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RESUM 

 

Segons un article del diari el País (12/04/2008) el 80% de l’aigua envasada a Catalunya prové 

del Montseny. Font Vella, Viladrau, Fontdor, Font Selva, Font Agudes, Font del Regàs i aigües 

del Montseny provenen dels manantials subterranis de Sant Hilari de Sacalm i Arbúcies, a la 

comarca de la Selva, entre el parc natural del Montseny i les Guilleries. 

És per tot plegat que s’ha cregut interessant veure la viabilitat de l’aprofitament d’aigües 

subterrànies captades al túnel per fer una planta embotelladora. 

Per tot això s’ha reconegut el territori, s’ha agafat mostres i analitzat. 

Conjuntament amb el recull de dades tècniques, mapes, informes i l’analítica d’aigua s’ha 

considerat 3 eixos de viabilitat: 

-  Quantitat 

- Qualitat 

- Rendibilitat 

Desprès dels estudis realitzats, es conclou que no és viable per la qüestió de la qualitat de 

l’aigua ja que on es troba té un risc alt de contaminació a causa de la proximitat del túnel . 

Malgrat l’esmenta’t anteriorment es recomana amb indicacions els passos que s’haurien de fer 

per poder realitzar un projecte amb la finalitat d’embotellar les aigües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

According to an article of the newspaper El País (12/04/2008) the 80% of bottled water of 

Catalonia comes from the Montseny. Font Vella, Viladrau, Fontdor, FontSelva, Font Agudes, 

Font del Regas and Aigües del Montseny come from the subterranean springs of Sant Hilari de 

Sacalm and Arbúcies, in the region of La Selva, situated between the Parc Natural del 

Montseny and Guilleries. 

It is exactly for this reason that it has been considered interesting to check the viability of the 

groundwater’s use, which is captured in the tunnel, to build a bottling plant.  

Therefore, the territory was recognized, samples were collected and analyzed.  

Together with the collection of technical data, maps, reports and the analytical study of water, 

three areas of feasibility have been taken into consideration:   

- Quantity 

- Quality 

- Profitability 

After finishing with the studies, it can be concluded that it is not viable because the proximity 

of the tunnel can represent a high risk of contamination of the water, being prejudicial for its 

quality.   

Despite the previous information, it is advisable to follow the recommended steps in order to 

carry out a project with the purpose of bottling water.  
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1. Introducció 

1.1. Antecedents 
 

L’aigua és un recurs molt important per la nostra vida, és la més important de totes les 

substàncies minerals.  

 

És un element imprescindible perquè hi hagi vida, ja que el 60% del cos humà està format per 

aigua. L’aigua mineral natural és un bé per a la nostra societat, tots tenim la necessitat de 

beure uns dos litres d’aigua diaris la qual cosa fa que s’hagi de buscar recursos per trobar-la i 

oferir-la al mercat. 

Al llarg dels 4 anys que dura la carrera, s’ha vist l’important que és cuidar el nostre entorn, el 

món en general. Els estudis que ha escollit l’autora, són Recursos Energètics i Miners i l’aigua 

mineral n’és un. 

 

Aquests darrers dos anys, l’autora ha estat fent pràctiques d’empresa a Cedinsa, una empresa 

concessionària d’infraestructures viàries la qual recentment ha inaugurat el desdoblament de 

l’Eix Transversal (C-25) que uneix les poblacions entre Cervera i Riudellots de la Selva amb una 

longitud de 153 km. I ha se’t aquí on s’ha vist el que podia ser el Projecte Final de Grau. 

En una visita a l’obra al túnel de Joanet, es va veure que a la galeria d’evacuació d’aquest túnel 

s’infiltrava molta aigua i per l’àmbit on es troba es va voler estudiar-la més a fons per si podria 

ser un recurs per poder-la aprofitar. 

