives entre les estacions més grans respecte a les de menor 
dimensió. El percentatge és pràcticament testimonial en les EDAR de 
menys de 15.000 habitants. Dins del tram d’EDAR amb més de 15.000 
habitants equivalents també hi ha diferències significatives. Així, deu 
d’aquestes instal·lacions no han sotmés a terciari pràcticament res del 
cabal tractat, i dotze han tingut demanda suficient per a tractar 
pràcticament la totalitat del cabal amb terciari (més del 90%). 
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Quadre 11. Relació d’EDAR de major grandària (superior a 15.000 
habitants equivalents) amb tractament terciari. Volums 
acumulats en període 2015-2017 

EDAR Tractaments terciaris 
% cabal tractat 
amb terciari 

Volum tractat 
(m3) 

Volum depurat 
amb terciari 

(m3) 
Alacantí Nord Coagulació-floculació 0,0% 6.154.362 0 
Albaida Ultraviolada 0,0% 2.600.049 0 
Algorfa - Benejússer Coagulació-floculació, filtració  0,0% 1.313.122 0 

Asp 
Coagulació-floculació, filtració, 
ultrafiltració, osmosi inversa, 
ultraviolada 

0,0% 2.113.682 0 

Benidorm Ultrafiltració, osmosi inversa  25,1% 41.261.803 10.369.963 
Castelló de la Plana Coagulació-floculació, filtració  7,9% 40.148.752 3.169.477 
Crevillent – el 
Derramador (Urbana) 

Coagulació-floculació, filtració, 
ultraviolada 100,0% 2.584.777 2.584.777 

Conca del Carraixet Coagulació-floculació 30,6% 39.033.784 11.930.253 
Elx (Algorós) Coagulació-floculació 100,0% 23.974.522 23.974.522 
Elx (els Arenals) Ultrafiltració, ultraviolada 100,0% 3.593.276 3.593.276 

Elx (els Carrissals) Coagulació-floculació, filtració, 
ultraviolada 100,0% 888.978 888.978 

Foia de Castalla Filtració, ultraviolada 90,9% 2.899.570 2.634.515 

Font de la Pedra Coagulació-floculació, filtració, 
ultrafiltració 14,7% 14.574.191 2.146.672 

Guardamar del 
Segura Ultraviolada 100,0% 3.791.420 3.791.420 

Llomes d’Orgègia Coagulació-floculació, filtració  45,4% 24.471.529 11.116.460 
Novelda-Montfort  Filtració, ultraviolada 0,0% 3.980.893 0 
Ontinyent-Agullent Coagulació-floculació, filtració  0,0% 16.542.667 0 
Paterna – Font del 
Gerro Coagulació-floculació 91,0% 11.212.443 10.200.392 

El Pilar de la 
Foradada 

Coagulació-floculació, 
ultraviolada 100,0% 4.070.354 4.070.354 

Pinedo 1 Coagulació-floculació, filtració  0,0% 114.402.043 1.666 
Pinedo 2 Coagulació-floculació, filtració  30,4% 235.951.041 71.692.904 
La Pobla de Farnals Coagulació-floculació, filtració  33,0% 28.477.514 9.385.264 
Quart-Benàger Coagulació-floculació, filtració  100,0% 33.662.849 33.662.849 

El Racó de Lleó Filtració, ultrafiltració, osmosi 
inversa  31,1% 54.667.832 16.983.070 

Requena Ultraviolada 2,3% 5.217.390 119.419 

Santa Pola Coagulació-floculació, filtració, 
ultraviolada 100,0% 8.329.108 8.329.108 

Sueca Coagulació-floculació, filtració, 
ultraviolada 100,0% 9.930.417 9.930.417 

Sueca (el Perelló) Coagulació-floculació, cloració 0,0% 2.067.483 0 
Teulada (Moraira) Ultrafiltració, cloració 0,2% 1.359.902 2.060 
Torrevella Infiltració - percolació, filtració  100,0% 18.260.285 18.260.285 

La Vila Joiosa Coagulació-floculació, filtració, 
ultraviolada 81,7% 11.573.739 9.457.066 

Xacarella-Bigastre Ultraviolada 0,0% 1.324.222 0 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades tècniques facilitades per l’EPSAR.  
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Entre les instal·lacions de regeneració destaca per la seua capacitat el 
tractament terciari de Pinedo (capacitat de projecte 350.000 m3/dia) i les 
plantes regeneradores de Benidorm i del Racó de Lleó a Alacant, per la 
seua tecnologia (procés d’ultrafiltració i osmosi inversa). 

En les depuradores de menor grandària, la qualitat de l’aigua obtinguda 
amb els tractaments secundaris és suficient, de manera que n’hi ha prou 
d’aplicar un tractament de cloració per a complir els criteris establits en el 
Reial Decret 1620/2017. Cal tenir en compte que la finalitat del tractament 
terciari actualment és la de reduir la contaminació microbiològica en 
l’aigua depurada. Per a això, i depenent de la qualitat d’eixida del 
tractament secundari, pot ser suficient únicament un procés de 
desinfecció. 

4. Subobjectiu 1.4: L’aigua residual regenerada és un recurs hídric 
significatiu? 

Hi ha un consens generalitzat que, davant la problemàtica derivada del 
dèficit hídric, cal aconseguir que l’aigua depurada no acabe abocant-se a 
la mar, sinó que s’optimitze com a recurs hídric i que s’aprofite per a altres 
usos de manera directa, és a dir, que es reutilitze. 

S’entén com a reutilització de les aigües l’aplicació –abans de fer-ne la 
devolució al domini públic hidràulic i al marítim terrestre per a un nou ús 
privatiu– de les aigües que, després d’haver sigut utilitzades per qui les va 
derivar, s’han sotmés al procés o processos de depuració establits en la 
corresponent autorització d’abocament, així com als tractaments 
necessaris per a aconseguir la qualitat requerida en funció dels usos a què 
es destinaran. 

La reutilització és un exemple de procés associat a l’economia circular, 
concepte econòmic que pretén reduir l’impacte mediambiental de 
l’activitat econòmica, de manera que el màxim de productes, materials i 
recursos puguen tornar a incorporar-se al procés de producció-consum 
perquè es mantinguen en l’economia durant el major temps possible i es 
minimitze la generació de residus.  

La reutilització aporta avantatges com ara l’increment de disponibilitat i 
estabilitat en el subministrament d’un recurs escàs i, en conseqüència, 
reduir l’explotació d’aqüífers sobreexplotats i el subministrament des 
d’altres fonts més costoses, com els transvasaments o les dessaladores. El 
benefici més important en l’àmbit social derivat de la reutilització de les 
aigües és la possibilitat de reservar l’aigua de millor qualitat per als usos 
més exigents, com ara la producció d’aigua potable. 

Els principals desavantatges radiquen en el mateix cost econòmic de 
regenerar les aigües residuals, molt superior al tractament d’aigües 
superficials i al cost d’extracció d’aigües subterrànies. A més, les aigües 
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regenerades només poden utilitzar-se per als usos previstos en el Reial 
Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
la reutilització de les aigües depurades. Està prohibida14 la reutilització 
d’aigües per al consum humà. 

La reutilització de l’aigua és una eina molt útil des del punt de vista 
ambiental però també econòmic i social. Així, la nova Agenda de 
Desenvolupament 2030 inclou com a objectiu de desenvolupament 
sostenible (ODS): “D’ací a 2030, millorar la qualitat de l’aigua reduint la 
contaminació, eliminant l’abocament i minimitzant l’emissió de 
productes químics i materials perillosos, reduir a la meitat el percentatge 
d’aigües residuals sense tractar i augmentar considerablement el 
reciclatge i la reutilització sense riscos a escala mundial.” 

Segons la informació publicada per l’Institut Nacional d’Estadística, la 
Comunitat Valenciana és una de les més avançades en matèria 
d’infraestructures de reutilització d’aigua, i en conseqüència una de les 
que més volum reutilitza de l’aigua tractada en les estacions depuradores 
d’aigües residuals. 

Quadre 12. Destinació de l’aigua residual tractada. Exercici 2016 

Destinació Comunitat 
Valenciana 

Espanya 

A la mar 16,5% 33,5% 

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

Aigua reutilitzada 47,5% 10,4% 

Infiltracions al terreny 2,4% 0,2% 

Altres 0,0% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 

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

Aquestes xifres difereixen significativament de les microdades facilitades 
per la mateixa EPSAR.15 Segons les dades tècniques en el període 2015-
2017, el volum mitjà anual d’aigua reutilitzada per a ús agrícola, recreatiu, 
industrial i urbà va ascendir a 128,2 hm3, el 29,4% de l’aigua tractada. 

                                                
14 Excepte situacions de declaració de catàstrofe en les quals l'autoritat sanitària especificaria els 

nivells de qualitat exigits a aquestes aigües i els usos. 

15 EPSAR ofereix dades de reutilització prenent com a referència la reutilització directa, és a dir, des 
de la depuradora a l'usuari. Altres entitats declaren també la reutilització indirecta, que és quan 
la depuradora aboca a un llit fluvial i aigües avall es prenen aquestes aigües per a donar-los algun 
ús, generalment agrícola. Segons els responsables de l’EPSAR, una de les possibles raons que 
justifiquen aquestes diferències radica en la informació remesa pels ajuntaments, per la qual 
cosa podria donar-se el cas que estigueren duplicats alguns dels registres. 
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Quadre 13. Proporció d’aigua reutilitzada sobre el total de l’aigua 
tractada a la Comunitat Valenciana. Classificació de les 
EDAR per tram segons habitants equivalents i per tipus de 
finançament. Període 2015-2017 

Habitants equivalents 
Finançament 

ordinari 
Finançament per 

conveni 
Gestió 
directa 

Total 

 De 0 a 1.999  20,2% 10,7% 15,5% 13,6% 

 De 2.000 a 9.999  56,7% 27,9% 24,5% 29,9% 

 De 10.000 a 14.999  100,0% 27,0% 15,1% 28,5% 

 Més de 15.000  36,1% 34,5% 27,9% 29,7% 

Total 41,5% 32,6% 27,7% 29,4% 

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

Actualment la Unió Europea treballa en una nova regulació comunitària 
sobre la reutilització de l’aigua, en particular sobre els requisits mínims de 
qualitat per a la reutilització de les aigües residuals tractades per al reg 
agrícola, amb l’objectiu d’augmentar la confiança en la seua pràctica i 
fomentar l’ús de les aigües residuals de manera segura per a la salut i el 
medi ambient, alhora que es contribueix a posar en pràctica l’impuls de 
l’economia circular. 

Si bé no s’ha definit un objectiu quantitatiu sobre la reutilització, les 
estimacions oficials són que la proposta16 iniciada pel Parlament Europeu 
“podria incrementar el volum d’aigua reutilitzada fins als 6.600 milions de 
m3 anuals en 2025, des dels 1.100 milions actuals. La Comissió estima, així 
mateix, que reutilitzar per a reg agrícola més del 50% del volum d’aigua 
total procedent d’estacions de tractament d’aigües residuals (EDAR) al 
territori de la Unió Europea suposaria una reducció de més del 5% de 
l’estrés hídric global i evitaria l’extracció directa d’altres fonts d’aigua i de 
reserves subterrànies”. 

En el cas particular de la Comunitat Valenciana, de les 487 infraestructures 
que han estat en funcionament en algun moment durant el període 2015-
2017, tan sols 87 han registrat un volum d’aigua reutilitzada superior al 
50% del volum tractat. 
  

                                                
16 Procediment 2018/0169/COD: proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 

als requisits mínims per a la reutilització de l'aigua. 
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Quadre 14. Nombre d’EDAR en funcionament durant el període 2015-
2017 segons tractament vigent i proporció de l’aigua 
reutilitzada 

Proporció aigua 
reutilitzada Tractament secundari Tractament terciari Total 

 De 0% a 25%  372 17 389 

 De 25% a 50%  4 7 11 

 De 50% a 75%  5 0 5 

 De 75% a 100%  63 19 82 

Total 444 43 487 

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

Entre les limitacions existents a la reutilització de l’aigua per a ús agrícola 
cal esmentar, entre altres, el cost del tractament i de la distribució, la 
variabilitat de la demanda agrícola segons les estacions de l’any enfront 
d’un cabal estable, la presència d’abocaments industrials incontrolats, la 
falta d’infraestructures d’emmagatzematge per a regular el cabal 
necessari i la presència d’alts nivells de sal en l’aigua bruta que no 
s’eliminen amb els tractaments convencionals. 

