
MOCIÓ DE L’ OAT
AL PLE DE L’ AJUNTAMENT DE 

TERRASSA
28/1/2021



Moció aprovada al Plenari de l’OAT (17/12/21) 
Proposta:

1. Que l’Ajuntament de Terrassa sigui conscient de la importància i impulsi la posada en
marxa d’un conjunt de propostes de projectes estratègics d’innovació del servei i gestió
de l’aigua a Terrassa perquè sigui el màxim d’eficient, sostenible i òptim, dotant al
sistema d’un sistema de mesura (telemesura) i control de tota la xarxa d’aigua de
sistemes intel·ligents, de detecció de fuites, de models fiables d’operació i de predicció
de noves instal·lacions que permetin donar un servei òptim en qualitat i quantitat i, en
general, permetin aconseguir que el servei i la gestió de l’aigua municipal sigui un
exemple social i tecnològic a nivell supramunicipal, del país i del món.

2. Que la concreció dels projectes estratègics de l’aigua es pugui formular pels 
responsables experts de l’Ajuntament de Terrassa, TAIGUA i OAT.

3. Que aquest conjunt de projectes estratègics de l’aigua tingui el suport de l’Ajuntament 
de Terrassa i pugui aprofitar les properes convocatòries previstes dins del marc de 
finançament dels Fons Europeus Next Generation.



Beneficis de la implantació de
telecomptadors d’aigua a Terrassa

Ciutadania

- accés immediat al consum real d’aigua.
- detecció de consums anòmals 

(aixetes obertes, fuites, ocupació indeguda,.).
- elecció dels períodes de tarificació.
- supressió de consums estimats i disminució de 

reclamacions.
- possibilitat de rebre alertes: alts/nuls consums.
________________________________________
- control diari del rendiment i detecció de fuites.
- calibratge d’un model hidràulic precís necessari 

per planificar nous consums i operació eficient.
- control de consums i detecció de fraus.
- minimitzar errors de mesura i de facturació.
_______________________________________
- control exhaustiu dels consums segmentats per 

sectors, tipus usuari, època any, tota la ciutat.
- transparència informativa portal ajuntament.
- possibilitat pla assistència consums anòmals.
- la informació pot ajudar a definir noves tarifes.
- ajut a la presa de decisions en cas de períodes 

especials: sequera, inundacions, .. 
- participar en Projectes Europeus com Smart

City, ajuda Agenda 2030 (OD6.4,OD6.5)  

OD6.4. Augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors 
OD6.5. Implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells.



Gran oportunitat. Ara és el moment

RETEMA, 13/1/2021


