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Sant Cugat del Vallès 

 

El present document recull els anàlisis d’aigua del últim trimestre realitzat en el 

municipi, d’acord amb els autocontrols establerts pel RD 140/2003. 

 

El concessionari és el responsable d’assegurar que, en les etapes de captació, 

tractament, emmagatzematge i distribució que tenen lloc en les instal·lacions del 

municipi, es compleixen els requisits de la legislació sanitària. Amb aquesta finalitat 

s’han habilitat sistemes que permetin verificar que es compleixen aquests requisits. Un 

dels mecanismes que s’utilitzen per garantir la qualitat de l’aigua són els autocontrols 

que l’empresa gestora s’encarrega de realitzar establerts pel RD 140/2003. Aquests 

autocontrols definits en el pla de preses de mostres estan formats pels anàlisis d’aigua 

del laboratori (realitzades per laboratoris acreditats) i els exàmens (realitzades in situ 

per personal del concessionari del servei) que consten de la determinació de 

desinfectant residual i dels exàmens organolèptics. 

 

La distribució domiciliària d’aigua a la població amb garanties sanitàries requereix una 

actuació coordinada entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les empreses 

gestores del subministrament, que són els tres estaments als quals la legislació vigent 

dóna competències en matèria d’aigües de consum. 

 

Així, doncs, d’acord amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi 

té competències pròpies en el subministrament d’aigua. A més, a l’article 67 de 

l’esmentada Llei, es diu que els municipis han de donar el servei d’abastament 

domiciliari d’aigua potable. 
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Sant Cugat del Vallès 

D’altra banda, la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, al seu article 17 

estableix que, per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència de Protecció de la Salut, en 

l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, ha de dur a terme 

l’avaluació i la gestió del risc per a la salut de les aigües de consum públic, incloses les 

accions de vigilància i de control sanitari que pertoqui. A més, a l’article 45, aquesta 

norma ens diu que els ens locals són competents per efectuar la gestió del risc per a la 

salut, pel que fa a les aigües de consum públic.  

 

El Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de 

Catalunya té com objectiu general la vigilància i avaluació dels perills per a la salut 

associats a les aigües de consum humà en l’àmbit autonòmic català. Com a objectius 

específics destaquem: 

• Establir els criteris que han de regir la gestió del subministrament d’aigües de 

consum humà. 

• Promoure la implantació de protocols d’autocontrol. 

• Fixar les actuacions de vigilància del Departament de Salut. 

 

Tanmateix, l’articulat del RD 140/2003, de 7 de febrer, que transposa la Directiva 

98/83/CE a nivell estatal i pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua 

de consum, en podem destacar que: 

• Amb relació a les aigües de consum humà, estableix un marc legal que està més 

d’acord tant amb les necessitats actuals com amb els avenços i progressos dels 

últims anys, tot fixant les mesures sanitàries i de control necessàries per a la 

protecció de la salut dels consumidors. 

• És d’aplicació a totes les aigües que, independentment del seu origen i del 

tractament de potabilització que rebin, s’utilitzin en la indústria alimentària o se 

subministrin a través de xarxes de distribució públiques o privades, dipòsits o 

cisternes. 

• Estableix que els programes de control de qualitat de l’aigua de consum humà 

s’han d’adaptar a les necessitats de cada abastament i complir els criteris de 

qualitat establerts. 
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Sant Cugat del Vallès 

El Pla de Preses de Mostres és el document on es defineixen el número, lloc i tipus 

d’autocontrols que s’hauran de realitzar anualment en la xarxa de distribució d’aigua del 

municipi. Els autocontrols es troben definits en l’Annex 5 del RD 140/2007, de 7 de 

febrer, on s’especifiquen el número mínim de mostres per les aigües de consum humà. 

 

En el municipi es realitzen el següent número d’anàlisis de laboratori: 
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Sant Cugat del Vallès 

Cada procés relacionat amb els plans de control analític es realitzarà amb una acurada 

planificació i control: des d’un mostreig representatiu de la qualitat de l’aigua del 

municipi, passant per la correcta presa de mostra, una total garantia dels resultats 

analítics que s’obtenen, així com una òptima gestió de la informació. Tot això, encabit i 

organitzat en base a sistemes de gestió de la qualitat sota normes ISO: des del marc de 

la certificació de la gestió segons la ISO 9001:2000 i, en el cas de l’etapa de presa de 

mostres, des del marc de l’acreditació segons la ISO 17025. 

 

La gestió de la informació de la qualitat de l’aigua es realitzarà mitjançant diverses eines 

informàtiques que garanteixen la comunicació sobre la qualitat de l’aigua a tots els 

nivells, interns i externs, de forma contínua. Aquesta comunicació permet, en el cas de 

que hi hagi alguna incidència o anomalia, l’adopció de les correccions i accions que se’n 

derivin.  

