
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROPOSANT MILLORES AL WEB DE 
TAIGUA I DEMANDA D’INFORMACIÓ  

Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, d’acord 
amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal 
de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple 
d’aquesta Corporació. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

S’ha anunciat públicament projecte de millora de la qualitat i el gust de l'aigua 
de Terrassa impulsat per part de l'empresa municipal Taigua, consistent en la 
construcció d'un dipòsit de dilució a Abrera, permetrà barrejar l'aigua de 
diferents orígens i reduir així la salinitat de l'aigua que arriba a Terrassa. Aquest 
dipòsit,  per una banda tindrà la funció d'unificar les arribades d’aigua a la 
central i millorar hidràulicament la seva distribució, i per l'altre, possibilitarà la 
barreja de les diferents fonts, homogeneïtzant la qualitat de l’aigua elevada, 
millorant així  el sabor i qualitat de l’aigua,  reduint  la concentració de salinitat 
mitjançant barreja amb aportació d’ATL, així com augmentant el temps de 
contacte en el procés de desinfecció. 

S’afegeix a l’anunci que per part de Taigua també està previst treballar en un 
panell de catadors d'aigua per tal de determinar les característiques 
organolèptiques de l'aigua de Terrassa amb la màxima objectivitat,  i poder així 
disposar de la informació necessària per encarar amb la màxima informació 
aquest projecte de millora del gust de l'aigua. 

Tot i que  per garantir la qualitat de l'aigua de Terrassa se segueixen les 
directrius de la legislació vigent, el Real Decret 140/2003 pel qual s'estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, la duresa de 
l'aigua no forma part dels paràmetres d’aquest Reial Decret. Tanmateix Taigua 
fa un control mensual d’aquest valor de l’aigua i publica les dades a l’apartat de 
«Preguntes més freqüents». Sent aquesta informació mensual. 

Atès que hem verificat que aquesta dada varia de manera substancial (396,6 
mg/i CaCO3 al gener i per exemple 353 a l’abril). 

Atès que aquesta informació és mensual i sense històric, per la qual cosa es fa 
difícil fer-ne seguiment. 

Atès que es troba en un apartat del web fora de la informació sobre la qualitat 
de l’aigua. 

Per tot l’exposat presentem els següents 

 
ACORDS 

PRIMER. Incrementar i millorar la informació disponible a la web de Taigua pel 
què fa a la qualitat de l'aigua, en relació  als paràmetres de control, com són la 
duresa i la conductivitat, per tal que la ciutadania i els usuaris del servei en 
puguin fer un major seguiment. Aquesta millora s'incorporarà en el marc de la 
revisió de la pàgina web de Taigua que es durà a terme conjuntament amb el 
servei de Medi Ambient i amb la participació de l'Observatori de l'Aigua, amb 



els grups de treball de qualitat i sabor de l'aigua, control social, transparència i 
indicadors. 

SEGON. Traslladar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat el detall del 
projecte de millora de la salinitat de l’aigua; estudi que ha determinat l’opció 
elegida, terminis de la licitació de la redacció del projecte que es farà enguany. 
Així com el calendari de l‘estudi sobre la caracterització organolèptica de l’aigua 
d’aixeta de Terrassa que s’haurà de dur a terme a curt termini. 

 

Terrassa, abril 2021 


