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1. CONTROL QUALITAT
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) garanteix la qualitat de l’aigua que subministra amb l’objectiu
assegurar la protecció de la salut de les persones que la consumeixen. La normativa que li aplica és el
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà, el Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, que incorpora els criteris bàsics per al a
protecció de la salut en contra els riscos de les radiacions ionitzants i freqüències de mostreig a les
aigües destinades a consum humà i el Reial Decret 902/2018 que modifica el RD 140/2003 i les
especificacions dels mètodes d’anàlisis.
També durant l’any 2018, d’acord amb l’article 19 del RD 140/2003, es treballa amb el Pla de vigilància i
control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, de desembre de 2005.
Es compleix amb la Directiva (UE) 2015/1787 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum
humà, sobre la seguretat en el subministrament d’aigua potable, gestió i control dels riscos a la salut
humana en tota la cadena de subministrament d’aigua des de la captació als punts de lliurament i d’acord
amb la norma EN 15975-2. Tanmateix el CAT està certificat amb la norma ISO 22000 sobre el Sistema
de Gestió d’Innocuïtat de l’aigua que compleix amb escreix l’esmentada Directiva.
Tot aquest control de qualitat es planifica i dirigeix des del laboratori de qualitat de l’aigua que el CAT
disposa a l’Ampolla (LQAIGUA), on s’ubica l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP).
Els resultats analítics més representatius de qualitat de l’aigua tractada i distribuïda pel CAT es publiquen
a la seva pàgina web http://www.ccaait.com/la-teva-aigua/ . Com a requisit legal, en compliment de la
normativa SCO/1591/2005, totes les dades dels paràmetres obligatoris legals i les que el propi CAT
considera d’interès, queden enregistrades al Sistema d’Informació Nacional de l’Aigua de Consum
(SINAC, web http://sinac.msc.es/SinacV2).
Els punts de mostreig pel compliment dels autocontrols estan situats a la captació d’aigua de l’Ebre, a la
sortida de l´’ETAP, als dipòsits i cambres d’aspiració dels bombaments del CAT i als punts de lliurament
o de canvi de gestor.
La capacitat analítica de LQAIGUA és de 275 paràmetres en total, del quals 45 corresponen a
paràmetres radioquímics realitzats per URAIS (Unitat Radiològica Ambiental I Sanitària, laboratori
integrat a LQAIGUA i gestionat per la Universitat Rovira i Virgili). D’aquests, LQAIGUA té acreditats 60
paràmetres que inclouen la presa de mostra, per la UNE-EN ISO/IEC 17025 (acreditació ENAC núm.
1050/LE2006) i URAIS en té acreditats 30 paràmetres (acreditació ENAC núm. 518/LE970).
A l’aigua captada (a la instal·lació de captació de Campredó, EB0), tractada (a la sortida de l’ETAP) i
distribuïda, s’analitzen 210 paràmetres diferents dels quals, i per els requeriments de l’Agència de Salut
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Pública (ASP), 153 (108 LQAIGUA + 45 URAIS) corresponen a paràmetres oficials d’acord amb el RD
140/2003. A la captació i de manera conjunta i coordinada amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), també es controlen tot un seguit de paràmetres, d’acord
amb els protocols de comunicació establerts.
Com a requisits oficials (requeriments de l’ASP) i del CAT, durant l’any 2018 s’han analitzat 2.775
mostres, representant 41.824 resultats de paràmetres analítics. D’aquests, 1.188 mostres amb 24.573
resultats corresponen a mostres i paràmetres oficials i, la resta, per requeriments propis del CAT. Pel
control de l’ETAP i altres controls d’interès pel CAT, s’han realitzat 1.569 mostres que han generat 4.221
resultats de paràmetres analítics. Com a suma de tot l’anterior, resulten un total de 4.344 mostres i
46.045 resultats analítics, amb una mitjana de 12 mostres diàries i mes de 125 resultats analítics
diaris.
Respecte l’any anterior ha disminuït el nombre de mostres (-15,9 %) i el nombre de resultats analítics
(-5,9 %). La causa ha estat que s’ha disminuït el nombre de mostrejos del control de l’ETAP, però a les
mostres recollides s’ha augmentat lleugerament els paràmetres a analitzar. Durant l’any 2016, 2017 i
2018 s’ha procedit a la reducció amb el nombre de mostrejos i anàlisis de clor residual per la posada en
servei d’analitzadors en continu a la xarxa de distribució del CAT, fet que ha suposat una millora en el
control de la innocuïtat de l’aigua subministrada. Per altra banda, alguns dels Autocontrols interns de
l’ETAP i els controls dels analitzadors en continu els realitza el departament de producció (PRO).
Com a conclusió de tot l’exposat, indicar que el nombre de mostres analitzades presenta una relació de
3,66 respecte als requisits oficials del Programa de Gestió d’Autocontrol (PAG) i, respecte al nombre de
paràmetres analitzats, la relació és de 1,87. Per tant, per assegurar preventivament la qualitat de
l’aigua independentment dels requeriments legals, es realitzen pràcticament el quàdruple de mostrejos i
el doble d’anàlisis.
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En el quadre següent es resumeixen els valors anteriors:

QUALITAT MOSTRES I PARÀMETRES ANALITZATS 2018
MOSTRES

PARÀMETRES ANALITZATS

Requisits oficials RD 140/2003

1.188

24.573

Altres requisits CAT

1.587

17.251

TOTAL Requisits (LIMS)

2.775

41.824

Control ETAP (No LIMS)

