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3. L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
 

3.1 Definició 

Es consideren aigües de consum humà: 
 

− Les subministrades per a beure, cuinar, preparar aliments o altres usos 
domèstics mitjançant xarxes de distribució o cisternes.  

 
− Les subministrades per a beure, cuinar, preparar aliments o altres usos 

higiènics en activitats comercials o públiques: 
o Establiments turístics i de lleure (hotels, càmpings, albergs, cases de 

colònies, etc.) 
o Centres d’ensenyament  
o Centres sociosanitaris (geriàtrics, hospitals, etc.) o penitenciaris 
o Locals públics (centres comercials, edificis administratius) 
o Habitatges de lloguer 
o Establiments de restauració comercial i social. 

 
− Les utilitzades en indústries alimentàries per a fins de fabricació, tractament, 

conservació o comercialització de productes o substàncies destinats al consum 
humà i les que s’utilitzen per a la neteja de superfícies objectes i materials que 
puguin estar en contacte amb els aliments.  

 
Restaran excloses d’aquesta consideració les aigües de les indústries 
alimentàries i dels establiments de restauració comercial i social, destinades 
als usos següents: 

o Els establerts per la normativa (producció de vapor, calderes, etc.) 
o Les zones exteriors de les indústries 
o Els corrals 
o El rentat de vehicles de transport d’animals 
o Aquells que disposin d’autorització expressa d’acord amb la valoració 

del Pla d’autocontrol basat en el sistema APPCC, sempre que la qualitat 
de les aigües utilitzades no afecti la salubritat del producte alimentari. 
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3.2 Qualitat de les aigües de consum humà 

3.2.1 Criteris de qualitat  

Les aigües que es destinen al consum humà han de tenir garantida una qualitat 
que permeti assegurar un nivell alt de protecció de la salut de les persones que 
les consumeixen. 

 

A Catalunya, es considerarà que l’aigua és apta per al consum quan estigui 
desinfectada i no tingui cap tipus de microorganisme, paràsit o substància en 
una concentració que pugui suposar un perill per a la salut humana i quan els 
resultats analítics: 

- Compleixin els valors establerts en les parts A i D de l’Annex I. 

- Compleixin els valors establerts en la part B1 de l’Annex I o els valors 
autoritzats/excepcionats pel director general de Salut Pública. 

- Compleixin els valors establerts en la part B2 de l’Annex I, d’acord amb la 
migració màxima dels productes comercials en contacte amb l’aigua de 
consum utilitzat, segons les especificacions d’ús del fabricant. 

- Compleixin els valors dels paràmetres addicionals (Taula 1). 

 

TAULA 1. PARÀMETRES ADDICIONALS QUE DETERMINEN L’APTITUD DE L’AIGUA PER AL 
CONSUM 

Annex Núm. Paràmetre Valor 

B nota 7 del 
paràmetre 
26 

Clorit 700 µg/l 

C 31 Bacteris coliformes 10 UFC en 100 ml 

C 32 Recompte de colònies a 22º C 100 UFC en 1 ml a la sortida del tractament 

C 34 Amoni 0,50 mg/l 

C 35 Carboni orgànic total (COT) 7 mg/l 

C 42 Manganès 400 µg/l  

C 44 Oxidabilitat 5 mg/l 

C 49 Terbolesa 1 UNF a la sortida del tractament de 
desinfecció 

5  UNF en xarxa de distribució 
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Per tant, l’aigua que incompleix algun dels criteris definits per a valorar-ne 
l’aptitud s’ha de qualificar com a no apta per al consum humà. 

 

En els supòsits que, tot i ser apta per al consum, un o diversos paràmetres 
superen els valors paramètrics (VP) de l’Annex I de l’RD 140/2003, cal indicar-
ne de forma expressa el motiu: 

− Si la mostra supera algun valor paramètric de la part C de l’Annex I 
de l’RD 140/2003, sense sobrepassar el valors de la Taula 1, s’ha 
d’indicar el paràmetre o paràmetres que els superen:  

“Apta per al consum, però supera el valor paramètric del/s 
paràmetre/s............... de la part C, Annex I, de l’RD 140/2003”. 

− Si l’aigua de la zona de subministrament on s’ha pres la mostra 
disposa d’autorització d’excepció per a algun paràmetre de la part B i 
el resultat analític es manté dins del marge de l’excepció, s’ha 
d’indicar el paràmetre excepcionat:  

“Apta per al consum; temporalment excepcionada per al 
paràmetre ............, d’acord amb la Resolució ................... del 
director general de Salut Pública de data....” 

 

S’entén que la qualificació de l’aigua correspon a la qualificació de la mostra 
quan la valoració és apta per al consum o quan els resultats analítics que 
determinen la no aptitud de l’aigua hagin estat confirmats, d’acord amb el que 
estableix l’article 27 de l’RD 140/2003 i l’apartat 3.2.2 d’aquest programa de 
vigilància. 

 

En qualsevol cas, l’aigua destinada al consum humà ha de contenir els nivells 
suficients de clor lliure res¡dual. Els nivells de clor que es consideren mínims 
són: 

• 0,5 mg/l, a la sortida del tractament de desinfecció 

• 0,2 mg/l, en la xarxa de distribució. 

L’interval recomanat de clor lliure residual en la xarxa de distribució és 0,2-0,6 
mg/l. 
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3.2.2  Incompliments 

Es considera com a incompliment qualsevol resultat analític que impliqui la 
valoració de l’aigua com a no apta per al consum. 

 

De tots els incompliments, cal prendre’n una nova mostra per a la seva 
confirmació abans de 24 hores després que aquest s’hagi detectat. 

 

Resten exclosos d’aquesta confirmació els resultats analítics de paràmetres que 
són motiu d’un seguiment específic requerit pel Departament de Salut. 

 

 
3.2.3 Anomalies 

Es considerarà anomalia qualsevol resultat analític dels paràmetres de la part C, 
Annex I, de l’RD 140/2003 que no compleixi el VP fixat normativament.  

 

Pel que fa als paràmetres de la Taula 1 d’aquest document, es consideraran 
anomalies els resultats compresos entre el VP de l’RD 140/2003 i el valor 
establert en la taula. 

 

La primera vegada que es detecti una anomalia en una zona de 
subministrament cal que aquesta sigui confirmada. La confirmació de les 
anomalies posteriors serà necessària quan ho determinin els serveis territorials 
de Salut. 

 

 

 
3.3 Qualitat d’altres aigües en les indústries alimentàries 

Les aigües utilitzades en la indústria alimentària que no siguin considerades “aigües 
de consum humà” no han de contenir microorganismes, paràsits o substàncies en 
una quantitat o concentració que pugui suposar un risc sanitari o zoosanitari. 

Per a cada ús, els titulars dels establiments han de tenir fixats els paràmetres de 
control i els seus límits crítics. 