A Espanya, el Reial Decret 1620/2007 regula la qualitat i estableix el règim 
jurídic de les aigües regenerades. Aquesta norma aclareix diversos 
conceptes relatius a la reutilització de l’aigua, fixa els usos permesos 
(urbans, agrícoles, recreatius, industrials i ambientals) i els prohibits –entre 
els quals destaca el consum humà–, normalitza els procediments 
administratius per a l’obtenció del dret a l’ús i estableix els paràmetres de 
qualitat i valors màxims permesos per a cada ús, i determina així mateix el 
règim de control i responsabilitats en relació amb el manteniment de la 
qualitat.  

L’ús d’aigua regenerada ha de ser promogut pels diferents estaments 
públics mitjançant ordenances i plans de gestió, tant municipals o 
autonòmics com estatals, que servisquen d’eines per a fixar i aconseguir 
objectius realistes de volum d’aigua reutilitzada. 

Els costos de l’aigua regenerada solen ser un impediment important per a 
aprofitar-la, perquè redueixen la seua competitivitat enfront dels recursos 
convencionals. Per a la consecució dels objectius de volum d’aigua 
reutilitzada, és imprescindible establir una política de preus que 
repartisca els costos de la regeneració i la gestió de les aigües residuals 
entre la totalitat del consum i, si és el cas, establir una política d’incentius 
per a aconseguir que en tots els sectors s’utilitze aigua regenerada. 

No obstant això és prioritari transmetre a l’usuari que un pagament 
insuficient per l’aigua incideix negativament en la seua gestió adequada, 
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no sols per a evitar que es balafie sinó per a garantir un adequat 
manteniment i conservació, imprescindible per a prestar un servei de 
qualitat i aconseguir la necessària protecció dels ecosistemes. El sistema 
de preus de l’aigua regenerada no hauria de tenir en compte només els 
costos, sinó també el valor intrínsec del recurs aigua, els seus efectes 
ambientals i el cost d’oportunitat que comporta la utilització d’aquesta 
aigua. 

En el període 2015-2017, pràcticament la totalitat de l’aigua reutilitzada 
s’ha destinat a ús agrícola (96,5%) i ha sigut testimonial (1,3%) l’ús urbà. 

Gràfic 11. Destinació de l’aigua reutilitzada. Període 2015-2017 

 

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

No obstant això, i a pesar que el volum d’aigua reutilitzada per a ús 
agrícola en aquests tres anys ha superat els 371,4 hm3, els ingressos per 
venda d’aigua reutilitzada per part de l’EPSAR són testimonials. 
Actualment, els costos de tractament terciari són assumits per l’EPSAR 
amb càrrec al cànon de sanejament com a costos de tractament d’aigües 
residuals, a excepció dels dos tractaments de dessalatge d’aigües 
depurades (Benidorm i Racó de Lleó). 

La facturació en el període 2015-2017 es refereix als costos de distribució 
d’aigua regenerada (els Algars d’Alcoi, Torrevella, Font de Pedra i Bunyol–
Alboraig) que sí que es repercuteixen a l’usuari. 
  

96,5%

1,3%

0,8%
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Agrícola Recreatiu Industrial Urbà
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Quadre 15. Ingressos per venda d’aigua reutilitzada. Període 2015-
2017 

EDAR Euros m3 Euros/m3 

 Els Algars d’Alcoi  11.180 1.179.245 0,01 

 Torrevella  230.004 16.684.436 0,01 

 Font de Pedra  201.852 2.171.637 0,09 

 Bunyol-Alboraig  92.695 1.106.316 0,08 

Total  535.731 21.141.634 0,03 

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

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el volum total d’aigua registrada i 
distribuïda per a consums municipals a la Comunitat Valenciana es va 
situar en els 31,9 hm3 en l’exercici 2016. Com que a penes s’ha reutilitzat 
per a ús urbà una mitjana anual d’1,7 hm3 d’aigua residual tractada en les 
EDAR, existeix un volum potencial significatiu d’aigua que pot destinar-se 
a ús urbà, sempre que es dispose d’infraestructures adequades per a 
garantir la qualitat exigible i el transport de l’aigua a les destinacions 
finals.  

De conformitat amb l’article 7 del Reial Decret 1620/2007, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les 
aigües depurades, recomanem que l’Administració pública autonòmica i 
les entitats locals, en l’àmbit de les seues competències respectives, 
duguen a terme plans i programes de reutilització d’aigües, i fomentar l’ús 
agrícola i urbà de l’aigua residual tractada. 

5. Subobjectiu 1.5: Es maximitza l’aprofitament dels llots produïts en les 
estacions depuradores? 

Els llots de depuració són els residus generats en les diferents etapes de la 
depuració de les aigües residuals. Són una mescla d’aigua i sòlids separada 
de l’aigua residual mitjançant processos naturals o artificials. 

En el període 2015-2017 s’han produït en el conjunt d’infraestructures 
gestionades directament o indirectament per l’EPSAR una mitjana anual 
de més de 369.000 tones de matèria humida de llots.  
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Quadre 16. Volum anual de producció de llots (kg de matèria humida) 
a la Comunitat Valenciana. Període 2015-2017 

Habitants 
equivalents 

Finançament 
ordinari 

Finançament 
per conveni 

Gestió 
directa Total 

 De 0 a 1.999  1.976 1.979.407 467.910 2.449.293 

 De 2.000 a 9.999  2.554.406 10.366.261 3.925.130 16.845.797 

 De 10.000 a 14.999 273.940 4.635.223 2.720.481 7.629.644 

 Més de 15.000  9.568.442 97.703.552 234.906.306 342.178.299 

Total 12.398.764 114.684.443 242.019.827 369.103.034 

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

La producció de llots se situa entorn dels 0,85 quilograms de matèria 
humida per metre cúbic d’aigua residual tractada.  

Els llots poden ser sotmesos a operacions preliminars, com ara processos 
de deshidratació, i a tractaments intermedis, com ara digestió anaeròbia, 
compostatge, etc. Una vegada tractats, i en funció de la seua 
caracterització, els llots s’han de sotmetre a diferents operacions de 
tractament final, de manera que s’assegure una destinació final adequada 
i mediambientalment segura, com pot ser l’aplicació dels llots en els sòls 
agrícoles, la incineració o el depòsit en un abocador. 

Aquests llots tenen consideració de residu i per tant hi és aplicable la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, a més de la 
normativa específica (Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es 
regula la utilització dels llots de depuració en el sector agrari) que 
incorpora la Directiva 86/278 relativa a la protecció del medi ambient i, en 
particular, dels sòls, en la utilització dels llots de depuradora en 
agricultura. En l’àmbit autonòmic, també hi és d’aplicació l’Ordre 22/2017, 
de 3 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la utilització dels llots de 
depuració en el sector agrari de la Comunitat Valenciana. 

L’aplicació del principi de jerarquia de residus a la gestió dels llots d’EDAR 
representa, en primer lloc, prioritzar l’aplicació al sòl, en segon lloc 
utilitzar altres formes de valorització incloent-hi l’energètica i, com a 
última opció, l’eliminació en un abocador. 

En l’àmbit estatal i segons dades del Registre Nacional de Llots, prima com 
a destinació final la utilització agrícola (aproximadament el 81%17 dels 
generats) i s’ha reduït en gran manera el depòsit en un abocador 

                                                
17 Font: Registre Nacional de Llots. Exercici 2012. Publicat en l’anuari estadístic del Ministeri per a 

la Transició Ecològica. 
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(aproximadament el 7% actualment). El volum de llots incinerats 
representa un altre 7% del volum generat. Aquests percentatges són 
similars a la informació declarada pels operadors que van participar en el 
XV Estudi Nacional sobre Subministrament i d’Aigua Potable i Sanejament 
a Espanya (un 85% dels fangs tenen com a destinació l’agricultura i un 5% 
són destinats a un abocador). 

En el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) s’estableixen com a 
objectius per a l’any 2020 que la destinació final dels llots, una vegada 
tractats, siga la valorització material (en sòls o un altre tipus de 
valorització) en un percentatge mínim del 85%, i la 
incineració/coincineració i eliminació en un abocador, en un 15%, en què 
l’eliminació en un abocador és d’un 7% com a màxim. 

A la Comunitat Valenciana, segons les dades tècniques facilitades per 
l’EPSAR, en el període 2015-2017 la destinació agrícola ha sigut la més 
important, amb el 89,4% (83,3% per aplicació directa al terreny i un 6,1% 
amb procés previ de compostatge), seguit de la valorització energètica en 
forn de cimentera amb un 10,6% (els fangs valorats energèticament reben 
prèviament un tractament d’assecatge tèrmic). Els enviaments de fangs a 
abocadors han sigut mínims. 

Gràfic 12. Proporció de llots per destinació. Període 2015-2017 

 

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

6. Subobjectiu 1.6: Disposen les depuradores de sistemes d’aprofitament 
de recursos energètics? 

Dins dels costos operatius del funcionament d’una estació de depuració, 
el cost energètic, que principalment és elèctric, representa entre el 30% i 
el 50% dels costos totals d’operació i manteniment. 

83,3%

10,6%

6,1% 0,0%

Aplicació agrícola directa Assecatge tèrmic Compostatge Abocador
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El consum energètic depén de factors com la grandària de l’EDAR i de la 
seua ubicació, la càrrega contaminant de l’influent, el tipus de tractament 
i la tecnologia utilitzada. 

El consum energètic mitjà en el conjunt de depuradores gestionades 
durant el període 2015-2017 va ser de 0,38 kWh per m3 d’aigua tractada, 
lleugerament inferior a la mitjana estatal recollida en el XV Estudi 
Nacional sobre Subministrament i d’Aigua Potable i Sanejament a Espanya 
(0,43 kWh/m3). 

Tal com s’observa en el quadre adjunt, amb caràcter general el consum 
energètic de les EDAR depén de factors com la càrrega contaminant, de 
manera que les EDAR de major grandària presenten un menor consum 
energètic per volum tractat, encara que s’observen també excepcions. 

Quadre 17. Consum energètic (kWh/m3). Període 2015-2017 

Habitants equivalents 
Finançament 

ordinari 
Finançament 
per conveni 

Gestió 
directa 

Total 

 De 0 a 1.999  1,03 0,56 0,70 0,68 

 De 2.000 a 9.999  0,95 0,49 0,73 0,58 

 De 10.000 a 14.999  0,43 0,64 0,55 0,58 

 Més de 15.000  0,54 0,50 0,31 0,36 

Total 0,63 0,51 0,32 0,38 

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

L’estratègia d’economia circular, impulsada per la Unió Europea, té 
aplicació directa en la depuració d’aigües residuals. Les estacions 
depuradores d’aigües residuals han de gestionar els llots resultants dels 
seus processos de depuració, i aquesta gestió s’ha convertit en una 
oportunitat per a reduir l’impacte mediambiental.  

El principal inconvenient de la destinació més comuna dels fangs (que és 
l’aplicació directa al sòl agrícola) és el cost de transport d’una substància 
humida i la possible acumulació en el sòl productiu de 
microcontaminants. 

Entre les solucions que el sector està adoptant per a reduir el seu impacte 
sobre el medi ambient hi ha la implantació de noves tecnologies 
encaminades a reconvertir els fangs provinents de la depuració d’aigües 
residuals en bioenergia generadora de llum i calor i, a més, en biofertilitzants 
d’alta qualitat i de fàcil transport. Entre aquestes tecnologies es troba el 
procés de digestió anaeròbia, que està basat en la descomposició de la 
matèria biodegradable que contenen els llots de les depuradores a través de 
microorganismes que treballen en absència d’oxigen. Aquesta degradació en 
condicions controlades genera biogàs, la composició del qual inclou 
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principalment metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2). El biogàs obtingut serveix, 
al mateix temps, com a biocombustible aprofitable en la mateixa instal·lació 
i a partir d’aquest es produeix tant energia tèrmica com electricitat. 