1.569

4.221

Total LIMS i No LIMS

4.344

46.045

3,66

1,87

Ràtio sobre requisits
Oficials

Tots aquests resultats permeten vigilar i garantir la qualitat física, química, microbiològica i radioquímica
de l’aigua de consum humà.
L’Agència de Salut Pública (ASP) ha realitzat una inspecció de control, durant el mes de febrer de 2018,
de dues jornades completes per al compliment del Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG). L’abast de la
inspecció ha estat a les instal·lacions, documentació pel compliment com laboratori de salut ambiental i
alimentària i seguiment dels Autocontrols. Per tant, i d’acord amb el RD 140/2003, l’aigua s’ha qualificat
d’apta per al consum humà en tot el període anual.
2. AIGUA CAPTADA
D’acord amb les característiques de qualitat de l’aigua captada, l’aigua de l’Ebre necessita un tractament
físic normal, tractament químic i desinfecció final.
El comportament hidrosalí de l’Ebre va en augment a causa de la pròpia conca de l’Ebre (causes
naturals) i per l’augment de zones industrialitzades i de regadius (causes antropogèniques). Per causes
naturals, generalment al marge dret, predominen els sulfats (guixos), i al marge esquerre i aigües amunt
de Saragossa predominen els clorurs (halites, roques sedimentàries, ...). Les causes antropogèniques
són degudes als abocaments a l’Ebre sense tractaments adequats, a l’increment de la superfície amb reg
d’usos agrícoles, a les escorrenties amb arrossegament de sals del propi terreny i els incorporats a
través d’adobs, fertilitzants, ....
A la part troncal de l’Ebre, i en un mateix període anual, la salinitat va augmentant des de la capçalera
fins a la zona de Saragossa, Pina d’Ebro, i en aquest tram les concentracions més altes es troben als
mesos d’estiu, davallant al setembre (pel propi cicle hidrodinàmic anual). A partir de Mequinensa, la
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salinitat disminueix fins Riba-roja, principalment, per les aportacions de l’aigua del Segre que té
concentracions de sals més baixes i per altres factors no tant importants, però que en qualsevol cas cal
tenir en compte, com són la temperatura i el pH de l’aigua als embassaments (precipitació equilibri calcocarbònic). Per aquest motiu, generalment, les concentracions més altes es troben a finals de l’estiu,
durant la tardor i a l’hivern, a causa de la regulació dels embassaments de Mequinensa (1.530 Hm³ de
capacitat) i Riba-roja (210 Hm³ de capacitat), que produeixen un efecte laminador de l’aigua.
La tendència de l’Ebre és la salinització amb una aportació variable de sulfats, clorurs, calci i sodi,
mantenint-se pràcticament constants els bicarbonats, nitrats, magnesi i potassi. L’estudi de l’evolució i
tendència realitzat durant el període de l’any 1970 fins a 2018 (49 anys), mostra que l’augment dels
sòlids totals dissolts (TDS) per any és de 3,5 mg·L-1/any, la dels sulfats és de 0,7 mg·L-1/any i la de
clorurs és d’1,3 mg·L-1/any. Les línies de tendència dels períodes de càlcul llargs (des de l’any 1970 i des
de 1987) es mantenen bastant estables on presenta un pic màxim a l’any 2012 (episodi de sequera). En
canvi, el càlcul de les línies de tendència dels períodes curts (últims 10 i 3 anys fins ara), s’observa
oscil·lacions variables de pendents negatives i positives en un període aproximat de cinc anys. La
mitjana de les pendents de tendència per el període de 10 anys i des de l’any 2010 és una disminució de
sals de -2,9 mg TDS·L-1/any i per períodes més curts de 3 anys representa un augment de 40,1 mg
TDS·L-1/any. El factor de conversió (TDS/Conductivitat) calculat de l’aigua de l’Ebre es 0,7.
Observant els gràfics de tendència, aproximadament cada cinc anys i durant la tardor, presenten un pic
de màxima salinitat (a l’any 1973, 1978, 1989, 1997, 2002 2007, 2012 i 2017).
SALS DISSOLTES A LA CAPTACIÓ (EB0)
Pendents de les Línies de Tendència
Des de 1970 ... (49 anys)
Fins l'any...

TDS DT (Ca)

Des de
1987 ...
(32 anys)

10 anys

Sulfats

Clorurs

Cond.*

Cond.*

3 anys (EB1)
Cond.* Sulfats

Clorurs

2008

4,2

2,7

0,8

1,7

6,1

19,2

-

-

-

2009

4,0

2,6

0,8

1,7

5,1

12,0

-

-

-

2010

3,9

2,4

0,7

1,6

4,1

-0,1

-33,3

-5,3

-5,1

2011

4,1

2,2

0,8

1,6

4,3

-5,3

119,1

38,2

23,3

2012

4,4

2,1

0,9

1,7

5,4

10,8

146,0

37,2

23,7

2013

3,9

2,0

0,7

1,5

3,6

-8,5

-53,1

-18,0

-17,4

2014

3,6

1,9

0,6

1,4

2,6

-20,8

-74,6

-14,1

-14,3

2015

3,6

2,0

0,7

1,4

2,6

-16,2

146,0

45,7

29,3

2016

3,5

1,9

0,7

1,4

2,7

-9,4

124,6

28,4

20,7

2017

3,8

2,0

0,8

1,4

3,7

7,0

147,9

30,8

32,1

2018

3,5

1,9

0,7

1,3

2,9

5,0

-7,6

-7,1

-5,9
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Unitats en mg·L-1/any (*) µS·cm-1/any

