QUOTA DE POTABLITZACIÓ
Fa poc hem rebut la factura de l'aigua d'Abril a Juny de 2.017, i hem vist que la
factura és aproximadament un 30% més elevada. Apareix un nou concepte, la
"Quota de potabilització", amb un import de 0,60€/m3 de consum. Aquestes
tarifes van ser aprovades pel Plenari el 12 de juliol de 2.016, però l' empresa
privada encarregada de la gestió de l'aigua (ACCIONA AGUA SERVICIOS,
S.L.U.) fins a aquest trimestre no les ha aplicades.
Des de l'Ajuntament de Favara considerem necessari explicar aquesta nova
quota, perquè puja l'aigua, i perquè ho fa en aquest moment.

Antecedents:
El subministrament d'aigua potable als municipis de la Ribera del Xúquer s'ha
dut a terme des d'immemorial mitjançant captacions d'aigües subterrànies
procedents de pous de propietat municipal, la utilització de les quals únicament
requeria un procés de cloració per a obtenir un òptim estat sanitari per al
consum de la població.
La qualitat d'aquestes aigües subterrànies de proveïment a la població s'ha vist
perjudicada per l'aparició d'elevades taxes de nitrats procedents de fertilitzants
agrícoles i la recent aparició de pesticides d'origen agrícola.
La població de Favara s'ha estat subministrant d'aigua del pou Casterà 2,situat
junt al Poliesportiu, i d'on s'omplien els dipòsits Sant Llorenç 1 (baix) i Sant
Llorenç 2 (alt). A data actual, aquest pou queda descartat com a punt de
subministrament del poble degut a que no compleix els paràmetres exigits pel
R.D.140/2003. La concentració de nitrats en aquesta corrent supera el valor
límit de 50mg/L.
Prop de 350.000 habitants de la Ribera, incloent Favara, ens subministràvem
de l'Aqüífer de la Plana Sud i l'Aqüífer de la serra de les Agulles.

Qué és l'ETAP?
Per donar solució als problemes de la contaminació d'aqüífers per nitrats, i en
alguns pous també per pesticides, de les aigües potables que subministren
des de pous municipals que captens d'aquests aqüífers, la Generalitat
Valenciana construeix entre 2.000 i 2.009 l'Estació de Tractament d'Aigua
Potable de La Garrofera, a Alzira (ETAP LA Ribera), amb un cost de vora 60
milions d'euros (la major part finançats amb fons europeus).
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També es construeixen les infraestructures necessàries per distribuir l'aigua
potabilitzada a cada municipi (canonades, dipòsits, vàlvules,etc.).
La idea de la Generalitat és extraure l'aigua de l'Aqüífer del Caroig, però va
haver de fer una modificació a l'ETAP per poder obtenir l'aigua superficial del
Riu Xúquer, des del canal Xúquer-Túria. L'extracció dels pous de sequera no
resulta viable. Aquesta circumstància havia estat advertida per nombrosos
organismes.
L'any 2.014 finalitzen les obres, i la Generalitat Valenciana licita les obres de la
gestió i manteniment de l'ETAP. Al mateix temps, es crea una nova taxa per
l'abastiment d'aigua potable en alta des de l' ETAP d' Alzira, que hauran de
pagar els usuaris del servei d'aigua potable dels pobles que reben aquests
cabdals.
En aquesta taxa, es preveu repercutir sobre els usuaris el cost d'explotació de
les instal·lacions, el cost de l'amortització de l'obra executada, l'obra pendent
de fer per poder fer funcionar el sistema, i les obres futures de
telecomandament, així com la cloenda definitiva dels pous de sequera.
Per a l'amortització prevista de la inversió, es calcula a 40 anys i a un interés
del 4%.
A finals del 2.014 comença a subministrar-se l'aigua de l'ETAP, però no
comencem a pagar-la fins 2.015. La taxa actual és de 0.186€/m3 subministrat.
Queda clar que es traslladen als municipis les conseqüències associades a la
pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies d'abastiment pùblic per
contaminació difusa amb fertilitzants i pesticides agrícoles, la qual cosa
infringeix l´article 4,1,a) de la Directiva Marc de l'Aigua que atribueix als Estats
la responsabilitat del manteniment i millora de la qualitat de les Aigües,
obligant-los a protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrània i a
aplicar les mesures necessàries per a invertir tota tendència a la concentració
de qualsevol contaminant a causa de les repercussions de l'activitat humana,
amb la finalitat de reduir progressivament la contaminació de les aigües
subterrànies.
Qué val l'aigua de l'ETAP?
Favara rep al voltant de 500.000m3, i els imports a pagar a la Generalitat
Valenciana ascendeixen a :
•
•
•