En l’actualitat, divuit EDAR de la Comunitat Valenciana disposen de 
sistemes de cogeneració per a l’aprofitament del biogàs generat en el 
procés de digestió anaeròbia, totes estan dissenyades per a donar servei a 
més de 15.000 habitants equivalents. Aquestes instal·lacions, que 
disposen d’una potència instal·lada d’11.376 kW elèctrics, han generat una 
mitjana de 38.621.395 kWh per any.  

En termes relatius, l’aprofitament energètic a partir del biogàs ha sigut 
d’11,3 kWh per any i habitant equivalent, inferior a la informació 
declarada pels operadors que van participar en el XV Estudi Nacional sobre 
Subministrament i d’Aigua Potable i Sanejament a Espanya, que va ser de 
15,3 kWh per any i habitant equivalent. 

Quadre 18. Relació d’EDAR amb aprofitament de biogàs. Període 2015-
2017 

EDAR 
% 

d’autosuficiència 
energètica 

Energia 
generada 

(kWh/any) 
2015 

Energia 
generada 

(kWh/any) 
2016 

Energia 
generada 

(kWh/any) 
2017 

Consum 
elèctric 
anual 

(kWh/any) 
2015 

Consum 
elèctric 
anual 

(kWh/any) 
2016 

Consum 
elèctric 
anual 

(kWh/any) 
2017 

Albufera Sud 61,8% 1.673.899 1.372.600 1.286.200 2.344.992 2.281.195 2.387.183 

Alcoi 61,0% 2.393.090 3.460.562 2.799.265 4.278.721 5.242.496 4.660.499 

Alzira-Carcaixent 54,2% 1.652.500 1.782.087 1.899.711 3.480.225 3.280.101 3.086.151 

Benidorm 26,6% 1.458.772 1.809.475 1.710.401 6.046.403 6.418.905 6.258.148 

Castelló de la Plana 41,1% 1.993.615 1.949.000 2.334.000 5.123.651 5.070.391 5.066.212 

Conca del Carraixet 58,4% 2.651.571 2.349.829 2.318.694 4.596.168 4.013.774 3.930.520 

Elx (Algorós) 26,6% 1.913.441 1.802.782 2.167.346 7.477.833 7.619.801 7.062.491 

Gandia - la Safor 27,7% 1.698.767 1.121.079 349.632 3.785.602 3.705.242 3.950.545 

Novelda-Montfort  26,9% 295.614 314.512 261.791 1.167.789 1.072.312 1.000.785 

Ontinyent-Agullent 5,0% 110.815 141.058 3.314 1.671.228 1.707.760 1.746.547 

Paterna - Font del Gerro 35,4% 1.061.420 1.105.520 1.174.210 3.172.625 3.141.717 3.115.895 

Pinedo 1 44,8% 5.864.400 5.966.010 6.812.300 12.776.465 12.960.117 15.893.018 

Pinedo 2 33,1% 6.822.900 9.588.100 9.725.500 29.222.438 24.947.546 24.698.168 

La Pobla de Farnals 42,1% 1.276.700 1.435.700 1.588.900 4.186.811 3.411.047 2.609.446 

Quart-Benàger 34,3% 1.842.011 2.105.030 2.011.395 5.418.521 5.882.413 6.045.748 

El Racó de Lleó 25,3% 2.228.745 2.228.500 2.500.125 9.085.655 8.716.390 9.714.925 

Sagunt 45,7% 1.366.224 1.031.173 1.035.612 2.534.295 2.518.810 2.459.773 

Utiel 1,1% 16.327 0 1.962 536.504 579.636 615.669 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades tècniques facilitades per l’EPSAR. 
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D’altra banda, l’EDAR del Pilar de la Foradada és l’única a la Comunitat 
Valenciana que disposa d’una planta solar fotovoltaica, que ha generat 
una mitjana anual de 161.052 kWh. 

En conseqüència, l’energia produïda per dispositius d’aprofitament 
energètic instal·lats en les EDAR representa aproximadament el 18,9% del 
seu consum elèctric anual, proporció també sensiblement inferior a la 
mitjana estatal segons l’estudi de l’AEAS, que el situa en el 39%. 

En aquesta comparació ha de precisar-se que és la digestió anaeròbia de 
llots el que produeix biogàs, procés biològic que està implantat en les 
línies de fang d’aquelles EDAR de major grandària. No obstant això, ja hi 
ha projectes a nivell europeu18 que estan desenvolupant tecnologia 
aplicable en EDAR de grandària xicoteta o mitjana que no disposen de 
digestió anaeròbia i que tenen com a objectiu reduir el volum de llots i 
produir energia amb biogàs generat. 

En conseqüència, es recomana, doncs, a l’EPSAR escometre projectes 
d’inversió encaminats a millorar l’eficiència energètica, i fixar objectius de 
reducció de consum d’energia i augmentar la producció de biogàs i altres 
energies alternatives, per a seguir amb la tendència cap a l’autosuficiència 
energètica de les depuradores i facilitar la seua contribució a l’economia 
circular. 

7. Subobjectiu 1.7: L’entitat exerceix un control efectiu d’abocaments 
industrials efectuats sobre les xarxes públiques de sanejament? 

Un procés de sanejament eficaç no es limita a establir una xarxa de 
col·lectors que conduïsca les aigües fins a les plantes depuradores, sinó 
que és de summa importància controlar el cicle des de l’inici. Per això, com 
que la xarxa de clavegueram, pas previ a l’entrada de les aigües residuals 
en la depuradora, és competència local, és convenient que hi haja una 
regulació adequada dels compostos contaminants que entren al 
clavegueram, amb l’objectiu de preservar els llits i dominis públics 
receptors d’aquestes aigües residuals, garantir el correcte funcionament i 
conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració construïdes i 
afavorir la possible utilització dels llots de depuració eliminant-ne metalls 
pesants i compostos afins. 

Dins del sistema general d’abocaments, els d’aigües residuals industrials 
constitueixen una de les fonts de contaminació més significatives, per la 
qual cosa és molt important controlar-ne la qualitat per a evitar que una 
actuació negligent de l’usuari ocasione greus problemes en la xarxa de 

                                                
18 El projecte LIFE-ANADRY, de les seues sigles en anglés (Dry anaerobic digestion as an alternative 

management & treatment solution for sewage sludge) és un projecte europeu cofinançat per la 
Comissió Europea sota el programa LIFE. En aquest projecte participa, entre altres socis, l'Entitat 
de Sanejament i Depuració d'Aigües Residuals de la Regió de Múrcia (Esamur). 
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clavegueram o en el tractament de l’aigua en l’estació depuradora, amb 
els consegüents perjudicis mediambientals i econòmics per a la 
comunitat. 

A la Comunitat Valenciana, en l’àmbit de les seues competències, 
correspon a la Generalitat el control dels abocaments a les xarxes de 
col·lectors generals i establir les limitacions de cabal i contaminació en 
funció de les característiques de la xarxa i de les instal·lacions de 
tractament. El control d’abocaments a les xarxes municipals de 
clavegueram correspon als ajuntaments, incloent-hi l’adopció de mesures 
correctores, d’acord amb les corresponents ordenances municipals, 
normativa general de la Generalitat i de l’Estat. 

A diferència d’altres comunitats autònomes, la Generalitat no ha dictat un 
reglament autonòmic que regule de manera homogènia en tot el territori 
els abocaments d’aigües residuals industrials als sistemes públics de 
sanejament. 

Si bé l’EPSAR ha posat a la disposició de les entitats locals un model 
d’ordenança d’abocaments a la xarxa municipal de clavegueram, el règim 
jurídic dels abocaments d’aigües residuals que directament o 
indirectament vagen a parar a les xarxes de clavegueram i col·lectors 
municipals es troba recollit en les diferents ordenances municipals. En 
aquest escenari, poden trobar-se diferències normatives sobre els límits 
de concentració total de contaminants dels abocaments, sobre el règim 
sancionador o sobre les actuacions de control i vigilància. 

Es recomana, doncs, que, a fi de garantir l’adequat funcionament i la 
protecció de les instal·lacions de depuració, la Generalitat establisca, 
respectant la normativa bàsica estatal i la resta de l’ordenament jurídic 
que hi siga aplicable, les normes reguladores de la qualitat dels 
abocaments i qualssevol altres necessàries per a les finalitats indicades. 
En aquest sentit, s’hauria d’establir la consideració de condició mínima a 
tenir en compte pels respectius ajuntaments a l’hora d’autoritzar, en 
l’àmbit de la seua competència, les connexions i abocaments a les seues 
pròpies xarxes de clavegueram i de col·lectors, sense perjudici que aquesta 
condició s’amplie quan regulen la prestació dels serveis respectius 
mitjançant el reglament o ordenança municipal corresponent. 

Dins de l’àrea tècnica de l’EPSAR, el departament d’abocaments 
industrials, compost per tres persones, realitza les activitats següents: 

- Control i seguiment dels abocaments d’alta càrrega contaminant 
efectuats sobre les xarxes públiques de sanejament. 

- Execució dels plans d’inspecció dels abocaments. 

Les actuacions d’inspecció, tant les realitzades directament per tècnics de 
l’EPSAR com les realitzades a través de les assistències tècniques 
provincials, constitueixen una eina fonamental per a assegurar una millor 
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qualitat dels abocaments d’origen industrial, així com per a aprofundir en 
el coneixement i localització dels diferents focus de contaminació. Es duen 
a terme dos tipus d’inspeccions: les relatives al cànon de sanejament per 
usos industrials de l’aigua i les inspeccions específiques de control 
d’abocaments. 

L’objectiu últim d’aquestes inspeccions és protegir les depuradores davant 
de l’entrada d’aigües residuals amb alta càrrega contaminant, i garantir 
que les activitats industrials efectuen els seus abocaments amb unes 
característiques fisicoquímiques assimilables a les de naturalesa 
domèstica conforme estableixen les directives europees i normativa 
nacional. 

Inspeccions del cànon de sanejament per usos industrials de l’aigua 

Les inspeccions del cànon de sanejament per usos industrials de l’aigua 
les realitza directament el personal de l’EPSAR, d’acord amb el 
procediment establit en el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i 
Tributari del Cànon de Sanejament. Aquestes inspeccions tenen com a 
finalitat verificar l’obligació de presentar la corresponent declaració de 
producció d’aigües residuals (DPAR) i comprovar les dades que s’hi 
reflecteixen, amb l’objectiu d’establir el coeficient corrector que cal aplicar 
en cada cas (vegeu subobjectiu 2.3). 

Inspeccions de control d’abocaments 

El segon tipus d’inspeccions realitzades consisteix en les inspeccions 
d’abocaments, efectuades a través de les assistències tècniques 
provincials d’inspecció, d’acord amb el contracte per al servei d’execució 
del control, seguiment i inspecció dels abocaments d’aigües residuals a la 
Comunitat Valenciana. Aquestes inspeccions principalment estan 
enfocades al seguiment de la qualitat dels abocaments d’establiments 
industrials, encara que també es realitzen un altre tipus d’actuacions de 
control sobre xarxes de sanejament, polígons industrials, etc. amb la 
finalitat de determinar la possible presència de focus contaminants aigües 
amunt. 

El control d’abocaments té com a primera finalitat assegurar que la 
qualitat de les aigües residuals influents en les depuradores, tant en 
càrrega com en el tipus de substàncies rebudes, no represente una afecció 
negativa per al seu normal funcionament.  

Segons la informació disponible en les memòries de gestió de l’EPSAR, la 
mitjana d’inspeccions realitzades en el període 2015-2017 s’ha situat en 
2.605, per davall de les estimacions de càrrega de treball que es van tenir 
en compte per a licitar el contracte de servei de les assistències tècniques. 
Des de l’any 2010 s’ha reduït lleugerament la mitjana anual d’inspeccions 
realitzades com a conseqüència de la detecció de problemes de 
contaminació per activitats citrícoles que ha obligat a incorporar nous 
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paràmetres contaminants en els controls analítics, la qual cosa 
incrementa el cost unitari per actuació. Com que el pressupost anual de 
l’assistència tècnica està fixat per contracte, l’entitat ha hagut de reduir el 
nombre d’actuacions a realitzar i ha esgotat el pressupost disponible a 
l’efecte. 

Quadre 19. Resum de l’activitat d’inspeccions de control d’abocaments 
industrials. Període 2015-2017 

  Mitjana anual Objectius anuals 

 Inspeccions realitzades  2.605 3.000 

 Empreses inspeccionades  1.493 1.875 

 Mostres preses  1.526 2.300 

 Paràmetres analítics caracteritzats  14.315 21.500 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en les memòries de gestió de l’EPSAR i dels plecs del 
contracte de servei de suport tècnic per al control, seguiment i inspecció dels abocaments d’aigües residuals. 