 

1.2. Justificació 
 

Segons un article del diari (El País, 2008) el 80% de l’aigua envasada a Catalunya prové del 

Montseny. Font Vella, Viladrau, Fontdor, Font Selva, Font Agudes, Font del Regàs i aigües del 

Montseny provenen dels manantials subterranis de Sant Hilari de Sacalm i Arbúcies, a la 

comarca de la Selva, entre el parc natural del Montseny i les Guilleries. En total s’extreu 1500 

milions de litres a l’any (4 milions al dia) el que suposa el 27% del total de litres envasats en el 

conjunt de l’Estat. 

El mal sabor de l’aigua de l’aixeta és una de les grans causes de que el consum d’aigua s’hagi 

disparat en els últims anys i les ventes hagin augmentat un 80% en l’última dècada, segons les 

ultimes dades estadístiques del sector. 

L’aigua que s’estudia està a la zona del Montseny, una zona que segons els paràgraf anterior és 

d’on es treu més aigua subterrània a Catalunya. 

I per aquest motiu s’ha volgut dedicar el Treball Fi de Grau en fer un estudi per poder veure si 

és viable o no, fer un projecte d’una planta embotelladora d’aigua mineral en aquella zona. 
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1.3. Objectius 
 

L’objectiu principal del present treball és determinar la viabilitat de fer un projecte 

d’aprofitament de l’aigua mineral natural trobada. Els punts principals per determinar-la són 

els següents: 

- Quantitat aportada per l’aqüífer. 

- Qualitat de les aigües subterrànies. 

- Viabilitat econòmica. 

 

Seguint els passos marcats per el Real decret 1798/2010, pel qual es regula l’explotació i 

comercialització d’aigües minerals naturals envasades per al consum humà, d’altres lleis que es 

mostren en el punt 1.4, i les ordres del Departament d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de 

la Generalitat de Catalunya s’ha redactat el següent estudi per poder finalment treure unes 

conclusions de si val la pena seguir endavant o no (s’adjunta còpia del RD i de la normativa de 

la Generalitat a l’Annex 6). 

 

1.4. Metodologia 
 

La metodologia que s’ha seguit per portar a bon terme aquest treball és: 

 

- Seguir els punts que hi ha establits per la normativa aplicable (GENCAT. Catàleg 

Serveis, 2011) en la declaració de la condició mineral natural d’una aigua : 

 LLEI 22/1973, de 21 de juliol, reguladora de mines.   (BOE núm. 176 publicat el 

24/07/1973) 

 LLEI 54/1980, de 5 de novembre, que modifica la Llei reguladora de 

mines.   (BOE núm. 280 publicat el 21/11/1980) 

 REIAL DECRET 2857/1978, de 25 d'agost que aprova el Reglament General 

per al Règim de la Mineria.   (BOE núm. 295 publicat el 11/12/1978) 

 Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i 

comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades 

per al consum humà.   (BOE núm. 16 publicat el 19/01/2011) 

- Primerament s’explica la situació en que es troba aquesta aigua: geogràficament, 

geològicament i la climatologia de la zona. Aquests punts ens ajudaran a 

determinar la zona, si és bona o no per tal que hi hagi un recurs d’aigua mineral. 

 

- S’ha estudiat l’aigua amb anàlisis químics al laboratori de la universitat per saber 

de quin tipus d’aigua estem parlant, si serà bona o no.  

 

 

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=9050
http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/11/21/pdfs/A26000-26001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/11/21/pdfs/A26000-26001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/11/21/pdfs/A26000-26001.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/29905
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/29905
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/29905
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-971-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-971-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-971-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-971-C.pdf
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- I l’últim punt és un estudi econòmic on amb la producció, la maquinària, el 

personal  necessari i la situació que tenim en la societat, poder determinar si seria 

rentable o no. 

 

- La redacció del present treball s’ha realitzat mitjançant: Word, Excel, Arcmap, 

Autocad, Adobe Acrobat Professional. 

 

Amb tots aquests punts treure unes síntesis i valorar-les, ja que l’aigua és un bé 

necessari per tots i s’ha de buscar solucions per a un futur pròxim per a que no falti 

aigua per beure a ningú. 