 

 

L’aigua és considera apta per al consum quan esta desinfectada i no té 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 compleixen els valors paramètrics 

establerts en les parts A, B1, B2 i D de l’Annex 1 del RD 140/2003 i la Taula 1 del 

Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya. 

Qualsevol resultat analític que superi aquests valors paramètrics es considerat com a 

incompliment. Tanmateix es considera anomalia els resultats analítics que superin el 

valor fixat en la part C de l’Annex 1 del RD 140/2003. 

LIMS: Gestió de la informació de qualitat d'aigua

Gestió d'anomalies i incompliments

SINAC

Protocol d'Autocontrol i Gestió

Gestió de la documentació i dels registres
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Sant Cugat del Vallès 

Davant d’incompliments cal prendre’n una nova mostra per a la seva confirmació 24 

hores després que s’hagi detectat, cal investigar-ne la causa i garantir que s’apliquin tan 

aviat com sigui possible les mesures correctores i preventives per a la protecció de la 

salut de la població abastada. Així mateix, es preveu que les decisions sobre el control 

de la qualitat de l’aigua de consum humà, així com l’adopció de mesures correctores 

davant dels incompliments detectats, s’executin a escala local, en virtut de les 

competències que atribueix als ens locals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, seguint, si escau, les indicacions de l’Administració sanitària 

autonòmica competent i comptant amb el seu assessorament. 

 

El Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum o SINAC és  un sistema 

d’informació sanitari que recull les dades sobre les característiques dels abastaments i 

de la qualitat de l’aigua de consum humà que es subministra a la població espanyola. 

Aquest sistema es sustenta en una aplicació web a través de la qual es pot consultar la 

informació, realitzar modificacions en les zones d’abastament i realitzar els tràmits 

necessaris per part dels seus usuaris. 
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Sant Cugat del Vallès 

Els objectius del SINAC són: 

• Detectar i prevenir riscs per la població derivats de la ingesta d’aigua. 

• Identificar en l’àmbit local, autonòmic i nacional la qualitat de l’aigua de consum 

humà i de les característiques dels abastaments. 

• Facilitar al ciutadà informació bàsica de les zones d’abastament i la qualitat del 

aigua de consum humà. 

• Aportar informació a les autoritats competents i als usuaris del SINAC sobre les 

característiques de les infraestructures que composen els abastaments. 

• Facilitar la coordinació dels programes de vigilància sanitària destinada a 

prevenir els possibles riscs específics per la salut derivats del consum d’aigua. 

• Elaborar informes periòdics sobre les característiques de les infraestructures i de 

la qualitat del aigua de consum humà. 

• Complir amb l’obligació d’informar a la Unió Europea i a altres organismes 

internacionals. 

 

La unitat d’informació bàsica del SINAC és la Zona d’Abastament, definida com una àrea 

geogràfica i censada per la autoritat sanitària, en la que l’aigua de consum humà prové 

d’una o vàries captacions i que la qualitat de l’aigua distribuïda en les xarxes de 

distribució o cisternes pot considerar-se homogènia en la major part de l’any. El sistema 

també recull informació de les diferents infraestructures de les zones d’abastament, del 

control de la qualitat de l’aigua i de les inspeccions sanitàries. 

 

El PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ o PAG és un document marc sotmès a 

l’actualització permanent on s’inclou informació de l’entitat gestora, la zona de 

subministrament, el pla de presa de mostres per als autocontrols, els procediments de 

notificació, els procediments d’aplicació de mesures correctores de les incidències i el 

Pla de formació del personal.  
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Sant Cugat del Vallès 

Els LABORATORIS són el centre de la gestió de la qualitat de l’aigua. Agbar disposa de 

diferents laboratoris distribuïts pel territori: 

• Laboratori d’Aigües de Barcelona té la responsabilitat de la vigilància 

sistemàtica i constant de la composició i la qualitat sanitària de les aigües 

destinades al subministrament públic de Barcelona i 23 poblacions més del seu 

àmbit metropolità, l'abastament de les quals és responsabilitat de la Societat.   

• Els Laboratoris de Labaqua disposen d’una àmplia xarxa de laboratoris 

acreditats. Estan especialitzats en el control de qualitat de l’aigua potable i de 

l’aigua residual i disposen dels últims avenços tecnològics. 

• Els Laboratoris de Sorea realitzen les anàlisis de control d’aigües de consum 

segons RD 140/2003, donant cobertura analítica i sanitària a diferents àmbits 

geogràfics. A més a més, realitzen assessorament i anàlisis a tercers. 