Per a aconseguir els objectius previstos (3.000 inspeccions per any) 
estimem que l’EPSAR requeriria dotar-se d’un pressupost addicional de 
120.000 euros19 destinat a les assistències tècniques. 

Malgrat aquesta tendència en els últims exercicis, ha de contextualitzar-
se l’impacte d’aquestes actuacions de control des de la posada en marxa 
de l’entitat i en concret des de la posada en marxa del pla d’inspecció en 
2005 i la regularització dels focus contaminants per mitjà de l’aplicació 
dels plans d’adequació de l’abocament. S’adverteix una tendència baixista 
de la producció de llots des de 2005 fins a 2014, gràcies a l’eliminació en 
origen de la càrrega orgànica que genera els fangs. En 2015 s’aprecia una 
ruptura en la tendència parcialment explicada per la posada en marxa 
durant aquell exercici de quinze EDAR.  
  

                                                
19 S'ha estimat un cost mitjà unitari per inspecció de 300 euros per 400 inspeccions addicionals. 
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Gràfic 13. Actuacions de control d’abocaments: nombre d’inspeccions 
i volum de llots produïts. Període 1995-2017 

 
Font: Memòries de gestió de l’EPSAR. 

En definitiva, l’activitat inspectora ha contribuït a disminuir la quantitat 
de contaminació tractada en les depuradores, la qual cosa ha significat 
que des de 2006 s’haja produït una reducció significativa en el fang 
generat, entorn del 25% (375.000 tones en 2017 davant de les 501.000 tones 
en 2005), i en conseqüència s’hagen reduït els costos associats al 
tractament del fang. 

Un altre aspecte de millora com a conseqüència de la implantació 
d’aquests plans d’inspecció és que en aquelles EDAR afectades per 
abocaments de metalls pesants, s’ha reduït el volum de tones de fang amb 
metalls pesants (55.000 tones en 2005 a només 6.000 en 2017), amb la 
reducció consegüent de costos del tractament d’evacuació d’aquests 
residus perillosos. 

8. Subobjectiu 1.8: L’entitat està raonablement dimensionada per a 
gestionar les instal·lacions de depuració? 

Des de la seua creació en 1992, la plantilla mitjana de l’entitat ha sigut 
d’aproximadament 43 empleats, amb xicotetes oscil·lacions en els 
diferents exercicis econòmics. 

Amb els recursos humans disponibles, l’EPSAR ha passat de gestionar 376 
EDAR l’any 2002, amb una plantilla mitjana de 44,7 empleats, a tenir 
encarregada la gestió de 483 infraestructures en 2017, amb una plantilla 
mitjana de 45,5 empleats. És a dir, quasi sense variació en la plantilla, 
l’activitat en termes d’instal·lacions gestionades ha experimentat un 
increment de més del 28%. En conseqüència, la ràtio d’infraestructures 
gestionades per empleat se situa en 2017 en 10,6. Des de la posada en 
marxa efectiva s’observa una tendència alcista en aquesta ràtio. 
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Gràfic 14. Evolució de la ràtio d’infraestructures gestionades per 
empleat. Període 1992-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en les memòries de gestió de l’EPSAR. 

En relació amb altres comunitats autònomes, és problemàtic realitzar una 
comparació exhaustiva, ja que els models de gestió en cada una són 
particulars i hi ha diferències significatives en les competències que tenen 
atribuïdes les entitats encarregades del servei de depuració d’aigües 
residuals. Pel que fa a això, els models de gestió més semblants amb 
l’implantat a la Comunitat Valenciana són els de la Regió de Múrcia i la 
Comunitat Autònoma d’Aragó, les entitats de les quals recapten el cànon 
de sanejament i gestionen la totalitat d’infraestructures de depuració, bé 
de manera directa o bé indirecta. 

L’EPSAR aconsegueix major nivell d’eficiència de la plantilla, en 
comparació amb l’entitat de Sanejament i Depuració d’Aigües Residuals 
de la Regió de Múrcia (Esamur) i amb l’Institut Aragonés de l’Aigua (IAA). 
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Gràfic 15. Ràtios d’eficiència de recursos humans. Exercici 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en els comptes anuals de les tres entitats comparades. 

En conseqüència, i tal com aquesta Sindicatura ha reiterat en els 
successius informes de fiscalització emesos en exercicis anteriors, es 
recomana a l’entitat adequar la plantilla al volum d’activitat d’aquesta, 
especialment pel que fa al manteniment i control de les instal·lacions de 
depuració, així com a l’activitat derivada de la gestió, recaptació i 
inspecció del cànon. 

Objectiu 2:  La gestió del cànon de sanejament realitzada per l’EPSAR és 
conforme amb els principis europeus de “recuperació de costos” i 
de “qui contamina paga”? 

1. Subobjectiu 2.1: La càrrega tributària que suporta el ciutadà és 
homogènia en tot el territori? 

La majoria de les comunitats autònomes a Espanya han implantat amb 
caràcter general un recurs tributari destinat a gestionar l’explotació i 
construcció de les diferents infraestructures hidràuliques necessàries per 
al sanejament i depuració de les aigües de consum urbà i industrial. A la 
Comunitat Valenciana aquest recurs tributari és el cànon de sanejament, 
que té la naturalesa d’impost i la consideració d’ingrés específic del règim 
economicofinancer de l’EPSAR. La recaptació d’aquest cànon ha de 
destinar-se exclusivament a realitzar les finalitats recollides en la Llei 
2/1992 i, en particular, a finançar les despeses de gestió i explotació de les 
instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració, així com, si és el cas, de 
les obres de construcció d’aquestes. 

El cànon de sanejament és incompatible amb l’exacció de taxes, preus 
públics o altres tributs de caràcter local aplicats al finançament efectiu de 
la gestió i explotació de les obres i instal·lacions a què es refereix la llei. 
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Però és compatible amb la imposició de tributs locals per a finançar la 
construcció d’aquestes obres i instal·lacions, així com amb la percepció de 
taxes o amb qualsevol altre preu públic o recurs legalment autoritzat per 
a costejar la prestació dels serveis de clavegueram o altres actuacions que 
no siguen objecte d’aquesta. 

La gestió del cànon de sanejament correspon a l’EPSAR i la percepció 
l’efectua aquesta entitat directament dels contribuents o a través 
d’entitats subministradores d’aigua, consorcis o entitats públiques, que 
ingressen la recaptació a favor d’aquella. 

La llei distingeix entre els consums d’aigua de tipus domèstic i els 
industrials, i per a determinar el cànon que cal pagar es té en compte el 
volum d’aigua consumida, la classe de consum, la grandària de la població 
i la càrrega contaminant incorporada a l’aigua residual. La gestió del tribut 
es realitza de dues formes, a través d’entitats subministradores o 
directament el liquida l’EPSAR en els casos de subministraments propis. 

Gràfic 16. Cànon de sanejament. Per tipus de subministrament i 
consum. Proporció en el període 2015-2017 

 

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

L’import abonat pel contribuent en concepte de cànon de sanejament és 
la suma de dos components: una quota de servei anual i una quota de 
consum. La quota de servei, de caràcter fix amb independència de l’aigua 
consumida, està lligada a la importància de l’estacionalitat de la població 
en molts municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segons la normativa vigent, està exempt del cànon el consum d’aigua per 
a ús domèstic en municipis en què la població de dret, unida, si és el cas, 
a la ponderada de concentració estacional, siga inferior a 500 habitants. 
Així mateix, es troba exempt l’ús domèstic d’aigua en els nuclis de 
població separada inscrits en el Registre d’Entitats Locals, en què la 
població de dret, unida, si és el cas, a la ponderada de concentració 
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estacional, siga inferior a 500 habitants. En el reglament es concreta que 
mentre el Govern valencià no aprove un mètode de càlcul de la població 
estacional ponderada, únicament es tindrà en compte la població 
permanent, que estarà constituïda pel nombre d’habitants residents en 
cada municipi segons l’últim cens de població. 

Quadre 20. Cànon de sanejament facturat per subministraments de 
xarxa domèstica. Dades acumulades en el període 2015-
2017. Segons grandària del municipi 

Trams de població 
dels municipis 

Quota de 
consum 
segons 
tarifa 

(euros/m3) 

Quota de 
servei 
segons 
tarifa 

(euros/any) 

Cànon 
facturat 
(euros) 

Volum 
domèstic 

(m3) 

Preu mitjà 
(euros/m3) 

 De 501 a 3.000  0,321 32,43 32.731.930 45.571.897 0,72 

 De 3.001 a 10.000  0,376 39,75 89.655.400 106.353.552 0,84 

 De 10.001 a 50.000  0,412 43,81 280.778.319 316.966.456 0,89 

 Més de 50.000  0,441 44,83 329.673.821 343.779.974 0,96 

Total     732.839.469 812.671.879 0,90 

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

En els registres facilitats per l’EPSAR, s’han identificat dos municipis amb 
una població superior als 500 habitants que no han liquidat cap quantitat 
en concepte de cànon de sanejament per subministrament de xarxa 
domèstica en el període 2015-2017. Considerant un consum estàndard (150 
litres per habitant i dia) estimem que el cànon pendent de liquidar a 
l’EPSAR podria ascendir a 0,2 milions d’euros, aproximadament en el 
període 2015-2017. 

Quadre 21. Municipis amb població superior a 500 habitants que no 
han liquidat cànon de sanejament per subministrament de 
xarxa domèstica. Cens a 1 de gener 

Municipi Província 2015 2016 2017 

 Llíber  Alacant 1.099 1.110 951 

La Llosa del Bisbe  València 502 514 510 

Total   1.601 1.624 1.461 

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

Cada comunitat autònoma, a través d’entitats públiques o de les 
respectives conselleries d’hisenda, estableix un valor i un càlcul del cànon 
de sanejament o del tribut equivalent i s’encarrega recaptar-lo i invertir-
lo en diferents infraestructures hidràuliques. En la majoria de casos 
aquest tribut, igual com passa a la Comunitat Valenciana, està compost 
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per dues quotes: quota fixa i quota variable i a més és usual distingir entre 
consum domèstic i consum industrial. 

Gràfic 17. Cànon de sanejament. Per tipus de quota (consums 
domèstics). Proporció en el període 2015-2017 

 

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

El cànon de sanejament per consum domèstic representa la major part 
dels ingressos del cànon (quasi el 90%). Segons les dades facilitades per 
l’entitat, el cànon per subministraments de xarxa domèstics afecta més 
de tres milions de contribuents. 

Quadre 22. Cànon de sanejament facturat per subministraments de 
xarxa domèstica en el període 2015-2017 

  2015 2016 2017 Mitjana 

 Contribuents 
(estimat)  

3.085.419 3.099.978 3.093.359 3.092.919 

Volum facturat  
(en m3)  264.708.136 276.298.439 271.669.237 270.891.937 

Consum mitjà per 
contribuent i dia 

(en litres) 
235 244 241 240 

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

En el cas de la Comunitat Valenciana, per a un abonat que realitze un 
consum domèstic mitjà de 240 litres diaris (equivalents a 7,3 m3 mensuals) 
i que visca en un municipi de grandària mitjana (9.200 habitants), el preu 
unitari se situa en 0,83 euros per metre cúbic. 

Cal tenir en compte que qualsevol comparació amb altres comunitats 
autònomes es troba limitada per les diferents configuracions de cada 

54,5%

45,5%

Quota de servei Quota de consum
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figura tributària. Així per exemple, en alguna comunitat solament es grava 
l’abocament al clavegueram, unes altres cobreixen les despeses 
d’explotació i inversions i unes altres, únicament les obres de construcció. 
No obstant aquestes consideracions, en els quadres i gràfics següents es 
mostren unes comparatives de les tarifes del cànon de sanejament d’ús 
domèstic per comunitats autònomes, d’acord amb uns determinats 
consums i grandàries de població.  

