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Servei per a la redacció de projectes, 

suport a la direcció, seguiment i control 

tècnic d'obres i instal·lacions 

hidràuliques que executa el Cicle 

Hídric. Anualitats 2020-2021

2020 - 0760, 

de 3 de març

BOP Núm. 113, de 16 

de juny de 2020

Assumir, sota la supervisió del Cap de 

Servei de l'Àrea de Cicle Hídric, el 

suport a la direcció de les obres 

adjudicades i l'auxili en les tasques 

tècniques que es derivin d'aquelles, així 

com la redacció/supervisió de projectes 

d'actuacions subvencionades pel Cicle 

Hídric. Així mateix, són tasques pròpies 

de l'encàrrec la inspecció d'obres 

subvencionades a executar per les 

Entitats Locals i la redacció d'informes 

tècnics de suport al tràmit de valoració 

de sol·licituds de subvencions.

15 MESOS 107.222,72 € 107.222,72 € Encàrrec a mig propi --- 0,00 €

Servei per al manteniment de la xarxa 

de control de la qualitat química de les 

aigües continentals de la província 

d'Alacant, anualitat 2020

2020 - 0964, 

de 13 de març

BOP Núm. 113, de 16 

de juny de 2020

Vigilància i control de la qualitat físic-

química i microbiològica de les aigües 

continentals de la província mitjançant 

el manteniment de la xarxa de control 

de la qualitat de les aigües superficials i 

de la xarxa de control de la qualitat de 

les aigües subterrànies.

fins al 

31/12/2020

60.660,40 € 60.660,40 € Encàrrec a mig propi --- Labaqua, S.A.U.

384,24

Servei per a l'avaluació de l'impacte 

ambiental d'abocaments d'aigües 

residuals no tractades en nuclis urbans 

i disseminats en municipis de població 

inferior a 20.000 habitants. Proposta 

de mesures correctores. Tercera i 

última fase.

2020 - 1427, 

de 21 d´abril

BOP Núm. 113, de 16 

de juny de 2020

Identificar els disseminats que no 

disposen de cap sistema de sanejament 

i depuració, excepte fosses sèptiques o 

pous filtrants, i els abocaments dels 

quals al subsòl causen contaminació al 

mitjà i provoquen sancions de 

l'Organisme de Conca, així com 

caracteritzar i avaluar l'abocament i 

l'afecció produïda per aquest, i 

proposar i avaluar les mesures 

correctores, prioritzant aquells 

abocaments amb afecció a masses 

d'aigua, com a implantació de xarxa de 

sanejament i planta de tractament, 

amb especial atenció als sistemes de 

tractament “naturals” (filtre verd, 

depuració pel terreny,…).

fins al 

30/11/2020

296.000,00 € 296.000,00 € Encàrrec a mig propi --- 0,00 €
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Servei per a l'estudi d'evacuació i 

aprofitament de pluvials en municipis 

amb població inferior a 20.000 

habitants, gestió directa del servei de 

sanejament i xarxa unitària. Tercera i 

última fase .

2020 - 1428, 

de 21 d´abril

BOP Núm. 113, de 16 

de juny de 2020

Diagnòstic i caracterització del 

funcionament de les xarxes, avaluant 

l'impacte ambiental dels abocaments 

de les aigües pluvials-residuals i les 

alternatives d'aprofitament de 

l'escolament, establint un pla 

d'actuacions que es referirà tant a les 

encaminades a pal·liar els efectes 

contaminants de la situació actual com 

a les dirigides a un major aprofitament 

dels recursos, per la qual cosa podrà 

contemplar reforma d'infraestructures 

i/o noves infraestructures (xarxa 

separativa, dipòsits 

d'emmagatzematge,…).

fins al 

30/11/2020

162.456,00 € 162.456,00 € Encàrrec a mig propi --- 0,00 €

Servei per a la realització del control de 

qualitat de l'aigua de consum humà 

durant l'any 2020 en municipis amb 

població inferior a 10.000 habitants 

amb gestió directa del servei de 

subministrament d'aigua potable

2020 - 1536, 

de 4 de maig

Control de la qualitat de l'aigua de 

subministrament públic, realitzant les 

anàlisis detallades per a cadascun dels 

55 municipis de la província amb 

població inferior a 10.000 habitants i 

gestió directa del servei.

267.962,12 € Encàrrec a mig propi --- Eurofins Iproma, S.L.U. 

24.363,29 €

Labaqua, S.A.U.

15.590,80 €

Servei per a la realització del control de 

qualitat de l'aigua de consum humà 

durant l'any 2020 en municipis amb 

població inferior a 10.000 habitants 

amb gestió directa del servei de 

subministrament d'aigua potable

2020 - 1755, 

de 21 de maig

Encàrrec a mig propi ---

Servei per a l'actualització de l'inventari 

d'infraestructures hidràuliques 

municipals de proveïment en alta. 

Primera fase.

2020 - 1952, 

de 4 de juny

BOP Núm. 113, de 16 

de juny de 2020

Actualització de la informació de la 

Base de dades d'Aigües (BDA) referent 

a les infraestructures hidràuliques de 

captació, conducció, regulació, 

potabilització, depuració i reutilització, 

sent la informació de l'estudi 

fonamental per a la citada Base de 

dades, que és el nucli del Sistema 

d'Informació Hidrològica Provincial 

(SIH).

fins al 

31/12/2020

264.243,60 € 264.243,60 € Encàrrec a mig propi --- 0,00 €

fins al 

31/12/2020

267.962,12 €BOP Núm. 113, de 16 

de juny de 2020
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Estudi de l'aprofitament i reutilització 

de les aigües residuals depurades a la 

província d'Alacant.

2020 - 3081, 

de 25 d´agost

BOP Núm. 244 de 23 

de desembre de 

2020

Analitzar les possibles actuacions de 

regeneració de les aigües tractades en 

les estacions depuradores de la 

província d'Alacant, actualitzant els 

estudis desenvolupats per l'Àrea de 

Cicle Hídric des de 1991, a fi de 

disposar d'informació recent, incloent 

les infraestructures executades en el 

període de temps transcorregut des de 

la redacció dels últims estudis.

12 MESOS 70.000,00 € 70.000,00 € Encàrrec a mig propi --- 0,00 €

Servei per a la realització de les anàlisis 

addicionals de confirmació per 

incompliment dels criteris de qualitat 

de l'aigua de consum humà establerts 

en el Reial decret 140/2003, de 7 de 

febrer, en els municipis d'Alfafara 

Benejússer, Beniarbeig, Beniarrés, 

Benifallim, Benigembla, Bolulla, Castell 

de Castells, Confrides, El Castell de 

Guadalest, Gaianes, Gata de Gorgos, 

L´Atzúbia, La Romana, La Vall d´Alcalà, 

La Vall de Laguar, Llíber, el Pinós, 

Relleu, Tàrbena, Tollos i la Vall de 

Gallinera.

2020 - 4780, 

de 15 de 

desembre

BOP Núm. 244 de 23 

de desembre de 

2020

Realitzar anàlisis addicionals als 

realitzats per al control de la qualitat de 

l'aigua de consum humà, per evidenciar 

els resultats dels mateixos 

l'incompliment de la normativa 

aplicable (això és, dels criteris de 

qualitat de l'aigua de consum humà 

establerts en el Reial decret 140/2003, 

de 7 de febrer).

fins al 

31/12/2020

4.509,90 € 4.509,90 € Encàrrec a mig propi --- 0,00 €
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