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L’accés a l’aigua potable és fonamental per a la salut, un dels drets humans bàsics. L’abastiment
d’aigua destinada al consum humà constitueix un dels elements indispensables per assegurar
un nivell adequat de protecció de la salut pública.
Les malalties relacionades amb la contaminació de l’aigua de consum tenen una gran repercus-
sió per a la salut de les persones. Les mesures destinades a millorar la qualitat de l’aigua de con-
sum proporcionen beneficis significatius per a la salut.
L’eina que tenim a Andorra és el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
destinada al consum humà (BOPA núm. 88, any 19. 24.10.2007).
Aquest reglament té per objecte protegir la salut de les persones, desenvolupant el títol I de la
Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985. A aquest efecte s’estableixen:
-Els criteris sanitaris que han de satisfer les aigües destinades al consum humà i les instal·lacions
d’abastiment des de la seva captació fins al lliurament al consumidor.
-Els criteris per executar-ne la protecció, el control i la vigilància.
-Les competències i responsabilitats de tots els agents, establiments públics i privats que duen
a terme activitats relacionades amb la captació, el subministrament, el transport, el control i la
vigilància d’aigua destinada al consum humà.
S’entén per aigua destinada al consum humà:
-Tota aigua, ja sigui en el seu estat natural, ja sigui després del seu tractament, destinada al con-
sum humà, així com a altres utilitats domèstiques o sanitàries.
-Tota aigua utilitzada en la indústria i els establiments que desenvolupen activitats amb la fina-
litat de fabricació, d’elaboració, de transformació, de conservació, de comercialització i en
general de manipulació de productes destinats al consum humà, així com les que s’utilitzin en
la neteja de superfícies, els objectes i materials.
-Tota aigua destinada al consum humà com a part de les activitats comercials o públiques.
El reglament s’aplica a tota persona física o jurídica, pública o privada que realitzi les activitats
destinades a captar, emmagatzemar, tractar, distribuir, transportar i analitzar l’aigua destinada
al consum humà.
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En queden excloses:
- les aigües envasades amb propietats minerals naturals o mineromedicinals;
- les aigües procedents de captacions que abasteixin, com a molt, un màxim de 10 habitatges
unifamiliars i l’ús sigui exclusivament privat i no es desenvolupin activitats comercials o de
pública concurrència;
- les aigües que brollen de les fonts naturals d’ús públic, sempre que no formin part d’una xarxa
d’abastiment. Hi haurà de figurar un rètol amb la menció aigua no tractada.

Característiques de l’aigua destinada al consum humà
Es considera aigua apta per al consum humà tota aigua que no contingui cap dels microorga-
nismes, dels paràsits o de les substàncies definides en les taules A, B i D de l’annex I en quanti-
tats o concentracions superiors als límits que s’hi estableixen.
L’aigua captada amb la intenció de ser destinada al consum humà ha de ser obtinguda de l’ori-
gen més adequat. Tota persona física o jurídica, pública o privada, que procedeixi a explotar
recursos hídrics per oferir un subministrament d’aigua destinada al consum humà resta obliga-
da a obtenir una autorització administrativa, així com les empreses que realitzen activitats de
subministrament, transport i anàlisi d’aigua destinada al consum humà. Tota empresa pública o
privada que no estigui degudament autoritzada i registrada tindrà la consideració de clandes-
tina.
Tota captació d’aigua destinada al subministrament per al consum humà sigui d’origen superfi-
cial o subterrani ha d’estar degudament protegida.
Tot assentament, permanent o no, en el qual es desenvolupin activitats humanes ha de tenir un
proveïment d’aigua suficient per desenvolupar la seva activitat que, en condicions normals, no
ha de ser inferior a 200 litres per habitant i dia.

Captacions a Andorra. Població abastida per xarxes comunals i xarxes privades
A Andorra hi ha 160 captacions actives censades, de les quals 10 queden fora de l’abast del
reglament en abastir grups de menys de 10 cases unifamiliars. De les 150 captacions que entra-
rien en el reglament, hi ha 120 captacions d’aigua subterrània, (103 fonts, 17 pous) i 30 capta-
cions d’aigua superficial (19 rius, 1 estany i 10 torrents). Un 80% de les captacions són subterrà-
nies i un 20% són d’aigües superficials.

Dades de població abastida per xarxes comu-
nals i xarxes privades:1

Població total 2009: 84.082 habitants 
Població abastida per xarxes comunals: esti-
mada en 82.532 hab. (98,15% del total).
Població abastida per xarxes privades: 1.300
hab. (1,55%).
Població abastida per xarxes privades no
incloses en el reglament: estimada en 250 per-
sones (0,30% del total).