• El Laboratori d'EMATSA està capacitat per analitzar tot tipus d'aigües residuals, 

naturals, de consum, envasades, industrials, de reg, de diàlisi, marines, etc. així 

com altres tipus de mostres mediambientals, per realitzar un ampli ventall de 

determinacions analítiques paràmetres microbiològics, ecotoxicològics, físico-

químics bàsics, microcontaminants orgànics i microcontaminants inorgànics, 

utilitzant les tècniques analítiques més avançades.  

 

 

 

Aquests laboratoris estan considerats actualment com la referència tècnica del sector 

nacional d’aigua de consum i tots estan acreditats segons la UNE-EN ISO 17025.  

L’abast d’acreditació del laboratori d’Aigües de Barcelona, per exemple, contempla més 

de 300 paràmetres, i entre ells, la totalitat dels paràmetres exigits pel RD 140/2003, 

LABORATORIS GRUP AGBAR

Laboratori d'Aigües de 
Barcelona

Laboratoris de Labaqua

Laboratoris de Sorea

Laboratori d'EMATSA
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Sant Cugat del Vallès 

relatiu a la qualitat de les aigües de consum humà; també cobreix paràmetres altament 

especialitzats, com Giardia i Cryptosporidium, geosmina i 2-metil-isoborneol, nonilfenol, 

bromats, etc., que van constituir els primers casos d’acreditació a nivell espanyol i fins i 

tot europeu. Addicionalment, l’abast d’acreditació dels Laboratoris, també contempla la 

presa de mostres d’aigües, residus i sediments. Destaquen els alts nivells d’exactitud, 

precisió i límit de detecció que assoleixen les tècniques analítiques emprades al 

laboratori, assolint valors inferiors a tots els paràmetres exigits pel RD 140/2003. 

 

El Grup AGBAR disposa d’una estructura de Laboratoris i serveis que en base a criteris 

tècnics i geogràfics dóna cobertura a tot el territori. La tutela i responsabilitat de la 

coordinació de tota la infraestructura que es requereix per la atenció sanitària dels 

abastaments correspon al Laboratori d’Aigües de Barcelona, el qual disposa 

d’infraestructura i mitjans específics per atendre les necessitats de territori i fer extensiu 

a tot ell uns criteris sanitaris uniformes i adients. 

 



  

 

 

 

INFORMES ANÀLISIS LABORATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/01/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Sant Joan

11/01/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. La Floresta

11/01/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Pl Rafael Casanoves

18/01/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Coll Fava

18/01/2016 Analítica de Control Trihalometans Coll Fava

18/01/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Bombeig Les Planes

18/01/2016 Analítica de Control Trihalometans Bombeig Les Planes

18/01/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. Can Cadena

18/01/2016Control Trimestral Pous (PH, COT, amoni, e.coli, coliforms i enterococs) Pou Can Barata

25/01/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Bombeig Can Sant Joan (hp)

25/01/2016 Analítica de Control Trihalometans Bombeig Can Sant Joan (hp)

25/01/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. Valldoreix

25/01/2016 Analítica de Control Trihalometans Dip. Valldoreix

25/01/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Sant Joan

01/02/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. Colonia M

08/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Colonia Montserrat

08/02/2016 Analítica de Control Trihalometans Colonia Montserrat

08/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) c/Advocats (c/ca nenric nº3 armari)

08/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Caprabo

08/02/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Sant Joan

15/02/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. Les Planes

15/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) av. Can Traval nº 20

15/02/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. Can Cadena

15/02/2016 Analítica de Control Trihalometans Dip. Can Cadena

15/02/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Barata

22/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Can Cortes (av antoni Griera)

22/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Xarxa Can Barata Rotonda

29/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Guarderia c/Ginjolar

29/02/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Vullpalleras

07/03/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Sant Joan

07/03/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) c/coll de la Creu d'en Blau

07/03/2016 Analítica Completa Dip. Colonia M

14/03/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Mas Gener c/Aragó nº15

14/03/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) Pureza Maria

14/03/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Barata

21/03/2016 Analítica de Control dipòsit Distribució Dip. Valldoreix

21/03/2016 Analítica de Control dipòsit Capçalera Dip. Can Sant Joan

21/03/2016 Analítica de Control Trihalometans Dip. Can Sant Joan

21/03/2016 Analítica de Control de xarxa (RD 140/2003) crta Vallvidrera (garden les planes)

21/03/2016 Analítica Completa Xarxa Can Barata Rotonda

RELACIÓ  ANALÍTIQUES PER DATA DE MOSTRA

DATA MOSTRA PUNT DE PRESA TIPUS D' ANALÍTICA
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