Analitzant les dades anteriors, l’aigua captada de l’Ebre a través dels canals del Delta presenta, de forma
recurrent, episodis d’alta salinitat que fan que en alguns casos al final del procés de tractament l’aigua de
consum humà subministrada pel CAT no s’ajusti adequadament als paràmetres indicadors de la
normativa de l’aigua potable. L’actual legislació per a aigües de consum humà regula la concentració de
sulfats i clorurs a 250 mg/L, la de sodi de 200 mg/L i la conductivitat de 2500 µS/cm.
Per tant, l’aigua captada i subministrada pel CAT presenta anomalia per sulfats, generalment en el
període que va de setembre fins al febrer, ampliant-se aquest període en episodis de sequera, podent
estar acompanyat amb anomalia per clorurs i sodi. Durant l’any 2018, doncs, aquest episodi ha estat de
curta durada des d’octubre fins final d’any (amb previsió de continuïtat fins gener 2019) a causa de les
pluges a la conca de l’Ebre, aquest episodi ha estat acompanyat per activitat alfa d’origen natural des del
mes d’octubre.
Durant el 2018, el CAT ha obert 9 episodis enregistrables de qualitat (q) de l’aigua de l’Ebre de 328
dies·paràmetre de durada que representa el 69% respecte l’any anterior de 478 dies·paràmetre, amb la
següent distribució:
-

5 a causa de pluges, augment controlat del cabal de l’Ebre, altes terboleses i índex UV de 42
dies de duració

-

1 a causa d’alumini i ferro amb concentracions superior a 0,2 mg/L de 28 dies de durada

-

1 a causa de nitrits amb concentració superior a 0,1 mg/L de 36 dies de durada.

-

1 a causa de radioactivitat alfa d’origen natural de la pròpia conca de l’Ebre amb activitat superior
a 0,1 Bq/L de 93 dies de durada. (15 dies al mes de gener corresponent a l’episodi de 2017)

-

1 per detecció de sulfats d’origen natural amb concentració superior a 250 mg/L de 100 dies de
durada. . (22 dies al mes de gener corresponent a l’episodi de 2017)

