
 Actualment hi ha una gran complexitat en tot el que comporta la gestió de l’aigua i les 
diverses qüestions que l’afecten en el seu dret, l’ús, la depuració, la rendibilització, etcètera. 
Per això és difícil simplificar-ho al màxim i fer-ho d’una manera fàcil. 
 
 Potser per a molts serà un esforç llegir-lo, però crec que aquestes qüestions 
bàsiques s’han de saber. I si alguna persona o col·lectiu vol ampliar més la informació estic 
a la disposició de tot el món. 

Joan B. Ferrando Miedes, alcalde de la Vila 
 

 
AIGUA I GESTIÓ COMPETENCIAL 

 
L’aigua és un recurs natural i escàs 

indispensable per a la vida i per al 
desenvolupament de la majoria d’activitats 
econòmiques. 

 
L’aigua és un recurs unitari estatal que 

es renova a través del cicle hidràulic. 
 
Considerat com un recurs no es 

distingeix entre aigües superficials i 
subterrànies i en el seu conjunt han 
d’estar subordinades a l’interés general. 
 

La Llei d’Aigües i els reglaments 
regulen el domini públic hidràulic. L’ús de 
l’aigua, i les competències són estatals. 

 

El ministeri d’Agricultura és el competent 

i li correspon la planificació hidrològica. 
1- El ministeri d’Agricultura té zonificades 

2- L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera pot 
fer ús de l’aigua municipal degut a que 

Hidrogràfica del Xúquer. 

3- L’Ajuntament és el titular d’un pou 
d’extracció, dipòsits, instal·lació de 
bombament i xarxes de distribució. 

4- L’Ajuntament té el registre d’aigües 
públiques 2388/2009(2009CP128) 
Plana de València Sud 

5- El control analític de la qualitat de 
l’aigua es realitza pel titular 
farmacèutic, l’Ajuntament, la Diputació 
de València i la Generalitat 
Valenciana. 

6- L’Ajuntament té un reglament 
municipal del servei d’aigua que regula 
la utilització d’un bé públic (es pot 
consultar en de la pàgina web 
municipal: 
http://www.albalatdelaribera.es/es/cont
ent/ordenances-aigua-potable). 

7- El municipi disposa d’un pou propi de 
90 metres de profunditat dotat de 
bombes d’extracció. 

8- A través d’un comptador general en 
les instal·lacions (el pou) es té el 
control de la quantitat d’aigua que 
s’extrau. 

9- La bomba d’extracció aporta i ompli els 
dipòsits de 900.000 litres. 

10- En iniciar-se les necessitats de l’ús de 
l’aigua electrònicament es van posar 
les bombes per subministrar volum i 
pressió necessària i al mateix temps 
iniciar la coloració. 

11- El subministrament és realitza a través 
de les canonades generals, mitjanes i 
de ramals més menuts. 

12- Les xarxes estan anellades per zones 
(barris), l’aigua es controla per 
comptadors electrònics soterrats. Si no 
hi haguera pèrdues, la suma dels 
comptadors hauria de ser igual al 
metres cúbics del comptador general 
del pou. 

13- De les canonades menors se serveix 
l’aigua als usuaris. 

novembre 2013 

     MONOGRÀFIC 
  AIGUA 

Pou municipal d’aigua potable 

quals se sotmet tota la informació. 
confederacions hidrogràfiques, als 
l’aigua. Els òrgans de gestió són les 
territorialment per conques la gestió de 

de tota la gestió de l’aigua dolça de l’estat 

anuals tramitat en la Confederació 
té una concessió de fins a 455.787 m³ 
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14- Cada usuari té un comptador de 
mesurament, la suma dels comptadors 
dels usuaris de cada zona hauria de 
ser la mateixa que la suma del 
comptador de la zona del barri 
corresponent. 

15- Algemesí-Albalat té una autorització 
de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer per abocar l’aigua del 
clavegueram al domini públic estatal 
(el riu Xúquer). No es pot abocar 
sense l’autorització. 

16- Una vegada utilitzada l’aigua, 
domèstica i industrial, s’aboca a la 
xarxa de clavegueram. 

17- L’aigua abocada al clavegueram es 
condueix a través d’un sistema de 
bombament a la depuradora. La 
depuradora té un comptador per 
controlar totes les aigües aportades 
des d’Algemesí i des d’Albalat. 

18- L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera té 
un reglament d’aigües residuals que 
regula la qualitat de l’aigua que 
prèviament s’ha d’aportar a les xarxes 
o depurarar-la prèviament. 