Gràfic 18. Comparativa de cànon de sanejament d’ús domèstic l’any 
2018 per a un consum mensual de 7,3 m3. Municipi amb una 
població de 9.200 habitants. Euros per m3 

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

Per a un consum significativament major (15 m3) la tarifa no té caràcter 
progressiu, sinó que el preu unitari es redueix fins als 0,60 euros/m3. 
Només en el cas de Catalunya i Galícia s’observa un caràcter progressiu en 
la tarifació per a aquests nivells de consum i grandària de població.  
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Gràfic 19. Comparativa de cànon de sanejament d’ús domèstic l’any 
2018 per a un consum mensual de 15 m3. Municipi amb una 
població de 9.200 habitants. Euros per m3 

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

La configuració d’un sistema tarifari basat en trams de població és una 
característica particular del cànon de sanejament a la Comunitat 
Valenciana. En la resta de comunitats autònomes analitzades, tan sols el 
cànon de l’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua aplica uns coeficients de 
concentració demogràfica (per a tenir present la càrrega contaminant) al 
tipus de gravamen aplicable a la utilització d’aigua per a usos domèstics. 

Gràfic 20. Comparativa de cànon de sanejament d’ús domèstic l’any 
2018 per a un consum mensual de 15 m3. Municipi amb una 
població inferior als 500 habitants. Euros per m3 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les tarifes publicades en diaris oficials (vegeu annex). 
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Gràfic 21. Comparativa de cànon de sanejament d’ús domèstic l’any 
2018 per a un consum mensual de 15 m3. Municipi amb una 
població superior als 50.000 habitants. Euros per m3 

 

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

Així doncs, a la Comunitat Valenciana, els contribuents dels municipis de 
major grandària suporten una càrrega tributària superior a la dels 
municipis de menor grandària. Si bé aquest disseny del cànon no 
reflecteix el principi de “qui contamina paga” recollit en la directiva 
europea, el règim del tipus de gravamen aplicable als usos domèstics per 
trams de població va tenir la seua justificació com a manera de plasmar 
un instrument de solidaritat intermunicipal que garantira la prestació 
d’aquest servei públic en un nivell similar en tot el territori autonòmic. 

En relació amb la grandària dels municipis, el Decret 266/1994, de 30 de 
desembre, del Govern valencià, pel qual s’aprova el Reglament sobre el 
Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de Sanejament, 
únicament té en compte la població permanent,20 constituïda pel nombre 
d’habitants residents en cada municipi segons l’últim cens de població.  

Així doncs, l’EPSAR no està liquidant el cànon a aquells municipis que en 
considerar la població estacional arriben a una càrrega de població21 
superior als 500 habitants, pel fet que no es disposa d’un mètode de càlcul 
de la població estacional ponderada aprovat pel Consell. D’igual manera, 
els municipis amb una població de dret pròxima als límits superiors de les 
tarifes passarien a tributar en un tram superior si es considerara la 
poblacional estacional (en superar els 3.000, 10.000 o 50.000 habitants). 

                                                
20 Fins que el Consell aprove un mètode de càlcul de la població estacional ponderada. 

21 La càrrega de població és el resultat d'agregar la població empadronada, la població no resident 
(bé per raó d'estudis, per raó de treball o per raó de segona residència) i la població turística. 
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No obstant això, s’ha de tenir en compte que en altres àmbits 
competencials de la Generalitat sí que s’ha realitzat un exercici 
quantitatiu sobre la població no resident, si bé a un nivell provincial i no 
municipal. Pel que fa a això, el Pla Integral de Residus de la Comunitat 
Valenciana (PIRCV)22 sí que realitza una estimació de la càrrega de 
població, que és aproximadament un 14% superior a la població 
empadronada. 

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública també fa pública de 
manera periòdica la població estacional màxima dels municipis de tota 
Espanya de menys de 50.000 habitants. Segons l’últim informe 
disponible,23 la població flotant24 (sense ponderar) dels municipis de 
menys de 50.000 habitants a la Comunitat Valenciana és de 3.023.214 
habitants, que representa el 114% de la població censada. 

A partir de l’estadística publicada pel Ministeri, hem realitzat un càlcul 
global25 sobre quin podria ser l’impacte en la recaptació del cànon en cas 
de liquidar el tribut segons la càrrega de població i no sobre la població 
censada. D’acord amb això, aquesta Sindicatura estima que la recaptació 
podria augmentar en aproximadament 1,1 milions d’euros anuals. S’ha de 
tenir en compte que el cànon de sanejament es troba en vigor des de l’any 
1993, per la qual cosa la menor recaptació acumulada per no disposar d’un 
mètode de càlcul de la població estacional sí que representaria un impacte 
significatiu en els comptes públics. 

Es recomana, doncs, que la Generalitat, igual com altres comunitats 
autònomes,26 elabore anualment les estimacions de població estacional a 
partir de diverses fonts, com els padrons municipals d’habitants, el cens 
de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les 
estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i 

                                                
22 Aprovat definitivament segons el Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, que inclou l'annex 

VI, “Estimació de la càrrega de població”. 

23 Informe amb l'explotació de les dades de l'Enquesta d'Infraestructures de les Entitats Locals per 
a la fase 2015. 

24 Diferència entre població estacional màxima i població censada. 

25 Hem considerat que la població estacional ponderada és 1/12 de la població flotant (criteri més 
prudent que, per exemple, el que figura en l'annex VI del PIRCV –que es troba disponible en el 
lloc web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica–, que distingeix entre població no resident i població turística, a la qual 
assigna una ponderació del 33%, equivalent a tres mesos d'estiu, dues setmanes de Nadal i dues 
setmanes de Pasqua). A partir d'aquestes dades s'han identificat 32 municipis que tributarien 
segons un tram superior al que se li està aplicant per considerar únicament la població censada. 
Per a aquells municipis en què la suma de població censada més la població estacional 
sobrepasse els 500 habitants de població permanent, s'ha aplicat la tarifa vigent per al tram de 
500 a 3.000 habitants, per a un consum mitjà de 240 litres per contribuent i dia. Per a la resta de 
municipis identificats i que tributarien segons el tram superior, s'ha aplicat el diferencial de 
tarifes pel nombre de contribuents declarats (quota de servei) i pel volum d'aigua facturada 
(quota de consum). 

26 És el cas, per exemple, de l'Institut Gallec d'Estadística (IGE) o de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat). 
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hàbits de la població. Una vegada es dispose d’aquesta estadística, l’EPSAR 
podria aplicar íntegrament l’article 4 del Reglament sobre el Règim 
Economicofinancer i Tributari del Cànon de Sanejament aprovat pel 
Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern valencià. 

2. Subobjectiu 2.2: Hi ha coeficients correctors per a adequar el valor de 
l’impost a la major o menor càrrega contaminant aportada per l’aigua 
residual abocada? 

En el període 2015-2017, el cànon facturat per les entitats 
subministradores per usos industrials ascendeix a 64.791.634 euros. 
S’entén destinat per a ús industrial el consum d’aigua realitzat des de 
locals utilitzats per a efectuar qualsevol activitat comercial o industrial, i 
així mateix el realitzat per a usos diferents del domèstic i del reg 
d’explotacions agràries. 

Quadre 23. Cànon de sanejament facturat per subministraments de 
xarxa industrial en el període 2015-2017 

  2015 2016 2017 Total 

 Facturació (euros)  21.078.405 21.695.138 22.018.092 64.791.634 

 Volum (m3)  45.480.375 48.578.679 49.267.042 143.326.096 

Preu mitjà (euros/m3) 0,46 0,45 0,45 0,45 

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

Les tarifes vigents estableixen una quota de consum de 0,57 euros/m3 i una 
quota de servei anual que oscil·la entre els 116,39 euros (per a comptadors 
de fins a 13 mm) i els 4.071,50 euros (comptadors majors de 80 mm). 

Quant als subministraments propis, la majoria es refereixen a consums 
industrials. 

Quadre 24. Cànon de sanejament liquidat per consums propis en el 
període 2015-2017 

  2015 2016 2017 Total 

 Liquidació (euros)  5.874.516 5.905.499 5.836.006 17.616.021 

 Volum (m3)  141.852.590 166.784.057 133.694.872 442.331.519 

Preu mitjà (euros/m3) 0,04 0,04 0,04 0,04 

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

En aquest cas, s’ha de tenir en compte que entre els subministraments 
propis figuren grans consumidors als quals el Consell va autoritzar un 
coeficient corrector del 0,001. 
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Igual com ocorre en quasi totes les comunitats autònomes, el reglament 
del cànon preveu que la determinació del cànon es realitze per mitjà del 
mesurament, a través dels instruments i tècniques adequats, del volum 
abocat i de la concentració de substàncies contaminants o d’altres 
característiques de l’aigua residual industrial. En el cas de la Comunitat 
Valenciana, la quota de consum i la quota de servei del cànon de 
sanejament poden ser incrementades o disminuïdes per aplicació d’un 
coeficient corrector que es determina a partir de la DPAR, la finalitat de la 
qual és individualitzar el cànon de sanejament per usos industrials 
d’acord amb les característiques de l’abocament. L’efecte final de 
l’aplicació del coeficient corrector és que els usos industrials de l’aigua 
queden gravats econòmicament en funció de la quantitat total de 
contaminació aportada al mitjà receptor i fer efectiu el principi que “qui 
contamina paga”. 

L’obligatorietat o voluntarietat de presentar la DPAR està determinada per 
l’enquadrament de l’activitat que s’exercisca dins d’unes o altres seccions 
de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE). En el primer 
supòsit, estan inclosos aquells sectors d’activitats presumiblement amb 
un major potencial contaminant i que per aquest motiu poden tenir una 
major repercussió del cànon de sanejament. La determinació voluntària 
es preveu per a aquells sectors que poden resultar afavorits per no 
incorporar càrrega contaminant en els seus processos industrials. 

Així doncs, els subjectes passius del cànon de sanejament per usos 
industrials l’activitat dels quals es trobe inclosa en les seccions B, C, D o E 
del CNAE 93 han de presentar una DPAR, model MD-301, davant l’EPSAR 
per cada local, instal·lació o explotació industrial de què disposen, 
declaració sobre la base de la qual s’aproven els coeficients correctors del 
cànon de sanejament per usos industrials. 

També han de presentar aquesta declaració aquells altres establiments 
l’activitat dels quals estiga inclosa en altres seccions de la CNAE diferents 
de les enumerades en l’apartat anterior, sempre que el seu consum 
d’aigua supere els 3.000 m3 anuals quan pretenguen beneficiar-se de 
l’aprovació d’un coeficient corrector. 

El coeficient corrector resultant de la DPAR és d’aplicació indefinida, llevat 
que canvien les circumstàncies que van donar lloc a la seua determinació. 
S’obté com a resultat de considerar els criteris següents: 

a) La incorporació ostensible d’aigua als productes fabricats. 

b) Les pèrdues d’aigua per evaporació. 

c) El volum d’aigua extret de matèries primeres. 

d) La càrrega contaminant que s’incorpore a l’aigua utilitzada o que 
s’elimine d’aquesta. 
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Aquests criteris donen lloc a un coeficient corrector únic entre 0,1 i 10 
segons l’eliminació efectiva de la càrrega contaminant i el mitjà receptor. 
Excepcionalment, el Consell pot aprovar coeficients correctors entre el 
0,001 i el 0,1. 

En conseqüència, l’aplicació del cànon de sanejament als usos industrials 
exigeix la instrucció constant dels expedients d’aprovació de coeficients 
correctors, derivats de la DPAR o d’actuacions d’ofici. Els subjectes passius 
del cànon de sanejament per usos industrials han de presentar la DPAR 
davant l’EPSAR dins dels sis mesos següents des del començament de 
l’activitat, i presentar-ne la renovació cada quatre anys.  

Quadre 25. Declaracions de producció d’aigües residuals. Període 
2015-2017 

  2015 2016 2017 

Noves declaracions 93 59 108 

Renovacions 96 127 138 

Vigents a 1 de gener 5.811 5.858 5.843 

Font: Memòria de gestió de l’EPSAR. 

Les actuacions d’ofici referides a l’activitat de verificació de les 
declaracions presentades en el període 2015-2017 comprenen 
requeriments de sol·licitud d’informació, tràmits d’audiència i, en última 
instància, les resolucions de determinació del coeficient reductor. La 
declaració de producció d’aigües residuals s’ha de renovar cada quatre 
anys i en conseqüència s’observen exercicis amb major volum 
d’actuacions (per exemple en l’exercici 2015). 

