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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’ANÀLISI DE 
L’AIGUA POTABLE A LA CIUTAT DE FELANITX 

 
 
1.- Tipus d’anàlisis 
 
1.1 Examen organolèptic: Olor, sabor, color i terbolesa. 
 
1.2 Anàlisi de captació: Escherichia coli, enterococs, Clostridium perfringens. Antimoni, 

arsènic, bor, cadmi, cianur, coure, crom, 1,2-dicloroetà, fluorur, mercuri, níquel, nitrat, 
nitrits, plom, seleni, tricloroetè, tetracloroetè.  Bacteris coliformes, recompte de 
colònies a 22 °C, alumini, amoni, clorur, color, conductivitat, ferro, manganès, olor, 
oxidabilitat, pH, sabor, sodi, sulfats, terbolesa. Altres paràmetres: Es determinen 
depenent de la ubicació i dels riscs particulars de la captació i a criteri de l’autoritat 
sanitària: benzè, benzo(α)pirè, hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA), plaguicides, 
etc. 

 
1.3 Anàlisi de control: Qualitat organolèptica, microbiològica i informació sobre l’eficàcia 

del tractament de potabilització. 
 

A) Paràmetres bàsics inclosos en aquest tipus d’anàlisi: olor, sabor, terbolesa, color, 
conductivitat, concentració de l’ió hidrogen o pH, amoni, «Escherichia coli» (E. 
coli) i bacteris coliformes.  
 
B) Paràmetres que com a mínim s’han de determinar, a la sortida del dipòsit de 
regulació o distribució:  
 

a) Ferro: quan s’utilitzi com a floculant.  
b) Alumini: quan s’utilitzi com a floculant.  
c) Recompte de colònies a 22 o C.  
d) «Clostridium perfringens» (incloses les espores).  

 
C) Paràmetres en funció del mètode de desinfecció:  
 

a) Nitrit: quan s’utilitzi la cloraminació.  
b) Clor lliure residual: quan s’utilitzi el clor o derivats.  
c) Clor combinat residual: quan s’utilitzi la cloraminació. 

 
 
1.4 Anàlisi completa: Es determinen els paràmetres de l’annex I del Reial Decret 140/2003 
de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà. 
 
1.5 Control a l’aixeta del consumidor: 
 

Els paràmetres que s’han de controlar a l’aixeta del consumidor són, com a mínim:  
a) Olor.  
b) Sabor.  
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c) Color.  
d) Terbolesa.  
e) Conductivitat.  
f) pH.  
g) Amoni.  
h) Bacteris coliformes.  
i) «Escherichia coli» (E. coli).  
j) Coure, crom, níquel, ferro, plom o un altre paràmetre: quan se sospiti que la 

instal�lació interior té aquest tipus de material instal�lat.  
k) Clor lliure residual i/o clor combinat residual: quan s’utilitzi clor o els seus 

derivats per al tractament de potabilització de l’aigua. 
 

Els laboratoris de control de la qualitat de l’aigua de consum humà hauran d’estar 
certificats o acreditats segons l’article 16 del Reial Decret 140/2003 
 
2.- Punts de mostreig 
 

1 a la sortida de cada captació (4 pous) 
 
1 a cada dipòsit de regulació o distribució  (2 dipòsits) 
 
1 a cada xarxa de distribució (3 xarxes) 
 
10 punts de control mínims per any a les aixetes dels consumidors (això segons el 
nombre d’habitants entre 5.000 i 10.000) 
 

3.- Nombre mínim d’anàlisi per any 
 
Població subministrada: 9.800 habitants 
Consum mitjà aproximat: 200 l/habitant dia 
Consum diari de la població: 1.960 m3 
 
Això suposa, segons l’annex I del Decret 53/2012 de 6 6 de juliol, sobre vigilància 
sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears: 
 

• Captacions:  1 anàlisi completa cada 5 anys (s’haurà d’efectuar per l’adjudicatari el 
primer any de vigència del contracte) 

1 anàlisi de captació per any 
• Sortides dels dipòsits de regulació o distribució: 

- 6 Anàlisis de control per any 
- 1 Anàlisi completa per any 

• Xarxes de distribució: 
- Exàmen organolèptic: 2 vegades per setmana, els realitzarà el servei 

municipal d’aigua potable. 
- 3 Anàlisis de control per any 
- 1 Anàlisi completa per any 

 
4.- Resum del nombre mínim d’anàlisis per any: 
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Anàlisis de captació: 4 pous x 1 = 4 
 
Anàlisis de control: 2 dipòsits x 6 + 3 xarxes x 3= 21 
 
Anàlisis completes: 4 pous x �

�
 + 2 dipòsits x 1 + 3 xarxes x 1= 5’80 

 
Control a les aixetes dels consumidors: 10 
           
 
A  més, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de la recollida en el SINAC de les dades 
generades per aquestes anàlisis. 
 