-

Episodi corresponent i enregistrat a l’any 2017 a causa

de clorurs d’origen natural amb

concentració superior a 250 mg/L de 8 dies de durada al mes de gener de 2018.
L’ETAP de l’Ampolla te capacitat per al tractament dels episodis terbolesa, índex UV, nitrits, alumini i
ferro, el de radioactivitat es tractable amb una baixa eficiència a l’ETAP que va des de el 10 % al 20 % i
els altres dos restants per sulfats i clorurs, no són tractables.
Cal mencionar que durant 189 dies no s’ha produït cap episodi notificable a la captació de l’Ebre
(superior i respecte a l’any anterior de 116 dies).
Durant el període de 14 anys (des de l’any 2005 fins el 2018) s’han notificat 157 episodis a l’Ebre d’una
durada total de 3.882 dies·paràmetre, dels quals 1.797 dies corresponen a 14 episodis a causa dels
sulfats. Aproximadament la mitat (46%) es a causa dels sulfats i com a mitjana està present una tercera
part de l’any (35%). En general durant l’any 2018 ha presentat una durada del 48 % d’episodis a l’Ebre
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(176 dies) amb una variació respecte l’any anterior del -29% i un acumulat durant el període 2005-2018
del 12%. Els dies sense episodis ha estat de 189.
Tot i els paràmetres indicadors, cap d’aquest episodis ha posat en risc l’aigua de consum a la sortida de
l’ETAP.
Des de l’any 2000 fins l’actualitat, la concentració de clorofil·les a la captació s’ha mantingut baixa
respecte els anys anteriors. Durant el 2018 la concentració mitjana de clorofil·la total a la captació ha
estat de 4,8 µg/L, amb un valor màxim de 12,0 µg/L al mes de maig, sense cap incidència a l’aigua
subministrada, amb una mitjana inferior al límit inferior de quantificació (LIQ < 0,5 µg/L).
Pel que fa a les observacions microscòpiques de plàncton, l’abundància de fitoplàncton ha estat
majoritàriament a causa de les diatomees, seguit de les clorofícies i cianofícies i de zooplàncton pels
ciliats, seguit pels heliozous, rizòpodes i rotífers (mitjana anual de l’Índex d’abundància total 621 i
comptatge 158 núm. ind./mL amb valor màxims dins del primer semestre de l’any). Les observacions
realitzades del comptatge de larves de musclo zebrat (Dreissena Polymorpha) a la captació de
Campredó, seguint el mateix protocol analític de la CHE, ha estat pràcticament negatiu en totes les
mostres durant el 2018 llevat de la observació puntual de 2 larves en 50 litres d’aigua durant el mes de
juliol. Tanmateix, s’han observat colònies aïllades de musclo zebrat i adults de cargol poma (Pomacea
Insularum) al dipòsit de bombament de Campredó i al dipòsit de regulació d’entrada de l’ETAP (DAC)
Respecte els resultats microbiològics a la captació de Campredó (EB0) a l’any 2018, la mitjana anual de
Bacteris Aerobis a 22ºC ha estat de 957 UFC/mL amb un valor màxim de 1.940 UFC/mL al mes de març,
el de Coliforms totals ha estat de 1.128 NMP/100 mL amb un valor màxim de 2.005 NMP /100 mL al mes
de maig, el d’Escherichia coli de 67 NMP/100 mL amb un valor màxim de 200 NMP/100 mL al mes de
maig i octubre, el d’Enterococs fecals de 40 NMP/100 mL i un valor màxim de 192 NMP/100 mL al mes
d’abril i el de Clostridium perfringens de 32 UFC/mL i valor màxim de 61 UFC/mL al mes de maig. Tots
els paràmetres microbiològics han estat eliminats a l’ETAP de l’Ampolla en les fases d’oxidació i
desinfecció.
Pel que fa als paràmetres radioquímiques, la mitjana anual de l’activitat alfa a l’agua captada ha estat de
0,11 Bq/L amb valors d’activitat superior a 0,10 Bq/L al mes de setembre fins desembre i valors màxims
de 0,17 al mes d’octubre. Els resultats de l’aigua de l’Ebre a l’alçada d’Ascó, la mitjana ha estat de 0,08
Bq/L amb un valor màxim de 0,18 Bq/L al mes d’octubre amb dos valor puntuals de triti per sobre 100
Bq/L (132 Bq/L al mes de juny i 102 Bq/L al mes de novembre). La mitjana a la sortida de l’ETAP i aigua
distribuïda ha estat de 0,09 Bq/, amb valors superiors a 0,1 Bq/L al mes de gener i el quart trimestre amb
un valor màxim al novembre de 0,17 Bq/L. La mitjana anual de l’activitat beta a l’aigua captada (EB0) i a
l’Ebre a Ascó ha estat en ambdós punts de control de 0,13 Bq/L essent l’activitat beta resta inferior a 0,04
Bq/L, el Triti de 5,4 Bq/L a la captació de 17 resultats analític i un valor màxim de 62,6 Bq/L al mes
d’agost i 4,8 Bq/L de 101 resultats a Ascó i el Radó a ambdós punts ha estat inferior a l’activitat mínima
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detectable de 1,0 Bq/L, Els resultats a la sortida de l’ETAP i aigua distribuïda han estat pràcticament
igual llevat de triti amb una mitjana de 6,2 Bq/L de 51 resultats analítics i un màxim de 38,8 Bq/L al mes
d’octubre. La mitjana de l’anàlisi d’Urani a la captació ha estat de 3,2 µg/L amb un valor màxim de 9,0
µg/L i pràcticament igual a la sortida de l’ETAP.
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3. TRACTAMENT
L’actual tractament convencional de l’ETAP de l’Ampolla no disposa de capacitat per eliminar les sals.
Caldria efectuar un tractament a través de tipologies de membranes o dilució de l’aigua per tal d’eliminar
o reduir la major concentració de sals i altres compostos a valors per sota l’actual reglamentació per no
constituir cap anomalia en l’aigua distribuïda.
La mitjana anual de terbolesa de l’Ebre i entrada a l’ETAP ha estat de 7,0 UNF, amb valors màxim
puntual de superior a 100 UNF al mes d’abril (mitjana mensual 24 UNF). Totes les mitjanes mensuals del
valor de terbolesa a la sortida de l’ETAP (EB1) i als punt de lliurament de l’aigua als consorciats, han
estat per sota del límit de quantificació del mètode (LIQ < 0,2 UNF).
Els resultats obtinguts dels paràmetres relacionats amb la matèria orgànica, l’Índex UV i TOC (Carbó
Orgànic Total) a la captació de Campredó (EB0) ha estat de 5,5 Abs·m-1 i de 2,7 mg C/L respectivament.
La relació SUVA254/TOC és un indicador que estableix el caràcter húmic de la matèria orgànica present a
l’aigua de l’Ebre i captada pel CAT. Si aquesta relació és superior o igual a 1,7 indica presència d’àcids
fúlvics d’origen pedogènic d’alta aromaticitat a causa de la incorporació a l’aigua per arrossegament del
propi terreny. Si la relació es inferior a 1,7 indica una major concentració d’àcids fúlvics d’origen
aquagènic o de baixa aromaticitat a causa generalment per compostos d’excreció i descomposició del
plàncton i bactèries. Els àcids húmics són molècules menys oxidades i més polimeritzades que
presenten major caràcter hidrofòbic.
El tipus de tractament a l’ETAP de l’Ampolla ve marcat per la presència húmica de la matèria orgànica.
Valors alts precisen una coagulació amb reactius com el clorur fèrric i valors baixos precisen la utilització
de policlorurs d’alumini. La relació de SUVA254/TOC a la captació ha estat de 2,04 (valor superior
respecte l’any anterior) i el de la sortida de l’ETAP de 1,00 (lleugerament inferior respecte l’any anterior).
Per aquest motiu, el tractament amb sals de clorur fèrric és el més adequat i els floculadors-decantadors
de l’ETAP ha estat l’etapa amb més grau d’eliminació de compostos pedogènics.
L’eliminació de la matèria orgànica (índex UV) a l’ETAP ha estat del 67% (valor superior l’any anterior del
58 %).
Cal destacar la presència de pesticides com terbutilazina, metolaclor, clorpirifòs, oxadiazón, isopropurón i
diurón a l’aigua captada a causa de les activitats antropogèniques a la conca de l’Ebre, més
freqüentment durant els mesos de maig, juny i juliol a nivells de traces i inferiors a 0,020 µg/L, llevat de la
terbutilazina i metolaclor amb valor mitjans de 0,019 µg/L i 0,020 µg/L i valors màxims de 0,074 µg/L i
0,076 µg/L respectivament. Tots ells sense detectar-se (inferior al LQ) a la sortida de l’ETAP i xarxa de
distribució a causa de la multi barrera com la floculació/decantació, oxidació per ozonització i filtració
sobre llit de carbó actiu granulat a l’ETAP.
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Durant l’any 2018 s’han analitzat fins 21 compostos contaminats de tipus orgànic emergents, com son els
compostos farmacèutics i els d’higiene personal. Els compostos detectats han estat paracetamol,
cafeïna, imidacloprid, antipirina, metilparaben, diclofenac i iboprufè, tots ells interior a 0,020 µg/L, llevat
del paracetamol amb una concentració mitjana de 0,010 µg/L i un valor màxim de 0,063 µg/L, la cafeïna
amb una concentració mitjana de 0,060 µg/L i un valor màxim de 0,136 µg/L, el imadacloprid amb una
concentració mitjana de 0,009 µg/L i un valor màxim de 0,045 µg/L i el iboprufè amb una concentració
mitjana de 0,006 µg/L i un valor màxim de 0,023 µg/L.
A la sortida de tractament de l’ETAP de l’Ampolla, tots els compostos emergents marcats anteriorment,
han estat per sota de 0,010 µg/L llevat de la cafeïna amb una concentració mitjana de 0,005 µg/L i un
valor màxim de 0,043 µg/L.
Cal remarcar la cafeïna com paràmetre indicador de contaminació i alerta a la captació, tractament i
distribució de l’aigua.
La eliminació de THM’s a l’ETAP de l’Ampolla ha estat més significativa respecte els anys anteriors a de
la implantació de la planta d’ozonització a l’any 2017amb valors inferior al límit inferior de quantificació
(LIQ) a la sortida de l’ETAP (< 10 µg/L).
Pel que fa als compostos radioquímics, l’eliminació de l’activitat alfa a l’ETAP durant l’any 2018 ha estat
de 8% i la mitjana acumulada des de l’any 1989 ha estat 20%.
A causa que a la sortida tractament de l’ETAP de l’Ampolla, l’activitat alfa al quart trímetre de l’any ha
estat superior a 0,1 Bq/L, s’ha realitzat anàlisis de seguiment setmanal i determinació mensual dels
radionúclids sospitosos i de la dosi Indicativa Total (DIT) essent el resultat en totes les determinacions de
0,007 mSv/any (inferior a 0,1 mSv/any regulat pel RD 314/2016).
La quantitat mitjana de partícules determinades a la sortida de tractament ha estat de 776 partícules/mL
essent d’una mida entre 1 i 4 micres amb una eliminació a l’ETAP superior al 99,9% (quantitat mitjana de
la mateixa mida a l’ETAP 136.000 partícules /mL).
Els paràmetres que determinen la toxicitat de l’aigua pel mètode biològic vibrio fischeri en totes les
mostres de la línia de tractament des de la captació fins la sortida de l’ETAP i xarxa de distribució, ha
esta de inferior a 0,2 UT (unitat de toxicitat) i de 0 EC50 (Concentració efectiva a50%).
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4. AIGUA DISTRIBUÏDA
Durant l’any 2018 s’ha realitzat dos notificacions a l’Agència de Salut Pública (ASP):
-