19- L’aigua s’ha d’abocar al domini públic 
acomplint amb els paràmetres que 
marca la llei, si no es fa així se 
sanciona l’Ajuntament. 

Les estacions de depuració són 
competències transferides de l’estat a la 
Generalitat Valenciana, generalment 
aquesta adjudica la gestió de les 
depuradores a les empreses. L’entitat 
autonòmica Epsar és qui exerceix el 
control de la depuració, marca les 
càrregues contaminants que s’han de 
depurar, tant en la depuradora Algemesí-
Albalat com abans d’abocar l’aigua a les 
xarxes públiques.  

 
EL SISTEMA DE RÀDIO. SISTEMA DE 
LECTURA QUE ESTEM IMPLANTANT 

 
Amb aquest sistema que està 

instal·lant l’Ajuntament d’Albalat de la 
Ribera pretenem tindre informació veraç i 
ràpida per resoldre els problemes en el 
menys temps possible. 
 

El mòdul ràdio és un emissor 
unidireccional estructurat entorn a un 
microprocessador específic i d’alta 
freqüència amb un abast de 500 m., i 
envia la informació a un microprocessador 
on es rep, s’emmagatzema i es processa 
la lectura procedent dels comptadors. 
Després es fa una transferència de dades 
a un servidor on s’exploten les dades. 

Quins avantatges tenim: 
• Accés directe a les dades sense entrar 

a les vivendes. 
• Control exacte de les dades i les 

lectures. 
• Detecció instantània de: 

o Fuites. 
o Fraus i robatoris. 
o Cabal - altes i baixes. 
o Retorns d’aigua. 
o Comptadors aturats o bloquejats. 

• Lectura semestral i accés de dades 
modificades sense desplaçament. 

 Depuradora Algemesí Albalat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pàgina web de Conselleria) 

Estació de bombament del clavegueram a 
la depuradora Algemesí - Albalat 
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• Guany de temps invertit que 
repercuteix en una menor despesa en 
la gestió, la qual cosa suposa un 
estalvi econòmic que repercuteix en 
una millor gestió econòmica i de treball 
municipal. 

 
RESULTATS DE L’ESTALVI D’AIGUA 

PER LES MILLORES I ELS CONTROLS 
 

Extracció del comptador d’aigua del 
pou municipal 

del pou / 
anuals 

facturat als 
veïns 

2006 571.747 167.079 
2007 579.919 191.176 
2008 510.255 169.261 
2009 464.683 146.967 
2010 356.727 167.774 
2011 308.194 161.960 
2012 313.930 172.549 

 
Falta comptabilitzar (en els metres 

facturats als veïns) els metres cúbics 
d’aigua emprada en edificis i serveis 
municipals, per exemple l’aigua de la 
piscina municipal, la de regar els jardins, 
la consumida en els edificis municipals, 
etcètera. 
 

PREU I CÀNONS (ANY 2012) 
 
Què cobra l’Ajuntament? 
 - Quota de consum: 0’35 €/m³ 

  - Quota de servei: 12 € anuals 
Què cobra la Generalitat? 

  - Cànon de consum: 0’332 €/m³ 
  - Cànon de servei: 35’08 € anuals 

 
Que cobra la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer? 
 - Cànon d’abocament 46.278’65 € 
Que cobra el ministeri d’Hisenda?  
 - L’IVA al 10% 

Que cobra la Diputació de València per la 
gestió? 
 - El 3% de la recaptació.  
 

EL PREU DE L’AIGUA ES VA A 
INCREMENTAR PER. 

 
a) Aigua sense nitrats. En aviat la 
Generalitat posarà en funcionament la 
potabilitzadora per abastir aigua sense 
nitrats a la Ribera.  
b) La Generalitat revertirà l’amortització 
de les canonades i la gestió de la 
potabilitzadora. 
c) La potabilitzadora agafarà aigua del riu 
Xúquer per tractar-la. Hem de pagar a les 
comunitats de regants una quantitat fixa i 
una altra quantitat variable per metre cúbic 
degut a que la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer no ha volgut donar una 
concessió d’aigua superficial. 
 

Tot això 
incrementarà més el 
preu del metre cúbic 
d’aigua referida al 
consum. Aquesta 
decisió ha estat 
consensuada entre 
els governs de l’estat 
i de la Generalitat, i 
és un atac i una 
discriminació més als 
ciutadans de la 
Ribera. 
 