Gràfic 22. Actuacions d’ofici en relació amb les declaracions de 
producció d’aigües residuals. Període 2015-2017 

 

Font: Memòria de gestió de l’EPSAR. 
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En el període analitzat, la majoria de les resolucions finalitzen 
determinant un coeficient reductor per davall de la unitat.  

Gràfic 23. Resultat del coeficient corrector a partir de les declaracions 
resoltes. Període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en les memòries de gestió de l’EPSAR. 

El coeficient corrector mitjà que es trobava vigent a 1 de gener de 2017 es 
va situar en 0,07. No obstant això, aquest coeficient s’eleva a 0,36 una 
vegada exclosos els quatre grans consumidors amb coeficients correctors 
inferiors a 0,1 (per a tres dels quals el Consell va aprovar coeficients de 
0,001 i un altre que té un coeficient de 0,0027). 

Quadre 26. Coeficient corrector vigent a l’1 de gener de 2017 

Tram del coeficient corrector PDAR vigents 
Volum anual 

autoritzat (m3) 

Mitjana de 
coeficient 
corrector 

Inferior a 0,1 4 165.529.855 0,00 

Igual a 0,1 598 20.127.576 0,10 

De 0,1 a 0,5 407 9.428.786 0,21 

Igual a 0,5 916 5.061.693 0,50 

De 0,5 a 1 738 4.661.529 0,67 

Igual a 1 2.657 883.641 1,00 

Superior a 1 523 1.906.073 2,42 

Total 5.843 207.599.154 0,07 

Exclosos els inferiors a 0,1 5.839 42.069.299 0,36 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en les declaracions de producció d’aigües residuals. 
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El coeficient corrector del cànon de sanejament per a usos industrials es 
compon de quatre índexs, d’acord amb la fórmula següent: 

Coeficient = ICV × IP × (ICC + ICE): 

- ICV: Índex corrector de volum, que representa la fracció del consum 
global d’aigua que origina aigües residuals. 

- IP: Índex punta, que expressa la relació existent entre la càrrega 
contaminant abocada amb valors superiors als valors mitjans de 
l’abocament i aquests valors mitjans. 

- ICC: Índex de càrrega contaminant, que reflecteix la major o menor 
concentració de set paràmetres contaminants. 

- ICE: Índex de contaminació específica, que reflecteix la presència de 
vuit metalls pesants en les aigües residuals. 

El disseny actual del coeficient corrector no penalitza aquells subjectes 
passius les aigües residuals dels quals superen els nivells de concentració 
dels paràmetres contaminants establits en la directiva europea. Així, 
l’11,2% de les declaracions no estan penalitzades pel cànon de 
sanejament, perquè, tot i realitzar algun abocament fora dels límits 
establits, el coeficient corrector aprovat és inferior o igual a 1, és a dir, amb 
una càrrega contaminant inferior o igual que l’aigua residual d’origen 
sanitari o domèstic (que tenen un coeficient corrector d’1). 

Gràfic 24. DPAR vigents amb incompliments en paràmetres analitzats 
dels abocaments declarats 

 

Font: EPSAR. 

Municipis amb indústries censades 

La Subdirecció General d’Estadística de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a partir de les microdades 
facilitades per l’INE, elabora anualment l’Estadística Estructural 
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d’Empreses (Sector Industrial). Segons les últimes dades publicades, 
24.713 locals industrials27 estaven situats a la Comunitat Valenciana en 
2017. D’altra banda, l’INE publica28 el nombre d’empreses actives a 1 de 
gener de cada any. 

Segons aquesta informació estadística, tan sols s’ha presentat una 
declaració de producció d’aigües residuals per cada quatre establiments 
industrials censats per l’INE. 

Quadre 27. Comparació del nombre d’establiments industrials censats 
i el nombre de declaracions de producció d’aigües residuals 
vigents. Exercici 2017 

Província Nombre d’indústries Nombre DPAR  
DPAR / indústries 

censades 

Alacant 9.756 1.795 0,18 

Castelló 2.746 907 0,33 

València 11.225 3.141 0,28 

Total 23.727 5.843 0,25 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’extracció de la base de dades de les DPAR, facilitada per l’EPSAR i informació 
sobre difusió municipal del directori central d’empreses disponible en el web de l’INE. 

Resulta cridaner aquest índex tan baix de la DPAR sobre indústries 
censades en el conjunt de la Comunitat Valenciana. A escala municipal, 
són nombrosos els casos en què aquest índex és fins i tot molt inferior. 

El fet que no es formule la DPAR no implica necessàriament que 
l’establiment industrial en qüestió no estiga tributant pel cànon de 
sanejament. És possible que l’existència d’un subministrament de xarxa 
puga assegurar la seua contribució fins i tot, a vegades, per damunt del 
que li correspondria d’acord amb el coeficient corrector que caracteritza 
la càrrega contaminant del seu abocament mitjà. En qualsevol cas, es 
detallen a continuació els municipis en els quals es recomana a l’entitat 
que enfortisca les labors d’inspecció per a identificar possibles 
incompliments en l’obligació de presentar la DPAR de conformitat amb 
l’article 26 del Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del 
Cànon de Sanejament. 
  

                                                
27 Conjunt d'empreses l'activitat principal de les quals es descriu en les seccions B a E de la 

Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-2009, que inclou les indústries 
extractives, indústria manufacturera, el subministrament d'energia, gas i aigua i les activitats de 
sanejament, gestió de residus i descontaminació. 

28 Segons la nota metodològica, en “Difusió municipal” del Directori Central d'Empreses s'apliquen 
regles de confidencialitat. Una d’aquestes és que no es publica el nombre d'empreses en un 
municipi si aquest és inferior a quatre. Per aquest motiu, difereix el nombre total d'establiments 
industrials que figura en el quadre 28 amb el publicat per la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball. 
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Quadre 28. Municipis en els quals hi ha censades almenys 30 
empreses industrials actives29 a 1 de gener i consten menys 
del 10% de declaracions de producció d’aigües residuals. 
Exercici 2017 

Localitat Indústries DPAR  Localitat Indústries DPAR 

03011 L’Alfàs del Pi 41 1  03095 Ondara 43 4 

03015 Almoradí 111 10  03113 Rojals 33 3 

03024 Benejússer 39 3  03119 Sant Joan d’Alacant 50 0 

03031 Benidorm 82 0  03121 Santa Pola 88 3 

03044 Bigastre 41 4  03128 Teulada 37 2 

03049 Callosa de Segura 129 9  03133 Torrevella 119 6 

03047 Calp 38 2  03082 Xàbia 70 2 

03050 El Campello 47 3  12028 Benicàssim 41 4 

03063 Dénia 131 7  46081 Canals 82 7 

03065 Elx 1.898 128  46116 L’Eliana 50 4 

03071 Gata de Gorgos 38 3  46194 Picassent 107 7 

03076 Guardamar del Segura 35 1  46250 València 2.337 180 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’extracció de la base de dades de les DPAR, facilitada per l’EPSAR i informació 
sobre difusió municipal del directori central d’empreses disponible en el web de l’INE. 

3. Subobjectiu 2.3: S’exerceixen degudament actuacions de comprovació i 
inspecció per a l’aplicació correcta del tribut? 

De conformitat amb l’article 27 de la Llei 2/1992, l’EPSAR pot comprovar i 
investigar els fets, actes, situacions, activitats, explotacions, valoracions i 
altres circumstàncies que integren o condicionen el fet imposable, la base 
imposable i els altres elements necessaris per a la determinació i 
percepció del rendiment del cànon de sanejament i, en particular, el 
consum de l’aigua, les característiques de les aigües residuals i les altres 
dades necessàries per a determinar la càrrega contaminant d’aquelles, 
així com la facturació i cobrament del cànon per les entitats 
subministradores. 

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

                                                
29 Activitat principal inclosa en les seccions B, C, D o E del CNAE 93. 
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Aquesta aplicació del tribut autonòmic comprén, 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 gestió de les 
actuacions d’aquests en l’exercici dels seus drets o en el compliment de 
les seues obligacions tributàries. 

L’article 84 de la Llei 58/2003, General Tributària (LGT), estableix, respecte 
als principis generals dels procediments tributaris, que la competència en 
l’ordre territorial s’atribueix a l’òrgan que determine l’Administració 
tributària, en desplegament de les seues facultats d’organització, 
mitjançant disposició que ha de ser objecte de publicació en el butlletí 
oficial corresponent. 

Respecte a les potestats i funcions de comprovació i investigació, l’article 
116 de l’LGT determina que l’Administració tributària ha d’elaborar 
anualment un pla de control tributari que tindrà caràcter reservat, encara 
que això no impedirà que es facen públics els criteris generals que 
l’informen. 

El control del cànon de sanejament estava recollit dins del Pla de Control 
Tributari de la Generalitat, regulat per la Resolució de 2 de febrer de 2015, 
del director general de Tributs i Joc. Al setembre de 2016 s’aprova un nou 
Pla de Control Tributari per l’Institut Valencià d’Administració Tributària, 
actual Agència Tributària Valenciana (ATV), i en aquest pla no es recollia 
el control del cànon de sanejament. Posteriorment, al març de 2019, per 
mitjà de resolució del gerent de l’EPSAR, s’aproven les directrius generals 
del Pla de Control Tributari d’aquesta entitat. L’objectiu d’aquest pla és la 
planificació coordinada anual de les tasques que han de desenvolupar els 
òrgans que duen a terme funcions de control del compliment de les 
obligacions tributàries. 

Concretament, i segons les àrees de risc fiscal d’atenció prioritària i atesos 
els criteris bàsics del pla de control tributari de l’EPSAR, es despleguen els 
programes següents: 

- Programa de control d’entitats subministradores, a través del qual es 
pretén perseguir el possible frau fiscal i completar les actuacions de 
comprovació sobre la gestió tributària que queden fora de l’abast del 
control dut a terme per la Unitat de Gestió de Subministraments de 
Xarxa. Entre altres, s’inclouen dins d’aquest pla les entitats 
subministradores d’aigua l’activitat de les quals no haja sigut 
declarada a l’Administració, hagen omés alguna declaració o 
autoliquidació, se’ls haja notificat coeficients correctors… 

- Programa de control de subministraments propis, el qual té per objecte la 
detecció de l’autoconsum no declarat, així com verificar la correcció 
del consum declarat i comprovar la correcta instal·lació i 
funcionament dels comptadors d’aigua instal·lats. 
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- Programa de control d’usos industrials, té com a objectius, entre altres, 
fer aflorar establiments ocults, comprovar les DPAR incongruents, 
mantenir un control permanent sobre els sectors productius 
potencialment contaminants, etc. En l’exercici de la potestat 
sancionadora en matèria tributària atribuïda a l’EPSAR, l’entitat 
inicia de manera periòdica expedients sancionadors com a 
conseqüència d’incompliments de les obligacions tributàries 
relacionades amb la gestió i la recaptació dels subministraments 
propis i dels subministraments per xarxa, mitjançant procediments 
abreujats. El nombre d’expedients sancionadors resolts en el període 
2015-2017 ha disminuït lleugerament respecte als anys anteriors, si 
bé l’import mitjà dels expedients resolts en aquest període (1.513 
euros per expedient) ha sigut significativament més elevat que el 
computat entre els anys 2010 i 2014 (460 euros per expedient). 

Gràfic 25. Expedients sancionadors resolts per procediments de 
revisió. Període 2010-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en les memòries de gestió de l’EPSAR. 

Quant als procediments d’inspecció, que donen lloc a la pràctica de les 
liquidacions tributàries resultants de les seues actuacions de comprovació 
i investigació, també han experimentat en els últims exercicis un descens 
en l’activitat, limitant-se a tancar expedients oberts en exercicis anteriors. 
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Gràfic 26. Expedients sancionadors resolts per inspeccions. Període 
2010-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en les memòries de gestió de l’EPSAR. 

És necessari, doncs, que l’entitat impulse novament les actuacions 
d’inspecció del cànon de sanejament i que es dote dels recursos necessaris 
per a poder desenvolupar les tasques de comprovació i investigació 
oportunes. En particular, seria recomanable realitzar les modificacions 
normatives pertinents que permeten a l’EPSAR establir un conveni de 
col·laboració amb l’Agència Tributària Valenciana, entre les funcions de la 
qual es troben les que, per mitjà de llei, conveni, delegació de 
competències o encàrrec de gestió, se li atribuïsquen en relació amb els 
tributs i recursos de titularitat d’altres administracions públiques. 