1 de Sulfats amb concentració superior a 250 mg/L de 65 dies de durada (22 dies durant el gener
corresponent a notificació d’anomalia de 2017)

-

1 de Radioactivitat alfa amb activitat superior a 0,1 Bq/L de 109 dies de durada (31 dies durant el
gener corresponent a notificació d’anomalia de 2017).

-

Notificació corresponent a l’any 2017 a causa de clorurs d’origen natural amb concentració
superior a 250 mg/L de 8 dies de durada al mes de gener de 2018.

-

Notificació corresponent a l’any 2017 a causa

de sodi d’origen natural amb concentració

superior a 200 mg/L de 8 dies de durada al mes de gener de 2018.
Els sulfats i la radioactivitat tenen una previsió de continuïtat durant les primeres setmanes de 2019.
L’actual tractament de l’ETAP de l’Ampolla no permet eliminar els sulfats, clorurs i sodi, tanmateix tal com
s’ha mencionat al apartat anterior, la radioactivitat alfa té una eficiència baixa del 8 al 20%. Per tant,
aquests paràmetres s’han detectat a la sortida de l’ETAP i a la xarxa de distribució, qualificant l’aigua
d’anomalia. En total han estat de 190 dies·paràmetre amb 109 dies de l’any d’anomalia. En els últims 14
anys (des de 2005 fins a 2018) s’han notificat 23 anomalies d’una durada de 2.333 dies·paràmetre, dels
quals 1787 dies acumulats corresponen a anomalia de sulfats (35% del període total), amb una
tendència a consolidar una mitjana de 128 dies d’episodi/any. En general durant l’any 2018 ha presentat
una durada del 30% d’anomalies a l’aigua distribuïda (109 dies), molt inferior respecte l’any anterior d’un
49%. La variació respecte l’any anterior ha estat del -38% i un acumulat durant el període 2005-2018 del
9%. Els dies sense anomalies i incompliments notificables ha estat de 256.
Dels resultats estadístics més importants de l’aigua tractada i distribuïda (veure quadre adjunt dels
resultats analítics de qualitat 2018), a destacar els paràmetres que conformen la salinitat de l’aigua (TDS)
d’un valor de 620 mg/l, d’una disminució significativa del 27% respecte a l’any anterior (846 mg/L), els
THM’s pràcticament han estat igual a l’any anterior (28 µg/L) i la resta de paràmetres no s’aprecia
variació significativa. Respecte a l’Índex de Langelier (IL), que informa del grau de agressivitat i
inscrutabilitat de l’aigua, la captació (EB0) presenta un IL de 0,8 amb un valor màxim de 1,1 mentre que
l’aigua de la sortida de tractament i distribuïda presenten IL de 0,4 (aigua amb tendència incrustant que
permet protecció front la corrosió).
La mitjana de clor residual a la sortida de l’ETAP (EB1) ha estat de 1,08 mg Cl2/L i a la xarxa de
distribució i dipòsits de regulació de 0,58 mg Cl2/L. Com indicador dels resultats de clor, s’han detectat 27
resultats inferiors a 0,2 mg Cl2/L d’un total de mes de 1.150 determinacions (gairebé la majoria dins del
tercer trimestre). L’indicador de resultats de clors anòmals ha estat de 2,3% respecte les determinacions
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oficials (resultat molt inferior respecte l’any anterior de 7,5%). D’acord amb l’Agència de Salut Pública
(ASP), s’ha realitzat en aquests punts control bacteriològic essent en tots els casos negatiu.
Respecte als analitzadors de clor en continu, l’indicador utilitzat és de “Dies resultats anòmals per
analitzador respecte dies any per analitzador”. Els resultats anòmals són els que es troben per sota o pel
damunt dels criteris d’acceptabilitat (CA) amb un temps raonablement consensuat.
S’han observat 41 dies amb resultats anòmals amb resultats inferior a 0,2 mg/L (22 analitzadors en
continu instal·lats). Per tant, l’indicador resultant és del 0,5% (valor significativament inferior respecte
l’any anterior de 205 dies i 3,0%).

