
Aguas residuales tratadas por habitante y día / Aigües residuals tractades per habitant i dia

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
405,48 362,67 309,79 306,08 306,44 286,50 325,16 298,59 291,24 260,03

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Aguas residuales tratadas por habitante y día Aigües residuals tractades per habitant i dia

Código: Codi:

01153000 01153000

Tema: Tema:

Características Físicas y Medio Ambiente Característiques Físiques i Medi Ambient

Subtema: Subtema:

Tratamiento de residuos Tractament de residus

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente de la suma de los caudales diarios de las
depuradoras que tratan aguas residuales procedentes de la
ciudad de València durante el año de referencia entre la
población de todos los municipios a los que dan servicio
calculada a mitad de año y dividido por el número de días
del año.

Quocient de la suma dels cabals diaris de les depuradores
que tracten aigües residuals procedents de la ciutat de
València durant l'any de referència entre la població de tots
els municipis als quals donen servei calculada a meitat d'any
i dividit pel nombre de dies de l'any.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valènciana)

EPSAR (Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals
de la Comunitat Valènciana)

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Litros Litres

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Para el cálculo de este indicador se han sumado los caudales
diarios de las depuradoras que depuran aguas residuales
procedentes de la ciudad de València. Se han incluido las
depuradoras que dan servicio de forma exclusiva a la ciudad
(el Palmar, el Saler, Massarojos, Perellonet, Casal d'Esplai y
Pinedo 1) y las que también dan servicio a otras localidades
de l'Horta (Pinedo 2, Conca Carraixet, Quart - Benàger).
En las depuradoras de Pinedo 2 y Conca Carraixet el caudal
diario correspondiente a la población de València se ha
estimado utilizando la proporción de población de la ciudad
de València respecto a la población a la que da servicio cada
depuradora. Las poblaciones utilizadas son las calculadas
a mitad de año como semisuma de las poblaciones a uno
de enero de los años correspondientes. Las poblaciones
a uno de enero se han obtenido del Padrón Municipal de
Habitantes de València y de la explotación estadística del
Padrón Municipal de Habitantes del resto de municipios
publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Per al càlcul d'aquest indicador s'han sumat els cabals diaris
de les depuradores que depuren aigües residuals procedents
de la ciutat de València. S'han inclòs les depuradores que
donen servei de manera exclusiva a la ciutat (el Palmar,
el Saler, Massarojos, Perellonet, Casal d'Esplai i Pinedo
1) i les que també donen servei a altres localitats de
l'Horta (Pinedo 2, Conca Carraixet, Quart -Benàger). En
les depuradores de Pinedo 2 i Conca Carraixet el cabal
diari corresponent a la població de València s'ha estimat
utilitzant la proporció de població de la ciutat de València
respecte a la població a la qual dona servei cada depuradora.
Les poblacions utilitzades són les calculades a meitat d'any
com a semisuma de les poblacions a un de gener dels
anys corresponents. Les poblacions a un de gener s'han
obtingut del Padró Municipal d'Habitants de València i
de l'explotació estadística del Padró Municipal d'Habitants
de la resta de municipis publicada per l'Institut Nacional
d'Estadística.