Distribució parroquial segons la titularitat de les captacions
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Control de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà
Per controlar la qualitat sanitària de l’aigua destinada al consum humà s’han d’emprar mètodes
analítics, i s’estableixen quatre nivells d’anàlisi:
L’anàlisi mínima inclou les determinacions següents:
-Olor (valoració qualitativa)
-Color (valoració qualitativa)
-Gust (valoració qualitativa)
-Terbolesa
-Temperatura
-Conductivitat
-pH
-En els processos de tractament de potabilització de l’aigua en què s’emprin agents desinfec-
tants, la concentració de l’agent desinfectant. Quan l’agent desinfectant emprat sigui el clor,
cal garantir que la concentració de clor residual lliure es mantingui en tots els punts de la xarxa
de distribució entre com a mínim 0,2 ppm i com a màxim 1 ppm.
L’anàlisi de comprovació inclou les determinacions establertes en l’anàlisi mínima més les següents:
-Nitrats
-Nitrits
-Amonis
-Alumini, si s’utilitza com a agent de floculació i/o coagulació
-Ferro, si s’utilitza com a agent de floculació i/o coagulació
-Escherichia coli
-Enterococs
-Bacteris sulfitoreductors (incloses les espores)
-Bacteris aerobis a +22 °C i a +37 °C per a les aigües que, excepcionalment, es distribueixen
amb contenidors, tonells o cisternes mòbils
-Pseudomona aeruginosa per a les aigües que, excepcionalment, es distribueixen amb conte-
nidors, tonells o cisternes mòbils.
L’anàlisi d’auditoria inclou totes les determinacions dels paràmetres establerts en el capítol pri-
mer de l’annex I.
L’anàlisi ocasional consisteix en la determinació de tots els paràmetres inclosos en l’anàlisi de
comprovació i els altres paràmetres que determini el ministeri responsable de la salut, per
garantir l’aptitud de l’aigua destinada al consum humà, en situacions particulars o accidentals
que requereixin una vigilància sanitària excepcional.
La freqüència de preses de mostres i punts de mostreig en cada xarxa d’abastiment per a cada
tipus d’anàlisi ha de ser:
-Per a l’anàlisi mínima: diàriament, a excepció dels paràmetres organolèptics, que s’han de
comprovar almenys dos cops per setmana.
-Per a l’anàlisi de comprovació: almenys mensual, abans de l’estació de tractament i posterior-
ment a aquesta, just a l’inici de la xarxa de distribució. Per a altres xarxes amb sistemes de
desinfecció que emprin desinfectants amb efecte residual, se’n pot disminuir la freqüència a
almenys una vegada cada trimestre.
Aquestes dades han d’estar permanentment a disposició dels inspectors de l’autoritat sanitària
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i han de ser trameses al ministeri encarregat de la salut almenys un cop l’any.
Cada vegada que l’anàlisi de comprovació determini la no-aptitud de l’aigua, cal posar-ho en
coneixement dels agents de l’autoritat sanitària.
-Per a l’anàlisi d’auditoria:
•Abans de l’explotació de qualsevol captació destinada al proveïment d’aigua per a consum
humà.
•Abans de la posada en funcionament de qualsevol xarxa d’abastiment.
•Quan es duguin a terme millores o modificacions substancials dels elements i les
instal·lacions que conformen la xarxa.
•Almenys anualment durant els dos primers anys d’explotació de la captació. Després d’a-
quest període i sempre que les anàlisis efectuades no mostrin variacions dels paràmetres
que pugin incidir en la qualitat de l’aigua captada, almenys una vegada cada cinc anys a la
sortida de l’estació o sistema de tractament de l’aigua.
•Cada dos anys, en almenys dos punts representatius de la xarxa de distribució  alternant els
diferents trams que la conformen, de manera a poder obtenir progressivament informació
significativa del comportament de la xarxa i de la qualitat de l’aigua subministrada als con-
sumidors.

-Per a l’anàlisi ocasional: aquestes anàlisis s’han de dur a terme cada cop que així ho determini
el ministeri responsable de la salut. 

