
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PROVINENT DE LA INICIATIVA
CIUTADANA PER L’AIGUA PÚBLICA PER A L’ESTUDI DEL COMPLIMENT DE LES

RECOMANACIONS DE L’AGÈNCIA ANTIFRAU 

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta en el Ple
la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Exposem a continuació l’exposició de motius de la proposta presentada per la 
Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua el 15 de desembre de 2022. Els 
punts d’acord s’han adaptat consultant amb el col·lectiu.

1.- El 30/03/2022 l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana (Agència Valenciana Antifrau) va emetre la seua Resolució 
d'actuacions d'investigació sobre les irregularitats existents en el compliment de la 
concessió del servei de proveïment d'aigua d'Alcoi. 

Per a complir la recomanació primera de la Resolució, relativa a la regularització de 
costos i ingressos, l'Ajuntament d'Alcoi hauria de tramitar els corresponents 
procediments de regularització econòmica i reclamació de quantitats que resultaren 
procedents, pel que fa a diverses qüestions acreditades durant la investigació 
realitzada: 

  La asunción municipal de los gastos del servicio municipal de agua potable 

correspondientes al Bombeo de San Antonio y el Arsenal, que de acuerdo con 
el pliego de cláusulas administrativas del Servicio de abastecimiento de Aguas 
(artículo 17), corresponden al concesionario (FCC Aqualia, SA.), ente los años 
2004 y 2009 y 2012 y siguientes. Ello previa realización de los informes que 
sean procedentes para determinar el importe total relativo a este aspecto, así 
como del resto de trámites que sean procedentes. 



  La apropiación por parte de la empresa concesionaria del Servicio Municipal 

de Agua Potable de la indemnización compensatoria por la gestión del canon 
de saneamiento y que no ha sido recogida como ingreso de la concesión 
municipal. Ello previa realización de los informes y resto de trámites que sean 
procedentes para determinar el importe total relativo a este aspecto, así como 
de los costes de gestión de cobro, en su caso. 

  El sobrecoste estimado de las obras de renovación del sector “Eixample” de la 

red de agua potable de Alcoy, financiadas a cargo del canon variable que la 
empresa concesionaria tiene que pagar al Ayuntamiento. Ello previa realización
de los informes y resto de trámites que sean procedentes para determinar el 
importe ajustado relativo a este aspecto. 

2.- Segons la informació a què hem tingut accés, el Ple de l'Ajuntament d'Alcoi, en 
sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de 2022, va acordar per al compliment de la 
Resolució emesa per l'Agència Valenciana Antifrau, reclamar a l'empresa 
concessionària —FCC Aqualia, SA—, els següents imports: 

  570.395,56 € corresponents a les despeses de consum elèctric de l'estació de 

bombament de Sant Antoni, que havien sigut assumides per l'Ajuntament; 

  432.276,88 €, import dels ingressos percebuts indegudament per Aqualia en 

concepte d' indemnització compensatòria per la gestió del cànon de 
sanejament corresponents als exercicis de 2006 a 2020. 

Així mateix, va acordar desestimar reclamar a FCC Aqualia, SA l'abonament de 51.000
€, import del sobrecost estimat per l'Agència Antifrau de les obres de renovació del 
sector “Eixample” de la xarxa d'aigua potable. 

3.- Observem que la reclamació efectuada a FCC Aqualia, SA no s'ajusta correctament
a la Resolució emesa per l'Agència Valenciana Antifrau, en detriment dels interessos 
públics municipals d'Alcoi. 

Així, volem fer constar: 

  Pel que fa als costos de l'electricitat del bombament de Sant Antoni i de 

l'Arsenal, la conclusió 1 de l'informe provisional de l'Agència Antifrau (no 
desvirtuada per les al·legacions presentades per l'Ajuntament ni per la 



concessionària) fa constar l'import del cost quantificat per l'empresa i indica, 
expressament, "sense perjuí dels corresponents interessos". Resulta 
sorprenent que l'Ajuntament d'Alcoi no incloga eixos "interessos corresponents"
(que poden ser imports molt elevats) en la seua reclamació i ni tan sols conste 
cap informe que justifique jurídicament excloure'ls. Així mateix, tampoc és 
acceptable que s'accepte acríticament la quantificació realitzada per la 
concessionària sense haver realitzat un informe propi "per a determinar l'import 
total relatiu a aquest aspecte", ja que el de la Inspecció General de Serveis que
consta en l'expedient es limita a reproduir les dades facilitades per Aqualia, la 
gestió de la qual no es caracteritza per la seua transparència ni rigor (veg. 
conclusions 4 i 6 de la Resolució d'Antifrau). 

Respecte al bombament de l'Arsenal es dona per bo l'argument que la 
despesa elèctrica d'aquest és ínfima, però no consta cap documentació que 
avale de manera clara eixa afirmació. 

  Quant a la reclamació de l'import de la indemnització compensatòria per la 

gestió del cànon de sanejament, percebuda indegudament per FCC Aqualia, 
SA, l'import reclamat correspon únicament al període de 2006 a 2020, es 
descarta també sense cap justificació la reclamació dels interessos 
corresponents i novament es dona per bona la xifra aportada per la 
concessionària, sense realitzar prèviament "los informes y resto de trámites que
sean procedentes para determinar el importe total relativo a este aspecto". 

