
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A INFORMAR SOBRE
AVANTATGES ECONÒMICS I ECOLÒGICS QUE PRESENTA L'AIGUA PÚBLICA

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a

l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat

Valenciana  així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el

Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,

presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat  12 d’abril,  la  Iniciativa Ciutadana per  la  Gestió  Pública de l'Aigua va fer

pública una demanda a l’Ajuntament d’Alcoi que fem nostra en aquest  prec.  En la

informació  que  compartien  citaven  dades  de  l’Associació  Espanyola  d'Operadors

Públics d'Aigua i Sanejament (AEOPAS) en la que afirmaven que els supermercats

han registrat  un augment del  consum d’aigua embotellada en un 70% (ha sigut  el

producte més demandat després del paper higiènic). No obstant això l'aigua de l'aixeta

és dels productes alimentaris més controlats en base a les directives de l'Organització

Mundial de la Salut (OMS) i  de la Unió Europea, i  que en molts casos supera les

garanties  sanitàries  de l'aigua embotellada,  raó per  la  qual  no cal  consumir  aigua

embotellada ni en circumstàncies normals, ni ara durant la crisi de la Covid-19.

 

Segons  l'OMS,  l'aigua  de  l'aixeta  té  almenys  la  mateixa  qualitat  sanitària,  que  es

garanteix amb un control sanitari permanent en tota la xarxa de proveïment. És més,

una anàlisi de mostres d'aigua embotellada i comercialitzada a Espanya com a "aigua

mineral  natural",  realitzada  per  l'Institut  d'Investigació  Biosanitària  de  Granada,  va

trobar contaminants hormonals en totes les botelles analitzades.

 

Pel que fa a l'economia no hi ha discussió possible: un litre d'aigua embotellada costa

en el supermercat una mitjana de 0,30 €/litre. Amb eixe import podem disposar a casa

nostra  de  350  litres  d'aigua  amb  totes  les  garanties  sanitàries  i  sense  haver  de



desplaçar-nos ni transportar els 350 kg equivalents. És a dir, paguem 350 vegades

més per una cosa que no és millor, que es consumeix per la propaganda comercial i

que  està  afavorida  per  la  manca  de  implicació  de  les  administracions  públiques  i

especialment dels ajuntaments, que no informen els ciutadans del valor i el avantatges

de l'aigua de l'aixeta i de l'impacte mediambiental de l'aigua envasada: generació de

residus de plàstic, contaminació i consum d'energia per al transport de l'aigua, etc. A

títol d'exemple, es pot afirmar que a Alcoi, amb 60.000 habitants i un consum de 132

litres per habitant i any -mitjana de consum segons l'Associació Nacional d'Empreses

d'Aigua de Beguda Embotellada (ANEAB)- es consumeixen normalment, i de manera

innecessària, uns 7.920.000 litres d'aigua embotellada, amb un cost evitable per als

ciutadans de 2.376.000 €/any. I això que disposem en el nostre domicili d'una aigua

amb bona qualitat sanitària i 350 vegades més barata.

 

Tampoc podem oblidar els avantatges mediambientals de consumir aigua de l'aixeta

en lloc d'aigua embotellada, ja que només a Alcoi evitaríem cada any generar una

quantitat de residus de més de 213 tones de plàstic i 308 tones de cartó, a més de la

contaminació causada pel transport de més de 8.400 tones.  Així mateix cal destacar la

comoditat de tindre accessible a la nostra casa l'aigua de l'aixeta que ens evita l'esforç

de transportar la pesada càrrega de l'aigua embotellada als domicilis.

Per totes aquestes raons, i assumint la demanda de la Iniciativa Ciutadana per la

Gestió Pública de l’Aigua, preguem: 

- Que l'Ajuntament que inicie com més prompte millor una campanya informativa

sobre  la  seguretat  sanitària  de  l'aigua  de  l'aixeta  i  sobre  els  avantatges

econòmics  i  ecològics  que  presenta  l'aigua  pública  enfront  de  l'innecessari

consum d'aigua embotellada.

Alcoi, 27 d’abril de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