 

En resum, és un estudi de la quantitat que tenim d’origen, qualitat i l’economia que 

repercuteix tot plegat per trobar la viabilitat d’aprofitament de l’aigua estudiada. 

 

 

 

 

Figura 0. Esquema de la metodologia en tres branques principals per estudiar la viabilitat. 

 



 Estudi de viabilitat d’aprofitament d’aigua mineral natural 

  
Pàgina 11 

 
  

2. Estat de l’art 
 

Aquest capítol explica les diferents parts com a punt de partida que ens ajudaran a 

determinar la situació actual en que es troba la zona. 

S’ha recopilat la informació necessària per poder determinar diferents aspectes com: el balanç 

hídric per poder trobar la quantitat de recàrrega de l’aqüífer, la geografia per conèixer bé la 

zona i saber si està lliure per poder aprofitar, i la situació geològica per estudiar la zona 

internament. 

Pel que fa a l’apartat de Climatologia, a partir de les dades climatològiques s’ha elaborat un 

càlcul dels balanç hídric a fi de determinar la infiltració mensual difusa en la zona, que és un 

dels punts per determinar la quantitat d’origen. 

 

2.1. Climatologia 
 

En aquest punt s’estudia la climatologia que hi ha a la zona estudiada per així poder 

determinar si és una bona zona que hi hagi aigua subterrània i tingui una recàrrega perquè es 

produeixi el cicle hídric, i així determinar la infiltració d’aigua que hi ha amb les precipitacions. 

S’ha agafat l’estació de Santa coloma de Farners de l’AEMET (AEMET, 2013) que és 

l’antic INM. És la més propera a la zona estudiada (veure figura 1), es troba a al comarca de la 

Selva. Les seves coordenades UTM són x=472246 i Y= 4635034 i està a una altitud de 162 m. 

 
Figura 1. Situació de l’estació meteorològica a escala 1:20.000 

El clima de la Selva (METEOCAT, 2000) del 1971-2000, té una distribució regular de la 

precipitació al llarg de l’any. El règim pluviomètric és TPHE a gran part de la comarca, tret de 

l’extrem més interior on és TPEH. Al litoral i prelitoral el total anual és escàs, augmentant fins 

arribar a valors abundants i molt abundants a la zona del Montseny. En relació al règim tèrmic, 

l’estiu és calorós amb un hivern moderat. L’amplitud tèrmica anual és moderada. Destaca en 

aridesa el mes de juliol.  

Estació 

meteorològica 

Santa Coloma 

Farners 

ZONA ESTUDI 
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2.1.1 Dades Climàtiques generals 

 

Taula 1. Valors Climatològics Mitjans I Extrems Període 1971 – 2000  

a Santa Coloma de Farners (Dades AEMET) 

 

 PRECIPITACIÓ (mm) NOMBRE MIG DE DIES DE: 

MES Mitjana Màx. en Màx. en 
Pluja Neu Calamarsa Temporal Boira Rosada Gebrada 

 
mensual un dia un mes 

Gener 74,31 113,00 261,00 3,83 0,33 0,06 0,00 0,11 0,00 2,22 

Febrer 47,63 140,00 282,00 3,44 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 1,22 

Març 55,30 64,00 167,50 4,19 0,00 0,00 0,13 0,38 0,00 0,25 

Abril 72,18 50,00 176,00 6,00 0,00 0,00 0,29 0,06 0,00 0,00 

Maig 79,33 67,00 196,50 5,88 0,00 0,00 0,25 0,06 0,00 0,00 

Juny 63,99 78,00 243,00 4,44 0,00 0,06 0,25 0,06 0,00 0,00 

Juliol 36,43 51,70 103,00 3,44 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 

Agost 42,08 57,50 132,40 4,06 0,00 0,06 0,17 0,00 0,00 0,00 

Setembre 73,05 60,00 192,70 5,65 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 

Octubre 94,64 114,00 318,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 

Novembre 90,13 100,00 214,50 4,94 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,38 