Entenem que s'haurien de realitzar els informes pertinents a fi de quantificar 
l'import de la indemnització compensatòria de la totalitat del període (des del 4t 
trimestre de 2000), per a la qual cosa caldria reclamar a l'empresa 
concessionària almenys l'aportació dels documents imprescindibles per a 
verificar els imports, com és el cas de l'exigència dels models MD-100 
(Declaració Resum anual), MD-101 (Declaració de facturació) i MD-102 
(Autoliquidació) corresponents al Servei Municipal d'Aigua Potable presentats a
l'EPSAR per Aqualia durant el període de la concessió. Cal no oblidar que 
l'Ajuntament té la potestat de fiscalitzar la gestió del concessionari, la qual cosa
inclou la possibilitat d'inspeccionar tota la documentació relacionada amb 
l'objecte del contracte (que inclou la recaptació i ingrés a la Generalitat 
Valenciana del cànon de sanejament). 

 L'Ajuntament d'Alcoi desestima la reclamació de 51.132 € pel sobrecost de les 

obres de renovació de la xarxa de l'Eixample, sense que ni tan sols s'haja fet 



cap informe tècnic i econòmic "per a determinar l'import ajustat relatiu a aquest 
aspecte", tal com recomanava l'Agència Antifrau; el fet que la Conselleria 
d'Indústria i Comerç autoritzara l'increment de les tarifes per a l'exercici de 2008
no desvirtua que existisca almenys el sobrecost detectat.

 

4.- FCC Aqualia, SA ha incomplit de manera reiterada l'obligació inclosa en els plecs 
de condicions del contracte de presentar anualment les còpies certificades del 
comptes de pèrdues i beneficis i dels balanços de situació. Pel que sabem, només han
presentat eixos documents —sense certificació de cap mena— referents als exercicis 
de 2015 a 2019. 

Tal com ho ha acreditat l'Agència Valenciana Antifrau (i es pot comprovar simplement 
comparant les dades), en els comptes presentats per la concessionària corresponents 
als exercicis 2015 a 2019 molt imports de les despeses són falsos, ja que s'han fet 
passar com a despeses reals el que eren previsions efectuades mesos abans de l'inici 
de cada exercici. Així ho constata la Resolució d'Antifrau (veg. pàgs. 55-57 ): 

"Muchos de los costes de explotación (en algunos ejercicios todos) que se 
reflejan en las cuentas de pérdidas y ganancias y que en principio son 
variables, son una copia exacta (al céntimo) de las previsiones efectuadas 
antes de empezar los ejercicios (costes de electricidad, otros gastos – 
publicidad, teléfono, seguros, costes bancarios, ...-)." 

Entenem que la presentació d'uns comptes amb falsedats tan evidents hauria 
d'investigar-se per part dels departaments municipals competents a fi d'adoptar les 
mesures legals pertinents (és cridaner que l'informe jurídic encarregat a Noguera 
Abogados&Asesores no faça cap referència a una irregularitat tan greu, tot i que en 
conjunt semble un treball dirigit a defensar els interessos de FCC Aqualia en compte 
dels de l'Ajuntament d'Alcoi). 

Per tot el que s’ha exposat plantegem els següents punts d’acord:

PRIMER- Que es realitzen els informes tècnics i econòmics necessaris per part dels 
departaments municipals implicats pel que fa a la despesa del consum elèctric de les 
estacions de bombament de Sant Antoni i de l'Arsenal, a fi de verificar si la 
quantificació realitzada per FCC Aqualia SA és correcta i d'establir el cost de 
l'electricitat consumida pel bombament de l'Arsenal.



SEGON- Que en el que respecta a la indemnització compensatòria per la gestió del 
cànon de sanejament, que s'exigisca a l'empresa concessionària l'aportació dels 
models MD-100 (Declaració Resum anual), MD-101 (Declaració de facturació) i MD-
102 (Autoliquidació) corresponents al Servei Municipal d'Aigua Potable d'Alcoi 
presentats a l'EPSAR durant el període de la concessió, així com d'aquella 
documentació que és considere necessària, a fi de calcular a continuació l'import 
exacte percebut indegudament per l'empresa durant tot el període de la concessió i la 
pròrroga, inclosos els exercicis anteriors a 2006.

TERCER- Que s'encarregue als departaments corresponents els informes tècnics i 
econòmics necessaris en relació amb el sobrecost de les obres de renovació de la 
xarxa de l'Eixample, "per a determinar l'import ajustat relatiu a aquest aspecte", tal com
recomanava l'Agència Antifrau.

QUART-  Que s'avalue l'import dels interessos corresponents als ingressos que no es 
van percebre en el seu moment i s’estudie incloure’ls en la reclamació patrimonial a 
FCC Aqualia, SL.

CINQUÉ- Que els departaments municipals competents investiguen "la falta de rigor 
en les dades" presentades per FCC Aqualia SL a l'Ajuntament en els comptes de 
pèrdues i beneficis corresponents als exercicis 2015 a 2019 tal com assenyala 
l’Agència Antifrau a les seues conclusions i s’estudie adoptar les mesures legals 
pertinents.

Alcoi, 31 de gener de 2023

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


