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El dijous 30 de juny tingué lloc a Favara el Plenari de la Comunitat d'Usuaris de la 

Ribera del Xúquer. 

Assistiren els representats dels pobles d'Albalat, Sueca, Polinyà, Benicull, 

Corbera, Cullera, Riola, Fortaleny, Alzira, Carcaixent, Llaurí i Favara.  

Com a representant de Favara, la Regidora de Medi Ambient, Isabel Borràs, 

presidí la reunió de tots els assistents. 

Els punts més destacats de l'ordre del dia foren:  

1.- Recolçament dels ajuntaments a la postura de l'Ajuntament de Corbera, davant 

del requeriment dels regants que pretenen que es pague l'aigua de les proves per 

a la posada en marxa de la xarxa amb aigua de l'ETAP. En no haver acord entre 

les parts, s'ha utilitzat el mecanisme que es preveu als estatuts, elevar-ho a la 

CHX perquè dirimisca. Els ajunatments considerem que, encara que efectivament 

els regants han aportat l'aigua, Corbera no deu pagar-la, ja que la resta dels 

ajuntaments no l'hem pagada. Demanem a la GVA que es faça càrrec. 

2.- Liquidació practicada pels regants per a la finalització de l'intercanvi (pagament 

de 0.07€/m3). El PHN va eixir publicat al BOE de 20 de gener del 2.016, i recull 

una autorització de 10Hm3 per a la CURX; Per tant, no cal pagar per l'aigua als 

regants des d'aquesta data. Però la notificació d'aquesta circumstància no va 

arribar fins el 18 d'abril de 2.016, i els regant entenen que hem de pagar-los fins 

aquesta data.  

En aquest ordre, l'Alcaldessa de Favara ha demanat que s'envie una nova 

liquidació als ajuntaments, per a pagar l'aigua als regants de l'1 de gener al 19 de 

gener de 2.016, i no fins el 18 d'abril com pretenen el regants.  

En el cas de Favara, açò suposa passar d'una liquidació d'uns 12.000€ a 1.200€. 

Obviament, els regants no estan d'acord, i transmetran la postura dels 

ajuntaments a la CHX, perquè  dirimisca. 

3.- Des que s'ha modificat l'autorització, no ens cal comprar aigua als regants, 

però estos no volen eixir de la CURX fins que no ho tinguen tot liquidat. Favara és 

un dels pobles deutors ja que, malgrat les pressions jurídiques, la Corporació no 
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ha aconseguit que l'empresa privada ACCIONA pague el immens deute als 

regants, cosa que afectarà en un futur pròxim. 

La Corporació de Favara no deixa de treballar per aconseguir allò que pensa que 

és just. Els veïns de Favara no han de pagar més diners dels que els toca, i en 

eixe sentit, està fent totes les gestions legals i jurídiques possibles per obtindre la 

soberania de l'aigua i el rebaixament de la liquidació, per al benefici directe del 

veïnat. 

 

Regidoria de Medi Ambient 
AJUNTAMENT DE FAVARA 

 

 

 

 

 

 
 
 


