
PROPOSTA D’ACORD PER FOMENTAR EL CONSUM D’AIGUA DE L’AIXETA
PUBLICANT REGULARMENT LES DADES SOBRE LA QUALITAT DE L'AIGUA POTABLE

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els
articles 91.4 i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals presenta al proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu està duent a terme la modernització de la
xarxa d’aigua del municipi entre 2017 i 2021 amb una inversió de 7.275.980. Tot això
ha permès millorar la qualitat de l’aigua subministrada, recuperant els aqüífers amb
la utilització de l’aigua dessalada. A més ja es pot conèixer el consum diari,
consultar les factures i realitzar gestions mitjançant una aplicació mòbil.

L’ajuntament és conscient que totes aquestes accions poden contribuir entre altres
coses a reduir el consum d'aigua embotellada i la generació de plàstics i l’ús de
productes d'higiene i sabó.

Des d’Unides Podem volem donar importància a aquesta idea i transformar-la en
realitat.

L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3
d’agost del 2010 la resolució 64/292, en la qual es reconeix el Dret Humà a l’Aigua i
al Sanejament, reconeixent així que tota persona té dret a un accés a l’aigua i al
sanejament en suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat, entre altres
requisits. Aquest dret també queda recollit en l’Observació General nº 15 del Pacte
Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, del qual Espanya forma part
des del 1977.

El Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l’aigua pel consum humà, és l’instrument legal en l'àmbit espanyol a
través del qual es desenvolupa tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua
per a ús de boca. En l’article 4.1. s’especifica que “els municipis són responsables
d’assegurar que l’aigua (…) sigui apta pel consum al punt d’entrega al consumidor”.



Així mateix, el propi RD 140/2003 estableix quins són els criteris de qualitat que ha
de complir l’aigua de consum humà i les anàlisis necessaris que s’han d’efectuar per
a garantir-ne el compliment. Respecte a la informació disponible per a la ciutadania,
el mateix RD 140/2003 estableix, en el seu article 29, que “la informació donada als
consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i
cadascun dels aspectes descrits en aquest Real Decret, a través dels mitjans de
comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i els gestors
d’abastament.”

Només 10 municipis de Balears (Bunyola, es Castell, Felanitx, Lloret de Vistalegre,
Maó, Marratxí, Muro, Palma, Santa Eugènia i Sineu) publiquen, especialment en les
seves pàgines web, les analítiques de l'aigua potable subministrada  en les seves
xarxes de proveïment, segons l'informe de les Taules Tècniques de l’Aigua,
organitzades per la Fundació Save the Med amb la col·laboració de la Societat
Espanyola d'Agricultura Ecològica, Cleanwave i Ongawa.

A més, «el consum d'aigua embotellada a les Illes Balears duplica la mitjana estatal:
116 litres per persona i any enfront de 60,3 de la mitjana espanyola. Un estudi de la
Conselleria d’Agricultura indica que l'aigua embotellada encapçala el rànquing de
productes més consumits en Balears, amb 252.598 tones en 2020», apunta
l'informe. Seguint en aquesta línia, «en el mercat balear de l'aigua embotellada, l'ús
d'envasos de plàstic reutilitzable representa el 90% enfront del 8% dels de vidre. És
una dada a tenir compte, quan la recollida d'envasos només aconsegueix el 25% del
total».

Les ampolles de plàstic i els seus taps se situen entre els 10 objectes més trobats a
les platges, per la qual cosa les taules tècniques organitzades per Save the Med
destaquen «el seu alt risc de contaminació ambiental». Finalment, l'informe recorda
la campanya Salut de plàstic, organitzada per ReZero, en la qual anàlisi de mostres
d'orina, entre ells de persones de Balears, van donar com a resultat cridaner que el
100% dels participants presentaven derivats del plàstic en el seu cos. Aquests
additius detectats s'utilitzen per a aportar elasticitat, duresa o flexibilitat als envasos.

L’ús tan exagerat d’envasos plàstics no només resulta perjudicial per a la salut
humana i del medi ambient, sinó que també perquè és un producte que ve de fora,
amb la conseqüent contaminació causada pel seu transport marítim, amb la
important despesa per a les famílies del nostre municipi, i el risc, avui més present
que mai, d’un tall del subministrament i d’un encariment del seu cost.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i,
si escau, adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD



1. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el protocol
d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que empra l’ajuntament referent
a les anàlisis d’aigua que s’efectuen al municipi.

2. Publicar, a través de la pàgina Web del consistori, els resultats de totes les
anàlisis d’aigua dutes a terme al municipi, així com els que es facin en el futur,
d’acord amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003. La freqüència de les
anàlisis i de la seva publicació haurà de ser com a mínim mensual, encara que és
recomanable que acabi sent setmanal.

3. Incloure entre les funcions de l’APP els resultats de les anàlisis d’aigua dutes a
terme al municipi.

4.- Dotar de fonts d'aigua per a ampolles emplenables en les diferents localitats del
municipi, tal com ha fet la ciutat de Palma, juntament amb una campanya d'aquest
tipus d’ampolles emplenables.

A Santa Eulària des Riu, 18 d’abril  del 2022

Signatura:

Marta Maicas Ortiz
Regidora del Grup Municipal Unides Podem


