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I creixement demografic i el desenvolupament de la nostra societat,

ens obliga, cada cop mes, a fer un control exhaustiu de la qualitat

E de I'aigua que ingerim. Aquest control Os important a I'hora de pre-

venir malalties causades per la contaminaci6 ambiental, quimica o biolb-

gica, provocades o no per l'activitat humana. A mes, amb la potabilitzaci6

s'aconsegueix que l'aigua tingui unes caracteristiques organoleptiques

acceptables.

Ecoh cnic es una empresa andorrana especialitzada en el sector me-

dioambiental, amb una activitat que s'esten en diversos ambits: disseny i

elaboraci6 de projectes, estudis d'impactes, auditories ambientals,

realitzaci6 i manteniment d'instal•lacions, analitica, control de plagues,

etc. TO dues arees dedicades a mantenir ]a qualitat de l'aigua de consurn:

una s'ocupa de fer instal•lacions i manteniments per a la potabilitzacio; I'al-

tra, un laboratori (Ecul^ab), s'encarrega del control periodic de la potabilitat.

Els sistemes utilitzats per Ecot'cnic per aconseguir aigua potable des

del punt de vista de la microbiologia son: injecci6 de clor, aplicaci6 de

Ilum ultraviolada o la combinaci6 d'ambd6s tractaments. Periodicament

es recullen mostres d'aigua en els diferents punts contractats. Despres en

el laboratori, se n'analitzen les caracteristiques fisicoquimiques i microbio-

l6giques. Segons sigui el resultat de l'analisi i tenint en compte la legislacio

andorrana vigent, es determina si 1'aigua es potable o no.
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La taula l mostra les variables que cal considerar i els valors maxims

admissibles segons el reglament tecnicosanitari per at subministrament i

el control de la qualitat de l'aigua destinada at consum huma (BOPA N. 44

any 11 4-8-1999), les variables minimes per determinar-ne la potabilitat i

els sous nivells maxims admissibles.

Taula 1. Variables minimes fisicoquimiques per determinar la potabilitat de I'aigua destina-
da a consum huma i els sous nivells maxims admissibles

Variables Nivell maxim admissible

Terbolesa Acceptable per als consumidors

Temperatura _

pH 6,5-9,5

Conductivitat 2500 mS/cm

Nitrats 50 mg/I NO3

Nitrits 0,5 mg/I NO2

Amonis 0,5 mg/I NH4'

Olor Absencia

Clor residual (si s'escau)

Clor total (Si s'escau) _

Pel que fa a les analisis microbiologiques preceptives , cal assegurar que els

nivells maxims d'Escherlchia coli, enterococs i clostridis no superen 0 uni-

tats formadores de colonies ( ufc) per 100 ml. Tambe es mesura el clor

residual, si s'escau.

Objectiu

La finalitat de I'estudi es determinar el percentatge de potabilitat de les

mostres analitzades des del gener fins at setembre de I'any 2004. Es realit-

zen dos tipus d'analisis: a) comprovacio periodica de les variables especi-

ficades anteriorment; i b) una auditoria anual, amb les variables anteriors

i moltes altres (metalls, plaguicides, cianurs, compostos volatils, etc.). Les

mostres s'envien a un altre laboratori.
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Les mostres es recullen en diferents punts del territori andorra: captacions

d'aigua, fonts, restaurants, hotels, comercos, etc. Les analisis es fan al labo-

ratori d'Ecotecnic (Ecolab), on es disposa del material necessari i dels

metodes adequats: turbidimetre per mesurar la terbolesa mitjancant

nefelometria; termometres per mesurar la temperatura mitjancant ter-

mometria; pHmetre-conductimetre per mesurar el pH (potenciometria) i

la conductivitat (electrometria); espectrofotometre per mesurar nitrats,

nitrits, amonis i clors mitjancant espectrometria d'absorcio molecular.

L'olor es mesura qualitativament i, per a les analisis microbiologiques, es

disposa de medis de cultiu, filtres de membrana, embuts de filtracio,

bombes de buit, plaques de Petri i estufes (tot en ambient esteril). Els

metodes utilitzats son: a) ISO 9308-1:2000 per a E. coli, b) NF EN ISO 7899-

2:2000 per a enterococs, i c) ISO 7704:1985 per a clostridis sulfitoreductors.

Resultats

L'estudi s'ha realitzat en 946 mostres d'aigua. El total de variables ana-

litzades son: 10873 caracters fisicoquimics, 2819 caracters microbiolbgics i

565 mesures in situ. El 98,1%, de les mostres analitzades era apte per al con-

sum i el 8,90 no ho era. L'estudi de la variacio al llarg de l'any indica que

el percentatge de mostres aptes supera habitualment el 96%,, excepte el

mes de juliol, en que es troba entre el 93 i el 94%,. Els mesos d'abril, maig,

juny i setembre el percentatge es gairebe del 100%. Les taules 2 i 3 mostren

el percentatge de mostres aptes segons les variables considerades.

Taula 2. percentatge de mostres aptes per tipus de variable

Tipus de variable Aptes No aptes Total variables %, d'aptes

Caracters fisicoquimics 10860 13 10873 99,88

Caracters microbiologics 2800 19 2819 99,33

Mesures in situ 564 1 565 99,82




