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Importància sanitària de l’aigua de consum 

Accés i quantitat suficient
Aigua segura per a la salut

L’aigua de consum:  un determinant per a la salut

Protecció de la salut

Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública: 
Prestacions de salut pública: la prevenció dels factors de risc derivats 
de l’aigua..., l’avaluació i la gestió del risc per a la salut derivat de les 
aigües de consum humà



Importància sanitària dels nitrats a l’aigua de consum 

 En general, la font més important d'exposició humana als 
nitrats i nitrits és a través de la ingesta de verdures (nitrat i 
nitrit) i carn (nitrit com a conservant d’embotits). 

 En algunes circumstàncies l'aigua de consum pot fer una 
contribució significativa de nitrat (i, de vegades, de nitrit): en el 
cas dels nadons alimentats amb biberó, el consum d'aigua pot 
ser la font externa més important de l'exposició (pes corporal 
inferior).

Font d’exposició: 



Importància sanitària dels nitrats a l’aigua de consum 
Toxicitat dels nitrats: es deu a la capacitat del cos humà per reduir-los a nitrits. 
Principal efecte perjudicial per a la salut: la metahemoglobinèmia: els nitrits oxiden 
l’hemoglobina a metahemoglobina, impedint el transport d’oxigen per l’organisme. 
Produeix cianosi (síndrome del nen blau) i, en concentracions altes, asfíxia. 

• Població general: poden patir efectes adversos les persones que presenten alteracions 
que provoquen augment de la formació de nitrits (baixa acidesa gàstrica o amb infeccions 
gastrointestinals), les que tenen una hemoglobina anòmala, o que pateixen mancances 
en el sistema enzimàtic encarregat de transformar la metahemoglobina en hemoglobina.

• Lactants: La seva hemoglobina té més tendència a transformar-se en metahemoglobina.
Tenen un dèficit de metahemoglobina-reductasa, l’enzim que s’encarrega de 
reduir la metahemoglobina a hemoglobina. 
Els bacteris gàstrics que redueixen els nitrats a nitrits són més actius, com 
conseqüència de la baixa acidesa gàstrica.
Elevada relació entre el consum d’aigua que fan i el seu pes corporal. 



Importància sanitària dels nitrats a l’aigua de consum 
• Formació endògena de nitrats o nitrits: pot incrementar-se quan es té una 

infecció, especialment infeccions gastrointestinals.

Importància de desinfecció: la metahemoglobinèmia pot ser més 
perjudicial si hi ha contaminació microbiològica a l’aigua. 

• Estudis de metahemoglobinèmia i increments de nivells de metahemoglobina 
associats als nitrats de l’aigua de consum: s’ha  observat que el 97% els casos es 
van produir a concentracions per sobre de 44,3 mg/l. La gran majoria dels 
afectats van ser nadons < 3 mesos.

• Nitrats: sembla que inhibeixen la captació de Iode poden produir efectes 
sobre les funcions de les hormones tiroïdals (especialment embarassades i 
infants).



Importància sanitària dels nitrats a l’aigua de consum 

• Dones embarassades i lactants.
• Adults amb acidesa gàstrica reduïda.

• Altres amb alteracions poc freqüents com:

- Els individus amb una activitat disminuïda de l’enzim 
metahemoglobina reductasa, als eritròcits.

- Els individus amb anomalies estructurals de l’hemoglobina (Hb-Ms).
- Els individus amb dèficits hereditaris de la forma reduïda de la 

nicotinamida-adenina-dinucleòtid (NADH)

Població vulnerable: 



Valors establerts dels nitrats a l’aigua de consum 

Organització Mundial de la Salut (OMS). Guidelines for drinking-water quality: First addendum to the fourth edition. 2017. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gdwq4-1st-addendum/en/
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà
Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

OMS
Valor guia (VG)

Directiva 98/83/CE
Valor paramètric (VP)

RD 140/2003
Valor paramètric (VP)

Nitrats (mg/l) 50 mg/l 50 mg/l 50 mg/l

 Per protegir contra la metahemoglobinèmia i els efectes de la tiroide a la població 
més sensible i els nadons alimentats amb biberó.

 Basat en efectes a curt termini. Tanmateix, es considera protector per possibles 
efectes a llarg termini.

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gdwq4-1st-addendum/en/


Mesures de gestió del risc  

 Cal protegir les captacions tant pel que fa als nitrats com a la 
contaminació microbiològica

 Davant aigües contaminades per nitrats:

- Canvi de captació, si és factible

- Dilució amb una font amb baixos nivells de nitrats

- Tractaments 



Mesures de gestió del risc: comunicació, recomanacions

Es recomana que les persones 
incloses dins d’algun grup de risc dels 
esmentats, s’abstinguin de consumir 
aigua de la xarxa de manera 
continuada per a beure o cuinar. 
El grup de més risc són els lactants 
alimentats amb llet artificial, per la qual 
cosa, a l'hora de preparar biberons, cal 
utilitzar aigua envasada.
Tanmateix es pot utilitzar per a la 
higiene personal i altres usos 
domèstics.

D’acord amb l’art. 27 del RD 140/03: 
quan hi ha incompliment del VP: 



Control i mesures de gestió del risc  
Control de la qualitat de l’aigua de consum humà (RD 140/2003):

1. En cada abastament s’han de controlar els paràmetres de l’annex I. 
Quan l’autoritat sanitària ho disposi: s’han de controlar els 
paràmetres que se sospiti que puguin ser presents i suposar un risc
per a la salut dels consumidors.