4. Subobjectiu 2.4: Són homogenis els costos de tractament d’aigües 
residuals en el conjunt d’estacions depuradores? 

Una vegada resolt el principal problema, que era la falta d’infraestructures 
de depuració a la Comunitat Valenciana, cal que l’entitat contribuïsca a 
una major eficiència en la gestió dels fons públics i, en particular, que es 
minimitzen els costos d’explotació i manteniment de les EDAR complint 
els requisits de qualitat imposats en la normativa. 

El cost d’explotació de les depuradores de titularitat pública que finança 
l’EPSAR va ascendir en el període 2015-2017 a una mitjana anual de 138,7 
milions d’euros. Les depuradores s’agrupen en sistemes generals de 
sanejament i depuració. Alguns d’aquests sistemes inclouen diverses 
plantes depuradores amb l’objectiu de reduir els costos de funcionament, 
especialment en el cas de les plantes de menor grandària. 

Quant al finançament, la legislació preveu tres modalitats: el finançament 
directe (quan és la mateixa EPSAR qui gestiona la instal·lació), el 
finançament ordinari i el finançament per conveni. En els casos de gestió 
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directa per l’EPSAR, el servei es licita d’acord amb la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i és adjudicat a l’oferta tècnicament i econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb una pluralitat de criteris. En el cas del 
finançament ordinari i per conveni, la gestió de les instal·lacions la 
realitzen les entitats locals (generalment els municipis o les diputacions 
provincials). Per a l’execució de les tasques d’operació i manteniment que 
es realitzen en el dia a dia, els gestors habitualment compten amb la 
col·laboració d’empreses privades que s’encarreguen de l’explotació; és 
excepcional el cas en què l’explotació la realitza directament l’ajuntament 
respectiu. 

Quadre 29. Nombre d’EDAR en funcionament. Per tipus de 
finançament i per càrrega contaminant expressada en 
habitants equivalents. Exercici 2017 

Habitants equivalents 
Finançament 

ordinari 
Finançament 
per conveni 

Gestió directa Total 

 De 0 a 1.999  40 109 85 234 

 De 2.000 a 9.999  12 101 25 138 

 De 10.000 a 14.999  2 9 7 18 

 Més de 15.000  7 17 69 93 

Total 61 236 186 483 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades econòmiques per EDAR. 

Tant de manera agregada com si es realitza l’anàlisi segons els quatre 
rangs considerats, en la majoria dels casos el cost unitari del tractament 
de les aigües residuals en les EDAR gestionades de manera directa per 
l’EPSAR és significativament inferior al cost unitari en el cas d’EDAR 
gestionades per les entitats locals. 

En el cas de les infraestructures més grans (les de més de 15.000 habitants 
equivalents), el cost unitari en el període 2015-2017 en les 69 EDAR 
gestionades directament va arribar als 0,25 euros/m3, un 28% inferior al 
cost unitari del tractament realitzat en les 24 EDAR gestionades per les 
entitats locals. 
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Gràfic 27. Cost unitari de tractament d’aigua residual (euros/m3). Per 
tipus de finançament i per càrrega contaminant expressada 
en habitants equivalents. Període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades econòmiques per EDAR. 

En cas de realitzar-se una modificació normativa que així ho permetera, 
si l’EPSAR gestionara la totalitat de les EDAR i reduïra els costos de 
tractament als nivells actuals de les infraestructures gestionades 
directament, els estalvis potencials en les despeses d’explotació podrien 
reduir-se entorn dels 12,8 milions d’euros a l’any, que representa 
aproximadament un 22% dels costos d’aquestes EDAR. En conseqüència, 
es recomana que l’EPSAR realitze un estudi econòmic detallat per a 
identificar possibles sinergies i millores en els tractaments implantats en 
les infraestructures que són gestionades per les entitats locals i que 
analitze la conveniència d’escometre un canvi normatiu encaminat a 
prioritzar l’encàrrec de la gestió de les instal·lacions de depuració a 
l’EPSAR, respectant, en qualsevol cas, l’autonomia municipal en aquestes 
competències. 

Amb independència del model de gestió, entre els factors que influeixen 
en els costos d’explotació d’una EDAR es troba, en primer lloc, la grandària 
de la instal·lació, ja que és molt important l’aplicació d’economies 
d’escala. Altres factors crítics són els processos biològics de tractament, el 
nivell d’automatització, els sistemes d’aprofitament energètic,30 les 
característiques geogràfiques del municipi en què es troba situada, 
l’estacionalitat de la població servida, la càrrega contaminant i la 
presència d’abocaments industrials en l’influent. 

                                                
30 Un dels costos més significatius del tractament d'aigües residuals és el referit al consum 

energètic. Pel que fa a això, són molt rellevants les mesures encaminades a augmentar 
l'autoconsum (vegeu subobjectiu 1.6). 
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D’altra banda, tal com s’ha comentat en el subobjectiu 2.1, els contribuents 
dels municipis més grans suporten una càrrega tributària superior a la 
dels municipis menors. El cànon de sanejament s’articula com un 
instrument de solidaritat intermunicipal. Si el cànon reflectira el cost 
efectiu de tractament, és a dir, que fora igual al cost per habitant 
equivalent per a cada una de les EDAR, un habitant d’un municipi xicotet 
podria pagar set vegades més que un habitant d’un nucli poblacional 
superior als 50.000 habitants equivalents. 

Per a evitar aquesta aparent injustícia a la Comunitat Valenciana, i que es 
repeteix en moltes més comunitats autònomes, s’ha articulat el cànon 
autonòmic, per a facilitar que tots els municipis puguen disposar d’un 
servei de depuració d’aigües residuals i evitar que a mitjà termini es 
pogueren abandonar infraestructures per falta d’ingressos suficients. 

No obstant això, aquest instrument de solidaritat hauria de tenir un límit 
i és que el cànon fora idèntic per a tots els contribuents amb 
independència de la grandària del seu municipi. Actualment, es dona la 
paradoxa que un habitant en una gran ciutat aboca les seues aigües 
residuals a un sistema general de sanejament i depuració, el cost de 
manteniment del qual s’estima en 0,24 euros/m3, mentre que paga pel 
servei en forma de cànon 0,96 euros/m3, que finança no sols despeses 
d’explotació sinó també inversions. I no obstant això, en els municipis més 
xicotets, en els quals el cost de manteniment de les EDAR que presten el 
servei de depuració se situa entorn d’1,77 euros/m3, el contribuent no paga 
cap cànon (municipis de menys de 500 habitants), la qual cosa representa 
no complir en l’àmbit municipal el principi de “qui contamina paga”. 

Gràfic 28. Comparativa del cànon i cost per metre cúbic per grandària 
de l’estació depuradora. Període 2015-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades econòmiques per EDAR. 
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És doctrina del Tribunal Constitucional31 que les comunitats autònomes 
poden establir impostos de caràcter primordialment extrafiscal, dins del 
marc de competències assumides i respectant les exigències i principis 
derivats de l’article 31 de la Constitució. El cànon de sanejament és un 
tribut extrafiscal en què la intentio legis del tribut no és crear una nova font 
d’ingressos públics amb finalitats estrictament fiscals o redistributives, 
sinó estimular actuacions protectores del medi ambient en compliment 
de l’article 45.1 de la Constitució. 

El cànon de sanejament ha de tenir un caràcter clarament preventiu i 
dissuasiu del fet contaminant per a tota la població i la recaptació ha de 
tenir una destinació finalista de finançament de les despeses d’inversió i 
explotació d’infraestructures d’evacuació i tractament d’aigües residuals. 

A fi de complir el principi de “qui contamina paga” i per a corregir la 
discriminació de naturalesa tributària entre diferents usuaris segons el 
seu municipi de residència, es proposa a l’entitat que estudie la 
possibilitat d’una reforma del cànon, de manera que tinga un import 
mínim similar per a tots els contribuents i a més es preveja que tinga un 
component per al finançament de costos d’explotació i un altre 
component per al finançament de noves infraestructures a executar en tot 
el territori autonòmic. 

5. Subobjectiu 2.5: Els ingressos obtinguts són suficients per a atendre les 
despeses de funcionament de les instal·lacions d’evacuació, tractament 
i depuració d’aigües residuals? 

L’actual règim economicofinancer es va instaurar en 1992 i s’instrumenta 
en un sistema de finançament basat en la solidaritat entre tots els usuaris, 
capaç de ser autosuficient a mitjà termini. Els ingressos del cànon de 
sanejament han de destinar-se al “finançament de les despeses de gestió 
i explotació de les instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració a què 
es refereix aquesta llei, així com, si és el cas, de les obres de construcció 
d’aquestes”.32 

Si bé l’àmbit temporal d’aquesta auditoria es refereix als exercicis 2015, 
2016 i 2017, hem considerat oportú reflectir la realitat comptable dels 
ingressos, despeses i inversions des de la posada en marxa de l’EPSAR. 
  

                                                
31 Fonament de dret tercer de la Sentència del Tribunal Suprem de 10 d'octubre de 2006.  

32 Article 19 de Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de Sanejament de les Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana. 
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Gràfic 29. Evolució d’ingressos per cànon de sanejament, despeses 
d’explotació i costos de construcció d’instal·lacions. Per any. 
En milions d’euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’EPSAR. 

Analitzant l’evolució dels ingressos per cànon recaptat i de les despeses i 
inversions executades per l’EPSAR des del primer any de funcionament de 
l’ens (1993), s’observa que en el període comprés entre 1993 i 2008 es va 
realitzar un elevat esforç inversor en infraestructures i es va generar un 
dèficit significatiu entés com a diferència entre els ingressos i els costos 
operatius i de capital. Però a mesura que les noves infraestructures van 
anar entrant en funcionament, les despeses d’explotació i manteniment 
van experimentar creixements anuals entorn del 13%. Des de l’inici els 
ingressos per cànon de sanejament han excedit significativament els 
costos d’explotació, però no han sigut suficients per a atendre les 
necessitats de capital en el període 1993-2008, que es van situar en prop 
de 64 milions d’euros anuals. En el període 2009-2018, s’ha reduït el volum 
d’inversions fins a una mitjana anual de 30,9 milions d’euros. 

Quadre 30. Volum mitjà anual d’ingressos, despeses i inversions 

Període Ingressos (a) Despeses (b) Inversions (c) 
Superàvit/dèficit 

(a–b–c) 

 De 1993 a 2008  101,7 92,2 64,0 -54,5 

 De 2009 a 2018  243,9 173,3 30,9 39,7 

Total 156,4 123,4 51,3 -18,3 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’EPSAR. 

A partir de 2009, s’aprecia un descens acusat de les inversions (una vegada 
coberts els requeriments imposats per la directiva europea), de tal manera 
que el superàvit obtingut ha permés reduir l’endeutament de l’ens públic. 
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Gràfic 30. Evolució del superàvit/(dèficit) i endeutament de l’EPSAR. En 
milions d’euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’EPSAR. 

És previsible que, atesa l’antiguitat mitjana de les infraestructures, calga 
incrementar el volum d’inversions per a escometre les renovacions 
d’aquelles instal·lacions que s’hagen quedat obsoletes.  

Per exemple, a la Comunitat Valenciana la xarxa de col·lectors que 
connecta les xarxes de clavegueram amb les instal·lacions de depuradores 
tenen una longitud agregada de 1.871 quilòmetres. Considerant una vida 
útil de cinquanta anys,33 i a pesar de les dificultats per a realitzar una 
estimació global atés que el cost de reposició de les canonades depén de 
factors com el tipus de terreny, la profunditat d’excavació, el material que 
calga utilitzar, el diàmetre, etc., el volum anual d’inversió necessari per a 
renovar la xarxa de col·lectors podria representar entre 11 i 15 milions 
d’euros. 

Les actuacions que ja es troben iniciades o que tenen l’expedient de 
contractació en tràmit i que figuren en el pla d’obres de l’any 2019, acordat 
pel Consell d’Administració de l’EPSAR en la sessió de 29 d’octubre de 
2018, ascendeixen a 234,66 milions d’euros. 
  