Dies

Nombre
Resultats

Indicador (%)

Clor On-line < CA (0,2 mg/L)

41

-

0,5

Clor On-line > CA (1,0 mg/L)

27

-

0,3

Clor Laboratori < CA (0,2 mg/L)

-

27

2,3

Clor Laboratori > CA (1,0 mg/L)

-

20

1,7

CLOR 2018
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5. AUDITORIES DE GESTIÓ DE QUALITAT I OBJECTIUS
Les dues normes que afecten a la qualitat de l’aigua son la UNE-EN ISO/IEC 17025 sobre el sistema de
gestió de qualitat i la competència tècnica del laboratori i la ISO-22000 sobre el sistema de gestió
d’innocuïtat alimentaria, control i gestió de riscos.
S’ha seguit amb el procés de manteniment de l’acreditació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
(Acreditació 1050/LE2006).Per tant, durant el mes de juny de 2018 es va realitzar auditoria interna amb
el resultat de 6 No Conformitats i 5 observacions i al mes d’octubre la seva corresponent auditoria
externa per part d’ENAC amb el resultat de 6 No Conformitats menors totes elles resoltes favorablement.
L’abast es de 60 paràmetres acreditats per aigües de consum juntament amb la presa de mostres i de
47 paràmetres per aigües continentals.
Tanmateix, amb data de 18/03/2015 es va obtindré la certificació de la ISO-22000 “ Sistema de Gestió de
la Seguretat Alimentària”, Gestió d’Innocuïtat de l’Aigua (GIA) (Expedient SA-0008/2015) d’AENOR.
Durant el gener 2018 es va realitzar auditoria interna i al mes de febrer auditoria externa del sistema de
gestió GIA, amb el resultat de 5 i 7 No Conformitats respectivament, totes elles resoltes favorablement.
Els objectius de qualitat programat durant el 2018 van ser tres:


Millora en la qualitat de l’aigua subministrada. Disminució % del contingut de sals per dilució de
l’aigua.



Seguiment i millores del software de gestió de laboratori (LIMS).



Ampliació dels d’analitzadors multiparamètrics en continu a la xarxa de distribució, que es durà a
terme en diferents etapes fins l’any 2020.

6. PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ
Al llarg de l’any LQAIGUA ha realitzat millores en tècniques d’anàlisi en referència al control de qualitat,
estadística i validació de mètodes d’assaig, en anàlisi microbiològics i en anàlisis de compostos orgànics
per la instrumentació d’alta resolució (HPLC/MS/MS), que ha permès la determinació de compostos
orgànics emergents (compostos farmacèutics, pesticides, higiene personal i altres). El mètode validat i
publicat ha estat per injecció directa de grans volums de mostra (400 µL) per la anàlisis de 21
compostos. A finals de 2018 s’ha iniciat nou mètode per injecció directa de 500 µL per la anàlisis de 28
compostos recollits en projectes normatius i a la normativa vigent d’aigües. En la mateix línia de treball,
10 compostos diferents recollits a la normativa presenten límits de detecció molt baixos (principalment
estrògens), per tant es treballa per extracció en fase sòlida (on line SPE) amb un volum entre 10 i 20 mL
de mostra.
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Aquestes millores, han estat fruit de l’alta exigència de la competència tècnica del laboratori, dels
diferents procediments de treball i metodologies d’assaig

