
Propostes Pla de treball/ Pressupost 2022  
(DHA) 

 
 

 
Dret humà a l'aigua i justícia social 

 
 
1r - Jornada oberta al públic sobre el DHA (març 2022) ............................ 1.000€ 
 

• Com a continuació de la Jornada Taller del dia 27/11/21 
• Presentació del treball realitzat pel grup DHA 
• Presentació dels acords de la Jornada Taller amb els col.lectius de Terrassa i 

de fora (Girona, etc) 
• Ponència pública (a confirmar ponent)  

 
 
2 - Proposta d'Estudi sobre el DHA a Terrassa (ESF) ................................... 4.000€ 
 
Des de l’inici de la constitució del grup DHA (2019), ja es contemplava l’opció de poder 
realitzar un estudi sobre la dimensió de la pobresa energètica a la ciutat, tal com es 
recollia en els cinc objectius del grup.  
 
El 5è objectiu diu textualment: 

“Fer un estudi sobre la dimensió de la pobresa energètica a la ciutat, la casuística, les 

propostes d'actuació, l'avaluació dels costos, i l'estudi de les diferents fonts de recursos 

i la seva priorització.”. 

També el 1r objectiu obria la necessitat de disposar de “... una diagnosi sobre l'aplicació 

a la ciutat de la llei 24/2015 de pobresa energètica i de la Instrucció de servei 

d'instal·lació provisional de comptadors d'aigua per a persones o unitats familiars en risc 

d'exclusió residencial.”. 

I el 4t objectiu deia: “Definir els indicadors per al seguiment de la pobresa energètica a 

la ciutat.”. 

Per tot plegat, tot i sabent que cal aprofundir més en aquesta proposta, tant per part 
del Grup DHA, com per part de la Permanent, proposem la possibilitat de dur a terme 
aquest estudi que diagnostiqui com està de salut el dret humà a l’aigua a la nostra 
ciutat. 
 
De moment, partim d’un pressupost que ens ha passat ESF (grup Aigua) basat en 
altres estudis que han realitzat, com per exemple l’estudi del 2018 que sota el títol: 
“Endeutament i Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS)”, van realitzar prenent 
com a base les poblacions de l’AMB que tenen com a gestora l’empresa privada 
AGBAR. 
 

https://www.oat.cat/grups-de-treball-dha/


Creiem que un aspecte important a valorar seria que aquesta proposta es traslladés 
a la reunió dels 3 eixos i es considerés d’incloure-la com un projecte comú, a 
desenvolupar per les 3 bandes, ja que per fer viable l’estudi és imprescindible la 
col·laboració i implicació de Taigua i de serveis de l’Ajuntament com Ofimape, i SS, 
etc. 
 
Per altra banda, alhora de desenvolupar el treball i objectius de l’estudi, es podria 
considerar la possibilitat de comptar amb la col·laboració del grup d’estudiants de 
la UPC que van fer un treball sobre Indicadors, incloent-hi els relacionats amb el dret 
humà a l’aigua.  
 
 
Idees sobre el contingut de l’estudi: (pendent desenvolupar) 

• L’estudi d’AMB feia una comparativa entre AGBAR i alguns operadors 

públics: l’estudi de Terrassa amb qui es podria fer la comparativa?  

• Quina informació i per a què?  

o Hi ha un buit de dades i les que tenim són poc clares. 

o Es fa necessari endreçar les dades i posar-hi ordre (nombre d’usuaris 
amb tarifa social i cànon social; quina quantitat suposa anualment? 

connexions irregulars; quantes responen a situacions de 

vulnerabilitat? desagregar dades (per gènere; per districte; barri, etc);  

espais a la ciutat utilitzats com a infrahabitatges on no hi ha accés a 

l’aigua (naus industrials, locals, etc); 

o Endeutament en casos RER o vulnerables; quines quantitats aporta 

l’ajuntament via serveis socials a l’aigua? Possibilitat de creació d’un 

fons social de Taigua. 

 

La idea és que l’estudi sigui una eina per orientar el treball futur del DHA a Terrassa. 

• Visió estratègica de la Instrucció 

• Més informació; més eines per treballar 

• D’on venim; on estem; on volem anar. 

 

Per poder precisar més el pressupost i el desenvolupament de l’Estudi, ESF ens 

demana terminis, contingut concret, procediments per demanar les dades, etc. 

 

 