                                                
33 Basada en l'experiència de la mateixa entitat.  
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Quadre 31. Resum del pla d’obres de 2019 de l’EPSAR. En milions 
d’euros 

Actuacions Cost total Anualitat 2019 

Iniciades en exercicis anteriors 29,31 15,71 

Previstes d’iniciar en 2019 92,37 13,50 

En fase avançada de tramitació, licitació o 
adjudicació a la fi de 2019 

112,98 0,00 

Total 234,66 29,21 

Font: EPSAR. 
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ANNEX. CÀNON DE SANEJAMENT PER COMUNITAT AUTÒNOMA  

Quadre 1. Càlcul de l’import anual i import unitari del cànon de 
sanejament d’ús domèstic l’any 2018 per a un consum 
mensual de 7,3 m3. Municipi amb una població de 9.200 
habitants 

 Total anual Euros per m3 

Comunitat autònoma 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total anual 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total 

Aragó 61,14 53,79 114,93 0,70 0,61 1,31 

País Basc 28,63 49,56 78,18 0,33 0,57 0,89 

Balears 47,99 27,28 75,26 0,55 0,31 0,86 

Comunitat Valenciana 39,75 32,94 72,69 0,45 0,38 0,83 

Astúries 36,00 34,98 70,98 0,41 0,40 0,81 

Cantàbria 26,12 43,80 69,92 0,30 0,50 0,80 

Madrid 37,65 27,41 65,06 0,43 0,31 0,74 

Múrcia 36,00 26,28 62,28 0,41 0,30 0,71 

Navarra 0,00 52,30 52,30 0,00 0,60 0,60 

La Rioja 0,00 43,80 43,80 0,00 0,50 0,50 

Castella - la Manxa 0,00 36,79 36,79 0,00 0,42 0,42 

Catalunya 0,00 35,41 35,41 0,00 0,40 0,40 

Extremadura 24,00 8,76 32,76 0,27 0,10 0,37 

Galícia 18,48 4,52 23,00 0,21 0,05 0,26 

Andalusia 12,00 6,36 18,36 0,14 0,07 0,21 

Canàries - - - - - - 

Castella i Lleó  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de publicació en diaris oficials. 

Nota: Tarifes vigents publicades en els diaris oficials corresponents als tributs autonòmics, excepte en el cas del 
País Basc, que s’ha optat per reflectir la taxa de sanejament que gestiona l’entitat més representativa de la 
comunitat autònoma (Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia). 
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Quadre 2. Càlcul de l’import anual i import unitari del cànon de 
sanejament d’ús domèstic l’any 2018 per a un consum 
mensual de 15 m3. Municipi amb una població de 9.200 
habitants 

 Total anual Euros per m3 

Comunitat autònoma 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total anual 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total 

Aragó 61,14 110,52 171,66 0,34 0,61 0,95 

País Basc 28,63 112,11 140,74 0,16 0,62 0,78 

Balears 47,99 75,48 123,47 0,27 0,42 0,69 

Cantàbria 26,12 90,00 116,12 0,15 0,50 0,65 

Catalunya 0,00 110,71 110,71 0,00 0,62 0,62 

Astúries 36,00 71,87 107,87 0,20 0,40 0,60 

Navarra 0,00 107,46 107,46 0,00 0,60 0,60 

Comunitat Valenciana 39,75 67,68 107,43 0,22 0,38 0,60 

Madrid 37,65 57,66 95,31 0,21 0,32 0,53 

Múrcia 36,00 54,00 90,00 0,20 0,30 0,50 

La Rioja 0,00 90,00 90,00 0,00 0,50 0,50 

Castella - la Manxa 0,00 75,60 75,60 0,00 0,42 0,42 

Galícia 18,48 34,20 52,68 0,10 0,19 0,29 

Extremadura 24,00 24,00 48,00 0,13 0,13 0,27 

Andalusia 12,00 21,60 33,60 0,07 0,12 0,19 

Canàries - - - - - - 

Castella i Lleó  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de la publicació en els diaris oficials. 
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Quadre 3. Càlcul de l’import anual i import unitari del cànon de 
sanejament d’ús domèstic l’any 2018 per a un consum 
mensual de 15 m3. Municipi amb una població inferior a 500 
habitants 

 Total anual Euros per m3 

Comunitat autònoma 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total anual 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total 

Aragó 61,14 110,52 171,66 0,34 0,61 0,95 

País Basc 28,63 112,11 140,74 0,16 0,62 0,78 

Balears 47,99 75,48 123,47 0,27 0,42 0,69 

Cantàbria 26,12 90,00 116,12 0,15 0,50 0,65 

Astúries 36,00 71,87 107,87 0,20 0,40 0,60 

Navarra 0,00 107,46 107,46 0,00 0,60 0,60 

Madrid 37,65 57,66 95,31 0,21 0,32 0,53 

Múrcia 36,00 54,00 90,00 0,20 0,30 0,50 

La Rioja 0,00 90,00 90,00 0,00 0,50 0,50 

Catalunya 0,00 89,48 89,48 0,00 0,50 0,50 

Castella - la Manxa 0,00 75,60 75,60 0,00 0,42 0,42 

Galícia 18,48 34,20 52,68 0,10 0,19 0,29 

Extremadura 24,00 24,00 48,00 0,13 0,13 0,27 

Andalusia 12,00 21,60 33,60 0,07 0,12 0,19 

Comunitat Valenciana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Canàries - - - - - - 

Castella i Lleó  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de la publicació en els diaris oficials. 
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Quadre 4. Càlcul de l’import anual i import unitari del cànon de 
sanejament d’ús domèstic l’any 2018 per a un consum 
mensual de 15 m3. Municipi amb una població superior a 
50.000 habitants 

 Total anual Euros per m3 

Comunitat autònoma 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total anual 
Quota 
fixa 

Quota 
variable 

Total 

Aragó 61,14 110,52 171,66 0,34 0,61 0,95 

País Basc 28,63 112,11 140,74 0,16 0,62 0,78 

Catalunya 0,00 135,17 135,17 0,00 0,75 0,75 

Comunitat Valenciana 44,83 79,38 124,21 0,25 0,44 0,69 

Balears 47,99 75,48 123,47 0,27 0,42 0,69 

Cantàbria 26,12 90,00 116,12 0,15 0,50 0,65 

Astúries 36,00 71,87 107,87 0,20 0,40 0,60 

Navarra 0,00 107,46 107,46 0,00 0,60 0,60 

Madrid 37,65 57,66 95,31 0,21 0,32 0,53 

Múrcia 36,00 54,00 90,00 0,20 0,30 0,50 

La Rioja 0,00 90,00 90,00 0,00 0,50 0,50 

Castella - la Manxa 0,00 75,60 75,60 0,00 0,42 0,42 

Galícia 18,48 34,20 52,68 0,10 0,19 0,29 

Extremadura 24,00 24,00 48,00 0,13 0,13 0,27 

Andalusia 12,00 21,60 33,60 0,07 0,12 0,19 

Canàries - - - - - - 

Castella i Lleó  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de la publicació en els diaris oficials. 
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Quadre 5. Legislació que recull les tarifes vigents (1) 

Comunitat 
autònoma 

Denominació de la figura 
tributària 

Legislació 

Andalusia 

Cànon de millora 
d’infraestructures 
hidràuliques de depuració 
d’interés de la comunitat 
autònoma 

Llei 9/2010, de 30 de juliol, d’Aigües d’Andalusia 

Aragó Impost sobre la contaminació 
de les aigües 

Llei 10/2014, de 27 de novembre, d’Aigües i Rius d’Aragó 

Reglament regulador del cànon de sanejament de la comunitat autònoma 
d’Aragó. Text aprovat pel Decret 266/2001, de 6 de novembre, del Govern d’Aragó 
(BOA de 30 de novembre de 2001), i modificat pel Decret 206/2008, de 21 d’octubre 
(BOA de 6 de novembre de 2008) 

Llei 2/2018, de 28 de febrer, de Pressupostos de la Comunitat Autònoma d’Aragó 
per a l’exercici 2018 (disposició addicional quinzena) 

Astúries  Impost sobre les afeccions 
ambientals de l’ús de l’aigua 

Decret Legislatiu 1/2014, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals del Principat d’Astúries en matèria de tributs propis 

Balears Cànon de sanejament Decret Legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
9/1991, de 27 de novembre, Reguladora del Cànon de Sanejament d’Aigües 

Cantàbria Cànon de l’aigua residual Llei 2/2014, de 26 de novembre, de Proveïment i Sanejament d’Aigües de la 
Comunitat Autònoma de Cantàbria 

Castella -  
la Manxa Cànon de depuració 

Llei 12/2002, de 27 de juny, Reguladora del Cicle Integral de l’Aigua 

Llei 7/2017, de 21 de desembre, de Pressupostos Generals de la Junta de 
Comunitats de Castella - la Manxa per a 2018 (article 67, tipus de gravamen del 
cànon d’adducció i del cànon de depuració) 

Catalunya Cànon de l’aigua Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

Comunitat 
Valenciana Cànon de sanejament 

Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana 

Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2018 (article 51, cànon de sanejament) 

Extremadura Cànon de sanejament Llei 2/2012, de 28 de juny, de Mesures Urgents en Matèria Tributària, Financera i 
de Joc de la Comunitat Autònoma d’Extremadura 

Galícia Cànon de l’aigua Llei 9/2010, de 4 de novembre, d’Aigües de Galícia 

Madrid  Tarifa del servei de depuració 
Decret 29/2018, de 17 d’abril, del Consell de Govern, pel qual s’aproven les tarifes 
màximes dels serveis d’adducció, distribució, clavegueram, depuració i 
reutilització de l’aigua en l’àmbit de la Comunitat de Madrid 

Múrcia  Cànon de sanejament 

Llei 3/2000, de 20 de maig, de Tarifa del Cànon de Sanejament 

Llei 1/2017, de 9 de gener, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma 
de la Regió de Múrcia per a l’exercici 2017 (article 58, modificació de la Llei 3/2002, 
de 20 de maig, de Tarifa del Cànon de Sanejament) 

Navarra  Cànon de sanejament d’aigües 
residuals 

Llei 10/1988, de 29 de desembre, de Sanejament de les Aigües Residuals de 
Navarra 

Llei Foral 25/2016, de 28 de desembre, de modificació de diversos impostos i altres 
mesures tributàries (article seté, tarifes del cànon de sanejament d’aigües 
residuals) 

País Basc 
Taxa de sanejament 
(Consorcio de Aguas de Bilbao 
Bizkaia) 

Llei 1/2006, de 23 de juny, d’Aigües 
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Comunitat 
autònoma 

Denominació de la figura 
tributària 

Legislació 

La Rioja  Cànon de sanejament 

Llei 5/2000, de 25 d’octubre, de Sanejament i Depuració d’Aigües Residuals 

Llei 7/2014, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives per a l’any 
2015 (article 44, modificació de la Llei 5/2000, de 25 d’octubre, de Sanejament i 
Depuració d’Aigües Residuals de La Rioja) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la publicació en els diaris oficials. 

(1) No hi ha regulat cànon específic en les comunitats autònomes de Canàries i Castella i Lleó i a 
les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 

 
  



Auditoria operativa de la gestió del servei de depuració d'aigües residuals per l’EPSAR.  
Exercicis 2015-2017 

91 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 
1220 i 3200 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, es va remetre el 14 
de novembre de 2019 al gerent de l’entitat el document de treball que 
recollia els principals aspectes de la fiscalització realitzada (objectiu i 
abast de l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i 
evidències obtingudes), una vegada finalitzada la fase del treball de camp 
per a l’anàlisi i perquè ens enviaren els seus comentaris i observacions. 
Aquest treball es va comentar amb personal directiu de l’entitat en una 
reunió mantinguda el 29 de novembre de 2019. 

En l’esborrany de l’informe elaborat a partir del document de treball 
esmentat es van recollir, si era el cas, les observacions i es van efectuar les 
modificacions que la Sindicatura va considerar oportunes, derivades de la 
fase a què s’ha fet referència adés. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe, 
aquest es va trametre el 27 de desembre de 2019 a la consellera 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica per tal que hi formulara les al·legacions que trobara 
convenients, i el termini per a això va finalitzar el 17 de gener de 2020. 

Transcorregut el termini esmentat, no s’hi han presentat al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2018 i 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 29 de gener de 2020, va 
aprovar aquest informe d’auditoria 
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