implantats als laboratoris i a causa de

l’ampliació de paràmetres acreditats d’acord amb la UNE-EN ISO/IEC 17025.
LQAIGUA ha participat en 4 circuits d’intercomparació de laboratoris que inclouen l’anàlisis de
paràmetres orgànics i inorgànics (aigües prepotables i de consum humà), paràmetres microbiològiques
(aigües de consum humà) i de toxicitat. S’ha realitzat 12 exercicis amb un total de 174 resultats analítics
dels quals s’han enregistrat 3 No Conformitats (NC). Tots els resultats i les resolucions de les NC’s han
estat satisfactoris i dins dels objectius marcats.
El personal de LQAIGUA ha rebut formació de noves tècniques d’instrumentació avançada de
cromatografia, validació i càlcul d’incerteses, assistència a diferents jornades de formació tècnica, i
també col·laborant en cinc convenis per a la formació d’estudiants en pràctiques de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Instituts d’ensenyança secundària (IES).
El CAT, amb el suport del Grup de Cromatografia del Departament de Química Analítica i Química
Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha continuat amb l’estudi projecte per a la realització de
la tesi doctoral “Avaluació de la presència de compostos emergents en aigües destinades al consum
humà”, per tant, obtingut ajut en el marc de la convocatòria de doctorats industrials de l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
S’ha continuat amb el contracte establert amb URAIS d’una durada de sis anys per la realització de les
determinacions radioquímiques.
En el marc del projecte LIFE EBRO-ADMICLIM liderat per l’IRTA, el CAT ha participat en les tasques de
control de qualitat i per l’aportació

dels fangs generats a l’ETAP al seu retorn al medi per tal

d’incrementar l’acreció, subsidència del Delta i els efectes del canvi climàtic. LQAIGUA ha col·laborat en
les accions B1, B3 i B5, concretament en la part experimental de l’acció B1 sobre la injecció de fangs
generats a l’ETAP al canal de regadiu del delta de l’Ebre, A mitjans de d’any 2018 es va posar punt i final
al projecte i en fase d’auditoria.
Dins de les jornades, congressos i publicacions realitzats durant l’any, cal mencionar:
-

El 7 de juny es va realitzar jornada sobre aspectes de qualitat de l’aigua a l’ETAP de l’Ampolla i
dirigida a l’Agència de Salut Pública. Els temes tractats van ser sobre gestió de qualitat de l’aigua
i la nova directiva d’aigües potables (ASP), la determinació radioquímica en matrius ambientals i
en aigües de consum (URAIS), , sistemes de sensorització automàtica multiparamètrica en
continu des de la captació a la xarxa de distribució (CAT), Contaminats emergents en matrius
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ambientals (CSIC) i Determinació de contaminats emergents en les aigües captades i
subministrades pel CAT (CAT).
-

Jornada dirigida als serveis tècnics dels consorciats el dia 4 d’octubre a l’ETAP de l’Ampolla on
es va exposar el pla estratègic del CAT 2018-2021, Sistemes on-line, analitzadors
multiparametrics i estacions de electrocloració, Proposta de futura gestió de fangs als canals de
reg del Delta de l’Ebre inclòs al projecte Europeu Life ADMICLIM, Criogenització de canonades,
Detecció de fuites, Carbonatació del formigó i Concepte sobre pressupostos i tarifes.

-

Participació en el grup de treball de la comissió segona d’AEAS d’elaboració de guies de
funcionament als laboratoris d’assaig, concretament amb la “Guia para el funcionamiento de los
laboratorios de ensayo de aguas. Criterios para la toma de muestras puntuales”.

-

Publicació a la revista tècnica “Analytical and Bioanalytical Chemistry” de l’article amb el títol “A
simple, fast method for the analysis of 20 contaminants of emerging concern in river wàter using
large-volume direct injection líquid chromatography-tandem mass spectrometry”.

-

Publicació a la revista tècnica “Journal of Environmental Radioactivity” de l’article amb el títol
“Presence of artificial radionuclides in samples from potable wàter and wastewater treatment
plants”.

-

Participació com a docents en el Màster en eines per al desenvolupament professional a la
indústria de la Universitat Rovira i Virgili
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7. CONCLUSIONS
Les conclusions més destacables l’any 2018 han estat:
-

S’han enregistrat 9 episodis de qualitat a l’Ebre tots tractables a l’ETAP de l’Ampolla llevat dels
sulfats.

-

La qualitat de l’aigua subministrada pel CAT ha estat d’apta durant tot l’any 2018 amb anomalia
de sulfats, per sobre de 250 mg/L de 65 dies de duració i radioactivitat alfa d’origen natural per
sobre 0,1 Bq/L de 109 dies de duració.

-

El nombre de dies sense episodi “q” a la Captació de l’Ebre ha estat de 189 i el nombre de dies
sense notificacions “SLT” a l’ASP de l’aigua subministrada ha estat de 256.

-

El nombre de mostres realitzades respecte al nombre de mostrejos com a requeriment legal, ha
estat pràcticament el quàdruple (3,7%) i el nombre de paràmetres realitzats ha estat
pràcticament el doble (1,9%).

-

Comportament salí de l’aigua de l’Ebre respecte al últims 49 anys, salinització amb un increment
de 3,5 mg TDS·L-1/any (5,0 µS·cm-1/any).

-

Relació SUVA254/TOC de l’aigua captada EB0 de 2,04

-

L’eliminació de matèria orgànica d’acord amb els resultats analítics UVA254 ha estat del 67%

-

Clors inferiors a 0,2 mg/L dels analitzadors en continu han estat del 0,5% i dels anàlisis puntuals
“in situ” al propi punt de mostreig del 2,3%.

-

Participació en quatre circuits d’intercomparació de laboratori amb 174 resultats analítics. Tots
els resultats i les resolucions han estat satisfactoris.