Desembre 64,69 100,00 174,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 2,06 

ANY 793,73 140,00 318,00 54,09 0,56 0,17 1,56 1,44 0,00 6,19 

 

 

Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) 

MES 

MITJANA 
Mitjana 
mensual 

Extremes 
Absolutes 

Oscil·lació 

Màxima Mínima Màxima Mínima 
extrema 

mitjana 

Gener 18,7 -3,5 7,6 23,0 -8,0 22,2 

Febrer 19,9 -3,2 8,4 24,0 -6,0 23,1 

Març 23,6 -1,3 11,2 30,0 -5,0 24,9 

Abril 24,5 0,5 12,5 34,0 -4,0 24,0 

Maig 28,7 4,4 16,5 35,0 0,0 24,3 

Juny 32,7 8,5 20,6 40,0 1,0 24,1 

Juliol 34,4 12,9 23,7 39,0 9,0 21,5 

Agost 34,9 11,1 23,0 38,0 5,0 23,8 

Setembre 31,1 8,5 19,8 39,0 4,0 22,6 

Octubre 26,4 3,6 15,0 32,0 -2,0 22,8 

Novembre 21,2 -1,7 9,7 30,0 -8,0 22,8 

Desembre 18,7 -3,1 7,8 24,0 -7,0 21,8 

ANY 34,9 -3,5 14,6 40,0 -8,0 23,2 
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a.  Precipitació 

La precipitació inclou tota l’aigua provinent de diversos fenòmens meteorològics 

(pluja, neu, calamarsa, etc.). A la zona objecte d’aquest estudi, la major part de la precipitació 

es produeix en forma de pluja, per la qual cosa en aquest apartat es descriu aquest fenomen 

meteorològic . Les dades mitjanes de precipitació es mostren a la taula 2. 

 

Taula 2. Valors Precipitacions a Santa Coloma de Farners (Dades AEMET) 

  

 

MESOS 

  

Precipitació 

mitjana 

  

(mm) 

Precipitació 

mensual resp. 

a la normal 

(%) 

nº dies 

pluja 

  

  

nº dies 

prec. 

> 1 mm 

  

nº dies 

prec. 

> 10 mm 

  

nº dies 

prec. 

> 30 mm 

  

Precipitació 

Màx. en 

un dia 

(mm) 

Precipitació 

Màx. en 

un mes 

(mm) 

Gener 74,31 9,36 3,83 4,05 2,25 0,85 113,00 261,00 

Febrer 47,63 6,00 3,44 3,32 1,47 0,37 140,00 282,00 

Març 55,30 6,97 4,19 4,25 2,10 0,40 64,00 167,50 

Abril 72,18 9,09 6,00 6,15 2,65 0,65 50,00 176,00 

Maig 79,33 9,99 5,88 6,10 2,95 0,80 67,00 196,50 

Juny 63,99 8,06 4,44 4,68 2,05 0,58 78,00 243,00 

Juliol 36,43 4,59 3,44 3,19 1,24 0,24 51,70 103,00 

Agost 42,08 5,30 4,06 3,52 1,76 0,19 57,50 132,40 

Setembre 73,05 9,20 5,65 5,38 2,76 0,52 60,00 192,70 

Octubre 94,64 11,92 5,24 5,05 2,65 1,15 114,00 318,00 

Novembre 90,13 11,36 4,94 4,70 3,05 0,95 100,00 214,50 

Desembre 64,69 8,15 3,00 3,20 1,90 0,90 100,00 174,00 

ANY 793,73 100,00 54,09 53,60 26,84 7,60 140,00 318,00 

 

 

Una característica comuna a tota la comarca són les precipitacions relativament 

generoses . Aquest fet s’explica per la combinació de dos factors: la situació latitudinal, prou al 

nord per rebre la influència de les pertorbacions atmosfèriques pròpies de les latituds mitjanes 

i per l’orientació de les serralades Prelitoral i Litoral, paral·leles al mar. Aquestes muntanyes 

provoquen l’ascensió de vents humits del Mediterrani, els quals, en trobar-se amb l’aire fred 

en alçada, generen núvols i pluges (Motjé, 1993) 

 

2.1.2 Classificació climàtica 

 

L’objectiu d’establir una classificació climàtica és la definició dels tipus de clima que 

caracteritzen la zona. 