Del que es recapta l’Ajuntament ha de 
pagar: 
• Consum energètic (electricitat). 
• Materials químics (cloració). 
• Contractació d’empreses (analisi) 
• Planta d’osmosi (grau). 
• Cànon d’abocaments a la CHX. 
• Amortització de xarxes i instal·lacions. 
• Noves inversions en les xarxes, 

motors, filtres, etcètera. 
• Personal tècnic i administratiu. 
• Equips informàtics i programes. 
• Material administratiu, mitjans de 

comunicació. 
• Vehicles. 
• Publicacions 
• Servei de recaptació i gestió tributària 

a la Diputació. 
• Etcètera. 

control zones i emissor ràdio zones 

Any m³ extrets m³ que s’han 
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IMPLANTACIÓ TOTAL DEL SISTEMA 
DE LECTURA ELÈCTRONICA 

 
L’Ajuntament, mitjançant una propsta 

de l’Alcaldia, en la sessió del 30 de 
setembre de 2013, aprovà la substitució 
total dels comptadors de lectura 
electrònica de la xarxa de l’aigua potable 
(aproximadament ja hi ha instal·lats uns 
700): 
 

“La corporació és conscient de l’esforç 
que estem fent des de fa anys per adaptar 
i modernitzar les xarxes de l’aigua 
municipal per a complir amb la normativa i 
donar un bon servei als nostres veïns. 
 

Malgrat l’esforç municipal, no podem 
evitar que els costos que no depenen de 
la nostra gestió siguen cada vegada 
superiors, no només els materials, sinó els 
preus que es paguen per les tarifes 
elèctriques, l’increment de l’IVA. No cal 
parlar dels preus dels cànons de l’Entitat 
de Sanejament de la Generalitat que 
augmenten any rere any, ara també ha 
augmentat el cànon d’abocament que el 
Ministeri ha augmentat en un 30% 
 

I encara més increments, més prompte 
que tard tindrem dos costos més; un és 
l’amortització de les xarxes i la 
potabilitzadora i un altre el preu per metre 
cúbic a les entitats de reg. 
 

Tot això ens obliga –encara més- a 
tindre una bona gestió del servei de 
l’aigua, principalment per beneficiar els 
nostres veïns. 

 
Per això i per tancar el projecte iniciat del 
lectura electrònica, proposem de manera 
racional i amb criteris d’ordenament el 
següent 

Proposta al plenari per a la substitució 
dels equips de mesurament de l’aigua 
municipal servida a particulars 
 
Els costos econòmics de la substitució 
tindran les opcions: 
 

1ª Quan el titular sol·licite el canvi voluntari del 
comptador, abans del 15 de desembre, es 
liquidaran 40 €, que és el cost del 
comptador. L’Ajuntament costejarà l’equip 
emissor i la instal·lació, que té un cost de 
65 €. 

 La instal·lació s’executarà sempre que no 
es tinguen impediments materials, si n’hi 
ha, es donarà l’opció al propietari per a 
que esmene les deficiències. 
 

2ª És tracta de l’opció 1ª amb la possibilitat 
que es puga pagar la despesa en quatre 
quadrimestres a raó de 12 € per 
trimestre. 

 
3ª Quan el titular del servei no sol·licite el 

canvi s’entendrà que opta per la 
substitució dels comptadors per 
l’Ajuntament, amb l’obligatorietat de pagar 
una quota de 7 € semestrals, que es 
liquidaran en el rebut de l’aigua. Els 
equips seran de titularitat municipal. 
 
Els comptadors industrials tindran el 
mateix procediment que la sol·licitud 1ª. El 
titular pagarà el cost del comptador si se 
sol·licita en el termini corresponent, si 
s’opta per la 3ª possibilitat es liquidarà un 
cost de 8 € semestrals. 
 
 Això és per a la substitució dels 
comptadors instal·lats per nous 
comptadors amb sistemes electrònics. En 
el cas d’un comptador nou (un nou servei) 
es liquidarà el cost real dels equips, i 
l’Ajuntament els instal·larà. 
 
 En cas de dubte s’aplicarà el 
reglament-ordenança municipal”. 
 
 De l’aigua s’està fent un gran 
negoci, des de l’Ajuntament treballem per 
a que el servei públic siga el més eficaç i 
el més barat possible en benefici dels 
veïns. Una gran part és gràcies al treball 
de tot el personal de l’Ajuntament 
d’Albalat de la Ribera que treballa al 
servei del nostre poble. 

Comptadors vivenda 
particular 

 
Dalt i baix, 

 comptadors amb 
emissor ràdio 

 
Enmig, sense 

 emissor ràdio 

Edita l’Ajuntament de la Vila 


