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L’aigua destinada al consum humà que usem i consumim a Andorra es capta en la gran majoria
dels casos dels rius de muntanya. Aquestes aigües superficials tenen una qualitat fisicoquímica
i microbiològica envejable en relació amb les usades en altres països. No obstant això, abans
de ser apta per al seu consum, les empreses distribuïdores han de poder captar-la, emmagat-
zemar-la i, sobretot, tractar-la a fi de garantir-ne la salubritat.
Quan consumim aigua, tots tenim present el risc d’intoxicació alimentària que pot existir i som
conscients que beure aigua no tractada pot ser perillós per a la salut. Ara bé, poques vegades
realitzem que, quan obrim una aixeta per dutxar-nos o bé per rentar-nos les mans, estem expo-
sats a possibles malalties com és el cas de la legionel·losi.  
La legionel·losi és una malaltia causada essencialment pel bacil Legionella pneumophila, tot i
que se n’han identificat altres espècies minoritàries com és el cas de la Legionella longbeachae.
Actualment se’n coneixen més de 49 espècies diferents i més de 70 serogrups. Els pacients
afectats per aquesta malaltia desenvolupen pneumònies i/o febres altes (febre de Pontiac), que
en alguns casos poden conduir a la mort. A Espanya, la incidència de persones afectades per
aquesta malaltia durant l’any 2006 va ser de 3,1 per cada 100.000 habitants. 
El bacteri causant es troba de forma ubiqua en els medis aquàtics naturals com són els llacs, les
molleres o els rius. Així doncs, l’aigua captada per les empreses de distribució pot contenir el
microorganisme i pot arribar de forma puntual fins a la xarxa domèstica de distribució, on colo-
nitzarà si hi troba unes condicions favorables. Quan la temperatura de l’aigua calenta sanitària
es troba per sota dels 50 ºC, les colònies de les canonades creixen i el bacteri passa en quanti-
tats importants fins a l’aigua calenta. En obrir una aixeta, habitualment es forma un aerosol de
microgotes d’aigua invisibles a simple vista. L’usuari respira, doncs, inevitablement aquest
aerosol, que en el cas d’una xarxa colonitzada contindrà el bacteri.
Un estudi recent realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona conjuntament amb els
laboratoris Altimir SL de Catalunya ha posat de manifest que de 124 establiments estudiats a
tot Catalunya, el 47,58% de les seves xarxes contenien Legionella sp. Per sort, l’afectació de la
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malaltia, és a dir el nombre de persones que emmalalteixen, és baixa i depèn de diferents fac-
tors de risc (malalties pulmonars cròniques, edat, tabaquisme…). 
Tenint en compte aquests fets, queda palès que per garantir la salubritat de l’aigua en els punts
de distribució final cal que, a més dels controls sanitaris establerts per les xarxes de distribució
d’aigua (comuns, Capesa, altres…),  els responsables de les xarxes domèstiques dels interiors
dels edificis també gestionin i controlin les seves instal·lacions.
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