Una gran part dels índexs, diagrames i classificacions del clima habituals fan referència a la 

influència del clima sobre les comunitats vegetals. Entre ells segons fonts consultades (S.Rivas-

Saénz, 1996-2009), s’ha optat per a la determinació del següents: 
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INDEXS CLIMÀTICS: 

. Aridesa de Martonne 

 . Termopluviomètric de Dantin-Revenga 

 . Pluviositat de Lang 

CLIMOGRAMES:  

 . Ombrotèrmic de Walter-Gaussen 

 . Balanç hídric 

CLASSIFICACIÓ CLIMÀTICA: 

. Thornthwaite 
 

A)  Índexs Climàtics: 

 

 Índex d’aridesa de Martonne 

L’expressió que defineix aquest índex és: 

 

 

Santa Coloma Farners 
R (mm) t (

o
C) Ia 

793.73 14.6 32.26 

Valoració de l’índex Ia : [ 0-5=zona àrida, 5-10= Z. Semidesèrtica, 10-20=Z. Semiàrida 

mediterrània, 20-30= Zona subhumida, 30-60=Zona humida, >60= Zona perhumida] 

 Índex termopluviomètric de Dantín-Revenga 

Es defineix mitjançant l’expressió: 

R

t
 100 = Itp 

 
Itp : Índex termopluviomètric: 
t : Temperatura mitjana anual, en o C 
R : Precipitació mitjana anual, en mm 

 

Santa Coloma de Farners 
R (mm) t (ºC) Itp 

793.73 14.6 1.84 

 

Segons aquest índex, seran zones humides aquelles l’índex de les quals es trobi entre 0 i 2; 

zones semiàrides entre 2 i 3; àrides entre 3 i 6, i subdesèrtiques superior a 6. 

Per tan la zona estudiada pertany a zona humida. 

Ia : Índex d’aridesa 
R : Precipitació mitjana anual, en 
mm 
t : Temperatura mitjana anual, en 
ºC 

 

10)+ (t

R
 = Ia
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 Índex de pluviositat Lang 

S’Expressa:  

t

R
 =L

 

L. : Índex de pluviositat 
R : Precipitació mitjana anual, en mm 
t : Temperatura mitjana anual, en 

o 
C 

 

Santa Coloma de Farners 
R (mm) t (

o
C) L 

793.73 14.6 54.36 

 

La classificació del clima segons aquest índex es redueix a: 

 Àrid L < 40 
 Humit 40 < L < 160 
 Molt humit 160 < L 

 

Segons aquesta classificació, el clima és  “humit”. 

 

B) Climogrames: 

 

 Diagrama ombrotèrmic de Walter-Gaussen 

En aquest tipus de diagrama (veure figura 2) es reflecteix la variació dels valors mitjans de 

temperatura i precipitació al llarg de l’any. Per a les precipitacions s’opta per una escala doble 

que la de la temperatura (2 mm de precipitació equivalen a 1ºC de temperatura), per tal 

d’establir, tenint en compte la hipòtesi de Gaussen, els mesos secs (P<2T). D’aquesta manera 

es delimiten els períodes de sequera, així com la seva intensitat, que està relacionada amb la 

superfície delimitada pel polígon que uneix els punts corresponents a cada mes. 

Figura 2. Gràfic a partir de les dades de la taula 1 i 2 per tal de determinar el període sec i humit 

 
A la figura 2 podem observar com predomina el període humit, sent sol de juliol a agost el sec.  
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 Diagrama balanç hídric 

 

En aquest es compara l’evapotranspiració real (ETP R) i potencial (ETP) amb la precipitació al 

llarg de l’any. Aquesta comparació proporciona informació sobre l’excés o dèficit d’aigua al sòl 

durant les diverses estacions. Quan la precipitació supera l’evapotranspiració potencial vol dir 

que hi ha un excés d’aigua, que inicialment s’acumularà al sòl o que circularà superficial o 

profundament i que podrà ser aprofitada per les plantes. 

