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Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0465/2006, adresată de Juan de Dios Gutierrez Cogolor, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector 
XXX”, cu privire la calitatea apei potabile din Mutxamel, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, președintele „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector 
XXX”, se plânge de situația caselor din Valle del Sol care nu au acces la apă potabilă, în 
ciuda faptului că zona este calificată drept „zonă urbană”. Petiționarul consideră că autoritățile 
locale nu au reușit să rezolve problema și solicită sprijinul Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Informațiile disponibile în prezent, obținute nu numai ca urmare a cercetării efectuate în presa 
regională din provincia Alicante și a datelor furnizate de Oficiul Național de Statistică 
spaniol, sunt încă insuficiente pentru o evaluare finală de către Comisie. Cu toate acestea, ele 
permit Comisiei să tragă următoarele concluzii preliminare:

Zona locuită din El Valle del Sol din cadrul municipalității Mutxamel (provincia Alicante, 
Spania) are o populație1 ce depășește pragul stabilit de Directiva privind apa potabilă2 (și 

                                               
1 Institutul Național de Statistică http://www.ine.es: locuitori permanenți în El Valle del Sol: 183
2 Directiva 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, JO L 330, 
5.12.1998.
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anume instalații de furnizare a apei care deservesc mai mult de 50 de persoane sau care 
furnizează mai mult de 10 m3 de apă pe zi). Conform Comisiei, deși existau de ceva timp 
planuri ale municipalității din Mutxamel de conectare a sistemului de alimentare din El Valle 
del Sol la o sursă de apă de calitate adecvată, aceste planuri nu au fost încă implementate;

a) Directiva privind apa potabilă stabilește obligațiile:
- de respectare a standardelor de calitate microbiologică și chimică pentru apa

potabilă; 
- de monitorizare regulată a calității apei potabile;
- de asigurare a punerii la dispoziția consumatorului de informații adecvate și 

actualizate cu privire la calitatea apei potabile.

b) Analiza apei potabile furnizate de petiționar (data de eșantionare: august 2004) indică 
valori ridicate:

- pentru parametrul „bacterii coliforme” (valoarea monitorizată: 31/100 ml; standardul 
de calitate: 0/100 ml);

- pentru parametrii „clorură” (valoarea monitorizată: 1511 mg/l; standardul de calitate: 
250 mg/l), „sulfat” (valoarea monitorizată: 1056 mg/l; standardul de calitate: 
250 mg/l) și „conductivitate” (valoarea monitorizată: 5845 μS/cm; standardul de 
calitate: 2500 μS/cm).

Totuși, analiza nu acoperă toți parametrii prevăzuți de Directiva privind apa potabilă.

Concluzii

Comisia va solicita autorităților spaniole informații cu privire la situația apei potabile din zona 
locuită din El Valle del Sol (municipalitatea Mutxamel). După primirea datelor, aceasta le va 
evalua, va stabili măsurile adecvate și va informa Comisia pentru petiții printr-o comunicare 
suplimentară.”

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Condițiile actuale de alimentare cu apă și calitatea apei potabile:

Sistemul de alimentare cu apă din El Valle del Sol deservește aproximativ 2001 de locuitori și, 
prin urmare, intră în domeniul de aplicare a Directivei privind apa potabilă2

.

În 2009, calitatea apei potabile a sistemului de alimentare din El Valle del Sol îndeplinea, în 
general, standardele privind calitatea microbiologică și chimică stipulate în Directiva privind 
apa potabilă (anexele I.A și I.B), cu excepția parametrului „fluorură” (valoarea monitorizată: 
2,29 mg/l; valoarea limită 1,5 mg/l); cu toate acestea, erau depășiți anumiți „parametri 

                                               
1 Date furnizate de municipalitatea Mutxamel, Guvernul Regional (Generalitat Valeciana) și Institutul Național 
de Statistică http://www.ine.es
2 Directiva 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, JO L 330, 
5.12.1998.
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indicatori” (precum sodiu, clorură, sulfați și conductivitate)1. În consecință, Guvernul 
Regional (Generalitat Valenciana), în scrisoarea sa din 10 septembrie 2009, a calificat apa ca 
fiind „improprie pentru băut”. Consumatorii au fost informați în această privință.

Măsuri de remediere:

La 1 septembrie 2009, Consiliul Municipal Mutxamel a aprobat proiectul de racordare a 
sistemului de alimentare cu apă din El Valle del Sol la o sursă de apă de calitate adecvată, la 
un cost de 1 460 766,11 EUR, cu un termen de finalizare de șase luni. Guvernul Regional 
(Generalitat Valenciana) a inclus proiectul de alimentare cu apă potabilă pentru El Valle del 
Sol în planul său de acțiune special pentru stimulente financiare. Etapele operaționale de 
execuție a proiectului au început în octombrie 2009 și au fost publicate pe site-ul de internet al 
municipalității2.

Concluzii

Prin măsurile adoptate de Consiliul Municipal și Guvernul Regional, se pare că autoritățile
responsabile au întreprins acum, deși cu întârziere, măsurile necesare respectării obligațiilor 
asumate în temeiul Directivei privind apa potabilă (articolul 8 „Măsurile de remediere și 
restricțiile de utilizare”), demarând racordarea sistemului de alimentare cu apă potabilă din El 
Valle del Sol la o sursă de apă de calitate adecvată, în conformitate cu Directiva privind apa 
potabilă.

                                               
1 În timp ce parametrii microbiologici și chimici (anexele I.A și I.B) sunt obligatorii din punct de vedere juridic, 
parametrii indicatori (anexa I.C) trebuie să fie stabiliți doar în scopul monitorizării și pentru îndeplinirea 
obligațiilor impuse de articolul 8 (măsuri de remediere și restricții de utilizare).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