Com a conclusió final i en relació a tot l’anteriorment explicat,
els resultats analítics de l’aigua subministrada pel CAT a tots els seus usuaris, durant tot el
2018, han presentat en tot moment la condició d’AIGUA APTA PEL CONSUM HUMÀ, d’acord
amb la normativa vigent que regula els valors d’acceptabilitat dels paràmetres de qualitat, els
condicionants i processos de potabilització i de distribució.
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QUALITAT DE L'AIGUA TRACTADA I DISTRIBUÏDA DURANT L'ANY 2018

Codi
SINAC

Paràmetres

Unitats

Valor
Paramètric
RD 140/2003

Mitjana
2017

Mitjana
2018

Quantitat
d’anàlisis
2018

Paràmetres Organolèptics
043

Olor

Índex Dilució

3

2

2

730

046

Sabor

Índex Dilució

3

2

2

730

039

Color

mg Pt-Co/L

15

<3

<3

728

049

Terbolesa

UNF

1

<0,2

<0,2

728

Paràmetres Físicoquímics
045

pH

Unit pH

6,5-9,5

7,7

7,7

731

040

Conductivitat a 20ºC

µS/cm

2500

1183

889

731

618

Residu Sec a 110ºC

mg/L

-

846

620

132

-

± 0,5

0,48

0,42

161

mg CaCO3/L

-

440

323

180

Núm. Part./mL

-

823

778

27

mg Na+/L

200

131

80

168

mg K+/L

-

4

3

99

045,1

Índex Langelier

-

Duresa Total

-

Comptatge partícules
Composició Iònica
Cations

047

Sodi

617

Potassi

606

Calci

mg Ca+2/L

-

123

93

99

614

Magnesi

mg Mg+2/L

-

30

18

99

Anions
607

Carbonats

mg CO32-/L

-

<6

<6

99

604

Bicarbonats

mg HCO3-/L

-

197

189

99

038

Clorurs

mg Cl-/L

250

186

111

168

048

Sulfats

mg SO42-/L

250

254

160

168

20

Nitrats

mg NO3-/L

50

10

9

99
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Codi
SINAC

Unitats

Valor
Paramètric
RD 140/2003

Mitjana
2017

Mitjana
2018

Quantitat
d’anàlisis
2018

TOC

mg C/L

7

2,6

1,8

67

Índex UV

Abs/m

-

2,7

2,7

220

mg NO2-/L

0,5

<0,02

<0,02

94

Paràmetres

Components Minoritaris
035
021

Nitrits

015

Fluorurs

mg F-/L

1,5

0,20

0,14

70

605

Bromurs

µg Br-/L

-

<50

<50

108

009

Bromats

µg BrO3-/L

10

6

3

68

-

Clorats

µg ClO3-/L

700

143

138

108

-

Clorits

µg ClO2-/L

700

<50

<50

70

033

Alumini

µg Al3+/L

200

39

61

422

034

Amoni

mg NH4+/L

0,5

<0,05

<0,05

731

041

Ferro

µg Fe/L

200

16

<10

422

042

Manganès

µg Mn/L

400

<1

<1

422

620

Sílice

mg SiO2/L

-

4

4

132

008

Bor

mg B/L

1

<0,1

<0,05

70

mg Cl2/L

0,2-1

0,83

0,82

1009

Desinfectant
037

Clor Lliure Residual
Microcontaminants Inorgànics

004

Antimoni

µg Sb/L

5

<1,0

<1,0

70

005

Arsènic

µg As/L

10

<1,0

<1,0

70

010

Cadmi

µg Cd/L

5

<0,5

<0,5

70

011

Cianur

µg CN-/L

50

<10

<10

47

012

Coure

µg Cu/L

2000

<20

<20

70

013

Crom

µg Cr/L

50

<2

<2

70

017

Mercuri

µg Hg/L

1

<0,05

<0,05

412

019

Níquel

µg Ni/L

20

<2

<2

70

024

Plom

µg Pb/L

25

<1,0

<1,0

70

025

Seleni

µg Se/L

10

<1,0

<1,0

70

319

Urani

µg U/L

-

4,6

3,0

368
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Codi
SINAC

Paràmetres

Unitats

Valor
Paramètric
RD 140/2003

Mitjana
2017

Mitjana
2018

Quantitat
d’anàlisis
2018

Microcontaminants Orgànics
016

Hidrocarburs Aromàtics (PAH's)

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

95

022

Plaguicides Totals

µg/L

0,5

<0,05

<0,05

71

Triazines (Individual)

µg/L

0,1

<0,025

<0,025

158

Trihalometans

µg/L

150

29

28

157

026

Paràmetres microbiològics
032

Recompte a 22ºC

UFC/mL

100

3

1

533

031

Bacteris Coliforms

NMP/100mL

10

<1

<1

775

001

Escherichia coli

NMP/100mL

0

<1

<1

775

002

Enterococs

NMP/100mL

0

<1

<1

59

003

Clostridium perfringens

UFC/100mL

0

0

0

476

Paràmetres Radioquímics
052

Activitat Alfa Total

Bq/L

0,1

0,10

0,09

61

54

Activitat Beta Total

Bq/L

-

0,15

0,13

48

53

Activitat Beta Resta

Bq/L

1

<0,04

<0,04

48

051

Triti

Bq/L

100

11,7

6,2

52

Radó-222

Bq/L

-

<1,0

<1,0

26

mSv/any

0,1

<0,1

<0,1

44

50

Dosi Indicativa Total

SINAC: Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum.
Color verd: Valor inferior al límit de quantificació del mètode d'anàlisi.
Color vermell: Valor fora de l'objectiu de qualitat.
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