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080311010 - Aigües de Manresa. Calaf 

AIGÜES DE MANRESA S.A. 

 

Plana de l´om      

08242 Manresa 

10/03/2020 15:00  

   

Acta d’inspecció 

Data Hora inici: Hora final: 

Identificació del lloc de l’actuació 

Nom i cognoms o raó social de l’entitat 

Nom establiment DNI/NIF/NI 

Domicili establiment 

Municipi Codi Postal Telèfon 

938725522 

Adreça de correu  

info@aiguesmanresa.cat 

RSIPAC: RGSEAA: ROESB: - Altres: 

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l’ASPCAT en relació al nom i/o domicili de 

l’empresa/establiment i/o les seves activitats:   No   Sí (les diferències han de quedar  

Autorització / Registre 

Motiu/s de l'actuació 

Investigació / control d’incompliments en l´aigua de consum humà.   

Gestora d´aigües de consum humà  

Activitat/s Inspeccionada/des 

A08294282 

Cognoms i nom:  DNI/NIE: 148T 

X 

Empleat del control sanitari de l´aigua En qualitat de: 

Signatura  Signatura  Signatura  Signatura del/de la  

Inspector/s 

Cognoms i nom: 

 

 

 

Persona davant la qual s’estén l’acta 
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En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" 
d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut 
pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00. 
 
Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi 
correspongui serà notificada al subjecte passiu  per l'òrgan competent. 
 
 X   Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on 
voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS. 
 
Adreça de correu electrònic:   info@aiguesmanresa.cat                              Telèfon mòbil:                
 
En cas de notificació per correu postal, aquesta s’efectuarà a l’adreça indicada a la capçalera de l’acta. Si es desitja rebre la 
notificació en una altra adreça, indicar quina:                                                   
 
En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de     pàgines  
inclosos els annexos. 

Relat dels fets i recull d’observacions 

Seguiment del incompliment del paràmetre nitrats i terbolesa. 

Antecedents :  

En l´acta  nº CC2000756919-1 del 04/02/2020 es feia constar que l´empresa gestora tenia 
que informar a la població del risc per excés de nitrats i terbolesa en l´aigua de consum , fer 
les millores necessàries per tal de restablir els nivells dels paràmetres que marca la normativa 
vigent, fer la neteja i desinfecció de les instal·lacions i fer un seguiment analític de l’evolució 
dels paràmetres afectats (nitrats, terbolesa i suma de THM). Addicionalment un control 
microbiològic de l´aigua subministrada a la xarxa. 
 
Fets: 
 
1º Es va informar de manera immediata i de forma periòdica a la població del risc per excés de 
nitrats i terbolesa en l´aigua de consum. 
 
2º S´han fet millores per tal de reduir la terbolesa, nitrats i suma de THM (neteja del filtre de 
l’ETAP, posar en marxa el pou del rector, netejar entrada d´aigua a l´ETAP, barrelles d´aigües 
de les captacions ....)   
 
3º El dia 27/02 es va fer la neteja del dipòsit de capçalera i es van fer purgues de xarxa. 
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4º S´ha fet un seguiment analític dels paràmetres afectats a sortida de dipòsit de capçalera i en 
diferents punts de la xarxa amb els següents resultats dels últims dies :  
 

- Nitrats: 
o sortida de dipòsit de capçalera: des de l’1 de març fins el 10 de març els valors 

oscil·len de 39 a 48 mg/l. 
o xarxa: des del 2 de març fins el 10 de març els valors oscil·len de 37 fins a 48 mg/l. 

- Suma THM: 
o Sortida de dipòsit capçalera: des de l´1 fins el 9 de març els valors oscil·len de 61 fins 

95 microg/l. 
o Xarxa: fins el 6 de març els valors eren superiors al límit que marca la normativa 

vigent, assolint uns valors màxim de 116 microg/l. Des del 7 de març fins avui, els 
valors oscil·len entre 70 i 86 microg/l. 

- Terbolesa: a data d’avui la terbolesa a sortida de dipòsit de capçalera és 1 UNF i a xarxa de 
2,2 UNF a la font plaça dels arbres i de 1,6 UNF al polígon de les Garrigues. 
 

- Seguiment analític microbiològic: es fan 2 determinacions setmanals i els valors compleixen 
la normativa vigent tan a xarxa com a dipòsit de capçalera. 
 

 
 

CONCLUSIONS:  
 
Revisades les actuacions realitzades, la documentació presentada i les mesures adoptades per 

l’entitat gestora arran de l´incompliment per nitrats, terbolesa i suma de THM a la zona de 

subministrament, procedim a tancar aquests incompliments i per tant es pot utilitzar l’aigua 

per us de boca. 

 

Malgrat això, i tenint en compte la vulnerabilitat d’aquestes captacions, cal seguir fent un 

seguiment analític dels paràmetres: THM, nitrats i terbolesa. 

 




