
AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI

XXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXX, en nom propi i en representació de la

Colla  Ecologista  La  Carrasca-Ecologistes  en  Acció,  la  qual  participa  en  la

Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua,

Exposa:

El Cànon de Sanejament és un tribut de la Generalitat, establit per mitjà de la Llei

2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat 

Valenciana, que grava la producció d'aigües residuals manifestada a través del 

consum industrial i domèstic d'aigua.

La seua recaptaciò s'afecta al finançament de les despesses de gestió i explotació

de les instal·lacions d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals de

titularitat pública i, si és el cas, de les obres de construcció d'aquestes instal·lacions. 

La gestió de la seua recaptació és competència de l'Entitat Pública de Sanejament 

d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (abreujadament l'Entitat de 

Sanejament d'Aigües, EPSAR), adscrita actualment a la Conselleria d'Agricultura, 

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L'import del cànon de sanejament que ha de pagar cada persona usuària es calcula

d'acord amb el consum d'aigua (amb determinades excepcions) i el seu pagament 

s'exigeix de manera conjunta amb les quotes corresponents al subministrament 

d'aigua potable. Així, en els rebuts que paguem els usuaris de les xarxes de 

proveïment d'aigua figura de manera diferenciada, entre d'altres components, el 

cànon de sanejament.

El Reglament sobre el règim economicofinancer i tributari del cànon de sanejament 

(aprovat pel Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern valencià), determina 

en l'art. 16 que les entitats subministradores d'aigua tenen dret a percebre una 

indemnització en compensació de la gestió recaptatòria del cànon de sanejament 

efectuada, que s'establirà anualment per a cadascuna d'elles.



L'import d'eixa indemnització es calcula aplicant un percentatge que depén del grau 

de recaptació. Per a un percentatge de recaptació sobre facturació superior al 85% 

(que és el que correspondria a Alcoi) s'aplica un tipus del 2%.

El Plec de Condicions Tècniques del contracte per a la gestió del Servei 

d'Aigües d'Alcoi estableix en l'article 16 (Retribucions del concessionari) el 

següent:

“El Concesionario percibirá en concepto de retribución por los servicios 

objeto de la concesión:

 Los ingresos totales que liquiden y recauden de los usuarios por la 

aplicación de las tarifas vigentes en cada momento en el Servicio de

Abastecimiento de Agua y por los demás servicios 

complementarios, incluida la conexión o acometida a la red general,

etc.

 Indemnización compensatoria de la gestión recaudatoria por la 

recaudación del Canon de Saneamiento, a cargo del Ente Público de la

Generalidad Valenciana.

 Cualquier otra cantidad que, autorizada por el Ayuntamiento, 

responda a contraprestación de los servicios o trabajos incluidos en el 

presente Pliego.

El Concesionario no podrá percibir cantidad alguna en concepto de 

retribución por los servicios objeto de la presente concesión diferente de las

enumeradas anteriormente.”

No obstant això, en la proposició econòmica inclosa en l'oferta presentada 

per Seragua (actualment Aqualia) en la licitació de l'expedient de concessió, en 

concret en l'apartat 3.5 "Previsión de ingresos" del sobre C (proposició econòmica),

l'empresa va incloure la renúncia expressa a la indemnització en 

compensació de la gestió de recaptació del cànon de sanejament:

"SERAGUA no cobrará compensación por la gestión recaudatoria del

Canon de Saneamiento"



En el mateix apartat 3.5 s'indica clarament que els únics ingressos que ha 

de rebre l'empresa concessionària són “los ingresos procedentes de la 

facturación por la tarifa de suministro de agua” i “el importe de las obras y

equipos necesarios para la realización de las acometidas de agua potable a

los usuarios”.

L'article 5 del Plec de Condicions que regia la licitació estableix de manera 

inequívoca que l'empresa adjudicatària s'obliga a executar el contracte "en els

termes de la seua oferta":

Tot i haver-li-ho sol·licitat, l'Ajuntament d'Alcoi no ha confirmat si ha rebut o no 

d'Aqualia l'import d'eixa indemnització compensatòria, però les respostes 

d'Aqualia i de l'EPSAR indiquen que Aqualia sí que està ingressant la 

indemnització compensatòria corresponent al Servei Municipal d'Aigües 

d'Alcoi i, pel que sembla, no està transferint el dit import a l'Ajuntament 

d'Alcoi, la qual cosa és un incompliment flagrant de l'oferta presentada a la

licitació, que l'obliga legalment.

Encara que Aqualia no ofereix dades del nombre de comptadors i dels consums 

desglossades segons siguen per a ús domèstic o industrial (cosa que incompleix

també el plec de condicions), a partir dels volums facturats i del nombre de



comptadors existents en 2019 calculem que la indemnització compensatòria és

sobradament superior a 100.000 € anuals (2.200.000 € durant els 22 anys

del contracte més la pròrroga).

Per tot això,

Sol·licita:

Que el ple de l'Ajuntament d'Alcoi acorde notificar urgentment a Aqualia la 

reclamació de l'abonament dels imports de la indemnització compensatòria del 

cànon de sanejament recaptat pel Servei Municipal d'Aigües que no hagen prescrit 

(i amb els interessos corresponents).

Que exigisca a l'empresa concessionària la presentació de tota la documentació

necessària per a comprovar la correcta liquidació del cànon de sanejament a 

l'EPSAR i poder verificar els imports anuals de la indemnització compensatòria 

corresponents a Alcoi.

Que es depuren les responsabilitats per la negligència comesa en no reclamar a 

Aqualia la indemnització compensatòria del cànon de sanejament, el cobrament de

la qual correspon a l'Ajuntament d'Alcoi.

Que ens informen pel que fa a les gestions i/o acords que es duguen a terme en

relació amb aquesta petició.

Alcoi, 4 de març de 202
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