2.015:
110.744,45€
2.016:
79.375,50€
2.017 (primer i segon trimestres): 30.439,10€
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Qué és la Comunitat d'usuaris?
Els municipis de la Ribera, han hagut d'associar-se amb les Comunitats de
Regants per a obtenir les aigües superficials del Xúquer necessàries per a
millorar la qualitat de les aigües, mitjançant permuta dels cabals equivalents de
l'aigua que les Comunitats de Regants tenen assignades per a reg. Els
Ajuntaments participants en aquesta Comunitat d'Usuaris de la Ribera del
Xúquer han hagut de pagar a les Comunitats de Regants el cost de permuta,
de 0’07 €/m3. És a dir, disposant de pous en propietat i tenint assignats drets
d'aigua subterrània pròpia, els municipis han hagut de pagar als regants per a
obtenir dret a utilitzar aigua del Xúquer.
El recursos dels municipis al Pla Hidrològic nacional, finalment han otorgat
drets a la Comunitat d'usuaris, i des d'abril de 2.016, ja no paguem l'intercanvi
al regants.
Qué hem pagat als regants?
Favara ha pagat als regant en concepte d'intercanvi d'aigua les següents
quantitats:
•
•

2.015:
2.016:

38.136,35 €
12.687,64€

Qué hem de pagar a la Confederació?
Com que ja tenim assignació de l'aigua del riu, des d'abril de 2.016 paguem a la
Confederació una tarifa i un cànon, per l'aigua que entra a l'ETAP:
1.-La Tarifa d'utilització de l'aigua s'abona per cada municipi en funció del
volum que tenim autoritzat. Independentment si usem aigua o no. El pagament
d'aquesta tarifa representa el dret a usar l'aigua.
2.- El Canon de regulació s'abonarà en funció del volum subministrat.
Qué hem pagat a la Confederació?
Favara ha pagat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer els següents
imports, que es pagarà tots els anys:
Cànon de Regulació i estalvi energètic:
•

2.016:
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Tarifa d’ Utilización de l’Aigua Subsistema Canal Júcar Turia:
•

2.016:

6.829,75€

Qui paga totes aquestes despeses (ETAP, Regants, Confederació)?
El subjecte passiu de totes les despeses, és l'Ajuntament de Favara. Per tant,
és l'Ajuntament qui ha de pagar, i repercutir als usuaris totes aquestes
despeses.
Perquè ho cobra ACCIONA?
L'any 2.007 es va privatitzar el servei municipal d'aigües de Favara, i
l'adjudicatària va ser ACCIONA AGUA SERVICIOS,S.L.U. Acciona recapta els
diners i l'Ajuntament li deriva els manaments de pagaments rebuts de les
entitats (actualment Generalitat Valenciana i Confederació). Fins a entrar el nou
equip de govern en juny de 2.015, NO li s’havia exigit a Acciona el pagament
de totes aquestes taxes. El que estava provocant que Favara acumulara els
pagaments ja que ni pagava l’Ajuntament, ni Acciona ni l’usuari.

D'on ix la "Quota de potabilització" de la Factura del segon trimestre de
2.017?
L'any 2.016, el Plenari es veu obligat a aprovar una quota per fer front a tots
els pagament relacionats amb l'aigua. Aquesta pujada de l’aigua, s’hauria
d’haver fet abans de 2.015, però qui governava no ho va fer.
Perquè s’aplica ara la quota, si l'aigua es paga des de l´1 de gener de
2.015?
L'anterior equip de govern no va fer cap gestió PER ARREPLEGAR POC A
POC ELS DINERS NECESSARIS PER FER FRONT
AL REBUT per
augmentar el rebut de l'aigua l'any 2.015 i l'actual equip de govern, ha fet els
passos escaients per a repercutir als usuaris el cost de l'aigua.

Que pot fer l'Ajuntament per reduir la despesa d'aigua?
Actualment, s'està treballant en tres línies per reduir la compra d'aigua de
l'ETAP,i així poder tornar a baixar el rebut de l'Aigua:
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1. Millora de l'eficiència de la xarxa de l'aigua a Favara
Estem treballant en la substitució de tuberies antigues amb pèrdues d'aigua,
tenim un rendiment del 30% aproximadament. Vol dir que de cada 100l que
vénen a Favara (i paguem), 70l es perden en fugues no detectades.
També s'ha procedit a fer una primera Fase de sectorització de la xarxa per
poder controlar millor quines zones del poble tenen més fugues per poder
posar solució.
Dues actuacions: Plaça de la Vera Creu i Tubería a Sant Llorenç.

2. Barreja de l'aigua
Hem fet un projecte per barrejar l’aigua de l’ETAP amb l'aigua del nostre pou.
Contem amb una inversió de 70.000€, per poder reduir la compra d'aigua.
3. Acció Política
S'està treballant conjuntament amb els Grups parlamentaris de les Corts per
revertir aquesta situació, a què ens han dut governants anteriors, que a més
contradiu el principi de qui contamina paga.
Alcaldes, regidors de medi ambient, i tècnics ens hem reunit amb alts càrrecs
de la Conselleria de medi Ambient per fer pressió i hem aconseguit una partida
per a la renovació i la millora de la xarxa d’aigua per als pobles que estem
reivindicant, al pressupost de la Generalitat 2.017.
4. Acció municipal
L’Ajuntament està treballant perquè Acciona acomplisca el contracte que va
signar, i es faça càrrec de tots els pagaments que li pertoquen com a empresa
privada que gestiona l’aigua.

Isabel Borràs
REGIDORA DE MEDI AMBIENT
Favara, agost de 2.017
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