Vigilància sanitària de l’aigua destinada al consum humà
Totes les empreses que subministren aigua destinada al consum humà, així com les empreses
que presten serveis de laboratori d’anàlisi d’aigua, són objecte de vigilància per part del minis-
teri encarregat de la salut, que ha d’establir programes de vigilància.
Les operacions de vigilància consisteixen en les activitats següents:
-Inspecció de les xarxes d’abastiment d’aigua destinada al consum humà, que comprèn els
locals, les instal·lacions, els equipaments i en general tots els elements que hi intervenen.
-Examen de la qualitat de l’aigua.
-Examen dels procediments, mètodes i sistemes de tractament de l’aigua.
-Control dels productes i procediments de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització
aplicats.
-Presa de mostres i anàlisis.
-Control dels operaris, compliment de les
normes relatives a la capacitació personal i a
la higiene, roba de treball i altres requisits
exigibles als operaris que efectuïn treballs en
contacte directe amb l’aigua.
-Comprovació dels sistemes de control apli-
cats per les empreses subministradores i dels
resultats que se’n desprenguin.
Durant l’any 2010 s’han realitzat 192 mostre-
jos a totes les xarxes afectades pel reglament.
En total, s’han constatat 11 incidències,
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2 incidències microbiològiques i 9 de fisicoquímiques, de les quals 7 fan referència a nivells de
clor per sota de la normativa i la resta a nivells elevats de pH.

Obligacions de les empreses de captació, de subministrament, de transport i dels labora-
toris d’anàlisis
Tota persona física o jurídica, pública o privada, que ofereixi i/o subministri aigua per al consum
humà, resta obligada a:
-Disposar de l’autorització sanitària corresponent per desenvolupar aquestes activitats.
-Subministrar aigua destinada al consum humà segons les condicions i els requisits establerts
en el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà.
-Executar els controls i les anàlisis establerts reglamentàriament.
-Adoptar les mesures oportunes perquè els resultats dels controls efectuats siguin de coneixe-
ment públic i els ha de proporcionar gratuïtament a tots els usuaris que així ho sol·licitin.
-Garantir la qualitat de l’aigua conduïda, tractada, emmagatzemada, distribuïda o transporta-
da per al consum humà i fer-se responsables dels danys que puguin derivar-se pel subministra-
ment d’aigua que no s’adeqüi als requisits establerts. 
En el supòsit que la pèrdua de la qualitat pugui implicar un risc per a la salut de la població que
se n’abasteix, tenen l’obligació de suspendre totalment o parcialment el subministrament de
l’aigua destinada al consum humà o de restringir-ne l’ús, sense perjudici de la comunicació
immediata al ministeri responsable de la salut. Tota empresa que desenvolupi activitats de sub-
ministrament d’aigua destinada al consum humà ha de disposar d’un pla d’emergència per al
cas que es produeixi una contaminació de l’aigua subministrada.
-Els titulars de les empreses de transport d’aigua per mitjà de cisternes o dipòsits mòbils han de
vetllar perquè es mantinguin en bon estat i en degudes condicions d’higiene, que han de nete-
jar i desinfectar sempre abans de realitzar qualsevol operació de transport i, com a mínim, una
vegada l’any. En qualsevol cas, resta prohibit transportar aigua destinada al consum humà per
mitjà de cisternes o dipòsits mòbils que a la seva vegada es pugin emprar per al transport de
productes tòxics o perillosos.

Competències i actuacions del ministeri encarregat de la salut
-Instruir els expedients administratius d’autorització de les explotacions de les captacions d’ai-
gua destinada al consum humà. 
-Atorgar les autoritzacions de les empreses subministradores d’aigua destinada al consum
humà, a les empreses que efectuen serveis de transport així com als laboratoris que realitzen
prestacions de serveis d’anàlisi de l’aigua.
-Proposar al Govern els plans de vigilància de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà.
-Incoar els expedients sancionadors i imposar sancions.
-Establir les mesures oportunes per a la prevenció, el control i la vigilància de les malalties trans-
missibles a través de l’aigua actuant en col·laboració amb la resta d’estaments i instàncies sani-
tàries competents.
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ANNEX I
Capítol primer. Paràmetres i valors paramètrics
A. Paràmetres microbiològics
- Per a les aigües distribuïdes directament per mitjà de xarxes d’abastament:

*En cas d’incompliment d’aquest valor paramètric, es pot sol·licitar la determinació d’altres
agents patògens, en particular la recerca de Criptosporidium, així com la seva determinació
abans i després de l’etapa de filtració com a indicador del seu bon funcionament.
- Per a les aigües distribuïdes mitjançant cisternes o dipòsits mòbils:

Nota 1: el valor del paràmetre es refe-
reix a la concentració monomèrica resi-
dual a l’aigua.
La subministradora ha d’obtenir del
fabricant un certificat d’aptitud per a
ús alimentari de tot material que faci
servir per estar en contacte amb l’ai-
gua destinada al consum humà, d’a-
cord amb les especificacions d’ús del
material i conforme a una norma inter-
nacional reconeguda a la Unió Euro-
pea.
Si no se supera el llindar establert en
un termini de dos anys, la freqüència
de la determinació d’aquest paràme-
tre es pot disminuir a una vegada cada
dos anys.
Nota 2: es pot permetre, en casos
puntuals, un llindar superior, sense
superar els 50 µg/l, tenint en compte
el llindar de detecció de l’equip utilit-
zat, mentre s’instal·len els sistemes de
remoció d’arsènic que permetin situar
permanentment aquest llindar a con-
centracions de com a màxim 10 µg/l.  
Nota 3: aquest valor és aplicable a una
mostra d’aigua destinada al consum

B. Paràmetres químics
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humà, obtinguda per un mètode adequat de mostreig i recollida de manera que sigui repre-
sentativa d’un valor mitjà setmanal ingerit pels consumidors.
Nota 4: a la sortida de les instal·lacions de tractament de l’aigua s’ha de respectar un valor de
0,10 mg/l per als nitrits i complir la condició que [nitrats]/50+[nitrits]/3≤1, on les concentracions
s’expressen en mg/l per al nitrat (NO3-) i per al nitrit (NO2-).
Nota 5: a) Per plaguicides s’entenen:
-Insecticides orgànics
-Herbicides orgànics
-Fungicides orgànics
-Nematocides orgànics
-Acaricides orgànics
-Algicides orgànics
-Rodenticides orgànics
-Productes relacionats (entre d’altres, reguladors del creixement) i els seus metabòlits i pro-
ductes de degradació i reacció corresponents. 
Només és necessari controlar els plaguicides que puguin ser potencialment presents en un
subministrament donat.
b)El valor paramètric s’aplica a cada plaguicida individualment. En el cas de l’aldrina, la dieldri-
na, l’heptaclor i el heptaclorepòxid, el valor paramètric és de 0,030 µg/l.

-Acenaftè
-Antracè
-Benzo (a) antracè
-Benzo (b) fluorantè
-Benzo (k) fluorantè
-Benzo (g,h,i) perilè
-Crisè

-Dibenzo (a,h) antracè
-Fluorantè
-Fluorè
-Indè (1,2,3,-cd) pirè
-Naftalè
-Fenantrè
-Pirè

Nota 6: a)Els compostos específics són:
b)En cas que se sospiti de la presència de productes derivats del petroli a l’aigua destinada al
consum humà, es pot demanar d’analitzar, entre d’altres, la presència dels compostos orgànics
volàtils del grup BTEX següents:
-Toluè
-Etilbenzè
-Xilè
Nota 7: En cas que la suma de les concentracions de tetracloretè i tricloretè superi el límit esta-
blert, cal determinar també la concentració de clorur de vinil.
Nota 8: Els compostos especificats són:
-Cloroform
-Bromoform
-Dibromoclorometà
-Bromodiclorometà
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Es determinen quan s’utilitzi el clor o els seus derivats per al tractament de potabilització. Si se
supera el llindar establert, el ministeri encarregat de la salut pot demanar la determinació d’al-
tres subproductes de la desinfecció a la sortida de l’ETAP.

Nota 9: El valor del paràmetre es refereix a la concentració monomèrica residual a l’aigua, cal-
culada d’acord amb les característiques de la migració màxima del polímer corresponent en
contacte amb l’aigua.

C. Parametres indicadors
Nota 1: l’aigua no ha de tenir matèries corrosives.
Nota 2: per a la indústria alimentària, el valor mínim es pot reduir fins a 4,5 unitats de pH. En cas
que l’addició de productes de tractament ocasionin un valor fora d’aquests límits, s’haurà de
notificar aquesta circumstància al minis-
teri encarregat de la salut per tal de
prendre conjuntament les accions que
calgui realitzar.
Nota 3: es considera anormal una varia-
ció logarítmica d’1 (factor 10). 
Nota 4: per a les aigües en ampolles o
dipòsits, la unitat és nombre/250 ml.

D. Radioactivitat
Nota 1: si excedeix el valor límit, es
determina la dosi indicativa total (exclo-
sos el triti, el potassi40, el radó i els pro-
ductes de desintegració del radó), que
no pot superar els 0.10 mSv/any.
Nota 2: exclosos el triti i el potassi40.

Jesús Galindo i Ortego,
veterinari i diplomat en seguretat alimentària i salut pública, 

cap d'àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, 
del ministeri de Salut i Benestar  

NOTA
1-Segons les dades del departament d’Estudis i Estadística, ministeri de Finances, 2010