2. El control de la qualitat de l’aigua engloba :
a) Autocontrol: responsabilitat del gestor. Examen  organolèptic, 
anàlisi de control, anàlisi completa. Freqüències de control. PAG.
b) Vigilància sanitària: l’autoritat sanitària
c) Control de l’aigua en aixeta del consumidor: el municipi o una altra 
entitat d’àmbit local.



Control i mesures de gestió del risc  

Vigilància sanitària: ASPCAT

 Programa de vigilància

 Programa de control: Inspeccions a infraestructures
Control de la desinfecció
Supervisió dels PAG



Control i mesures de gestió del risc  

Organització Mundial de la Salut (OMS):
Guidelines for Drinking Water Quality

3a Edició: Introdueix el concepte de Plans de Seguretat de l’Aigua (PSA),
basat en el sistema de barreres múltiples i els APPCC (2008).

 Enfocament preventiu: per protegir l’aigua abans que es produeixi el 
problema.

 Eines de gestió existents com ISO 22000 són una base adequada per a 
la integració dels principis dels PSA.



Mòdul 1

Mòdul 2

Mòdul 7

Mòdul5

Mòdul 4
Mòdul 3

Mòdul 6

Mòdul 11 Mòdul 10

Mòdul 8
Mòdul 9

Preparació

Avaluació del sistema

Monitoratge operatiu

Gestió i comunicació

Incident 
(emergència)

Retroalimentació i 
millora

Actualització
Inversió 
necessària per 
modificar el 
sistema

Descriure el sistema de subministrament
Identificar perills i caracteritzar el risc
Determinar i validar mesures de control, 
reavaluar i prioritzar riscos
Desenvolupar, implementar i mantenir un 
pla de millora 

Conformar l’equip de treball

Definir seguiment de mesures de control 
Verificació de l’eficàcia del PSA

Preparar procediments de gestió
Desenvolupar programes de suport

Revisar el 
PSA 
desprès 
d’incident

Planificar i 
fer revisió 
periòdica 
del PSA

WHO, 2017

PSA



PSA: característiques 

 Són la forma més eficaç de garantir de forma continuada la seguretat d’un 
sistema de subministrament, mitjançant una avaluació i gestió de riscos integral

 Permet identificar un problema abans que l’aigua distribuida sigui no apta. 
Permet intervenir ràpidament per corregir-ho.

 És una eina, una metodologia, que proporciona una manera ordenada de 
gestionar el risc, seguint seqüències

 És proactiu, dinàmic, pràctic, que compromet a tots

 L’ordenament detallat dels riscos permet la priorització i l’aplicació de mesures 
de control 

 Permet garantir una aigua de qualitat al sistema de subministrament de 
confiança pels consumidors, garantir la seva acceptabilitat.



WHO: Water Safety Portal 



WHO: Water Safety Portal 



Control i mesures de gestió del risc  
 Directiva  (UE) 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum 

humà
 Directiva (UE) 2015/178: es modifiquen els annexos II i III de la Directiva 98/83/CE 

1. Els Estats membres podran contemplar la possibilitat d’establir excepcions 
respecte als paràmetres i freqüències de mostreig previstos a la norma, sempre 
que es realitzi una avaluació del risc de conformitat amb el punt 2. 

2. L’avaluació del risc es basarà en els principis generals de l’avaluació del risc 
establerts en relació a normes internacionals tals com la norma EN 15975-2, 
relativa a la “Seguretat en el subministrament d’aigua potable. Directrius per a la 
gestió del risc i les crisis”. 

Els programes de control poden basar-se en una avaluació del risc:

Transposició EM : 2017



Estat actual dels nitrats a l’aigua de consum  
Superacions del VP: Constants    Variables   Puntuals

 Entre 1999 i 2009: 41 xarxes que superaven VP es van donar de baixa o 
es van solucionar definitivament (tancaments de pous, connexions a 
altres subministraments, dilucions)

 Entre 2009-2015:  240 xarxes han tingut superació C, V o P

 Any 2015:  67 xarxes han tingut superació VP
C: 35
V: 19
P: 13 (5 noves)

Baixa o Canvi de captació: ~ 33 %
Dilucions: ~ 21 % 
Instal·lació de tractament: ~ 8 % 

Cens de xarxes de Catalunya 2015: 2.322 



Estat actual dels nitrats a l’aigua de consum  

2004 2008 2015
Núm. municipis 104 66 46

Evolució del Núm. de municipis amb alguna xarxa amb superació C o V:



Consideracions finals
 En la darrera dècada s’observa una millora en el nombre de xarxes 

de subministrament que proporcionen aigua amb els nivells de nitrats 
correctes.

 Les solucions adoptades per poder donar aigua apta pel que fa als 
nitrats són majoritàriament les dilucions i els canvis de captació o la 
connexió a altres xarxes i la instal·lació de tractaments.

 Les dilucions o barreges entre diferents captacions han solucionat el 
problema en alguns casos, en altres no de forma definitiva si no hi ha 
una bona gestió.

 Els tractaments han solucionat el problema en alguns casos, però en 
altres es segueixen trobant superacions (dificultat de manteniment i 
gestió de la planta)



Consideracions finals

 Atesos els riscos a curt termini que pot produir la ingesta d’aigua amb 
nivells de nitrats superiors al valor paramètric (VP), especialment en 
determinats grups de població, cal seguir impulsant l’adopció de 
mesures per tal que totes les xarxes de subministrament puguin 
donar aigua apta per al consum

 Així mateix, és important que, en cas d’incompliments del VP, la 
població n’estigui informada per tal que pugui adoptar les mesures 
adients
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