
1.- Explotació de les instal·lacions i servicis de sanejament i depuració d'aigües residuals.
2.- Execució d'obres de sanejament i depuració d'aigües residuals, de reutilització de les aigües depurades i d'abastiment d'aigües. 
3.- Gestió del cànon de sanejament, com a recurs tributari destinat a finançar els gastos de gestió i explotació de les 
instal·lacions de sanejament i depuració i, si és el cas, la construcció de les mateixes.

Objectius
1.1.- Gestionar i verificar l'explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració que li siguen encomanades per la Generalitat o 
per l'Administració Local.
1.2.- Distribuir els fons destinats a explotació de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració, així com verificar el seu 
funcionament correcte.
2.1.- Executar aquelles obres que li siguen encomanades per la Generalitat o per entitats locals.
2.2.- Executar les obres finançades pels MRR de preservació dels recursos hídrics materialitzats en actuacions de depuració, 
sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures.
3.1.- Recaptar el cànon de sanejament inclòs en els rebuts de l'aigua.
3.2.- Recaptar el cànon de sanejament a aquells contribuents amb subministraments propis d'aigua.
Accions.
1.1.1.- Controlar el funcionament de les instal·lacions gestionades per l'EPSAR. Determinar els costos de les mateixes i les retribucions
dels contractistes.
1.1.2.- Aprovar els finançaments ordinaris o subscriure convenis amb les administracions locals que gestionen les seues pròpies 
instal·lacions. Determinar els costos de les mateixes i el finançament que els correspon.
2.1.1.- Licitar els contractes d'obra que siga necessari i executar els mateixos.
2.2.1.- Executar inversions per al sanejament i depuració d'aglomeracions urbanes d'entre 2.000 i 5.000 h.e. d'acord amb la Directiva 
91/271/CEE.
3.1.1.- Gestionar les declaracions presentades per les entitats subministradores d'aigua, i aplicar els recàrrecs i sancions que 
corresponguen si és el cas. Realitzar inspeccions als deutors tributaris.
3.2.1.- Liquidar el Cànon de Sanejament als contribuents amb subministraments propis d'aigua i resoldre les incidències que es 
produïsquen.
4.1.- Redacció de projectes per a la renovació de tractaments terciaris en municipis del Baix Segura.
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