 
A continuació, podem observar la fitxa hídrica (taula 3) calculada pels diferents mesos de l’any 

de la qual posteriorment s’ha representat en un gràfic (veure Figura 3).  

Taula 3. Balanç d’aigua i càlcul de la infiltració a partir de la Precipitació i evapotranspiració en la 

zona estudiada 

  Set. Oct. Nov. Des. Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 
  

Precip. 73 94.6 90.1 64.7 74.3 47.6 55.3 72.2 79.3 64 36.4 42.1 
  

ETP 91.5 53 25.9 16.7 16.4 18.6 33.7 48.1 79.9 112.7 141.5 126.7 
  

P-ETP ( + )   41.7 64.3 47.9 57.9 29 21.6 24.1         
  

( - )  18.4               0.6 48.7 105 84.6 
  

( + )  = 0   0 0 0 0 0 0 0         
  

( - ) SUMA 
(n) ant 

257.3               0.6 49.3 154.3 238.9 
  

RESERVA 0 41.7 100 100 100 100 100 100 99.4 50.2 0 0 
  

INC. 
RESERVA 

0 41.7 58.3 0 0 0 0 0 -0.6 -49.3 -50.2 0 
  

ETP REAL 73 53 25.9 16.7 16.4 18.6 33.7 48.1 79.9 113.2 86.6 42.1 
  

INFILTRACIÓ 0 0 5.9 47.9 57.9 29 21.6 24.1 0 0 0 0 186.4 l/m² 

DEF. 
HÍDRICA 

18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.6 54.9 84.6 
  

 

 

El balanç hídric és un punt important per fer una aproximació de l’aigua que tenim en 

el subsòl per infiltració, fent els càlculs corresponents (taula 3) surt que hi ha 186,4 l/m2 en la 

zona de Santa Coloma de Gramenet que és d’on tenim les dades, tal i com s’observa al gràfic 

(Figura 3) veiem que el que predomina en un any (la mitjana de cada mes del 1973 al 2000) és 

l’excés d’humitat que va de Novembre a Maig i el dèficit d’aigua (l’època més seca) de Juny fins 

a Setembre. 
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Figura 3. Gràfic balanç hídric representat a partir de la taula 3 dels diferents mesos de l’any, 

s’observa que predomina l’aigua acumulada en el subsòl que comença del Novembre fins Maig. 

 

 

C) Classificació climàtica: 

 

 Classificació de Thornthwaite: 

 

El clima, segons aquesta classificació, s'expressa mitjançant quatre lletres: les dues 

primeres majúscules i les dues darreres minúscules. Les lletres majúscules expressen l'Índex 

d'humitat i l'eficàcia tèrmica, i les minúscules les variacions estacionals de cadascun dels 

factors humitat i temperatura (Bernis) 

Aquest valor s’ha extret de la pàgina (GENCAT. Dep. de Territori i Sostenibilitat)a les bases 

disponibles dins el Atles climàtic on classifica el mapa de Catalunya amb els diferents tipus de 

climes. 

La representació del tipus de clima va en funció de l’índex hídric anual. Aquest índex ve 

definit, segons Thornthwaite, per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual entre 

la suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid expressades 

per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant entre el dèficit 

anual d’aigua expressar per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). 

Thornthwaite definí 9 tipus de clima o regions d’humitat, vuit de les quals es troben 

representades a Catalunya. (GENCAT, 2010) 

 

INFILTRACIÓ 
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Figura 4. Classificació climàtica segons la informació del ICC i situació exacta de la zona amb l’ajuda 

d’Arcmap  

 

 

Tal i com es pot observar a la figura 4 la zona d’estudi es classifica com B1 20-40 Humit. 

 

Finalment, podem dir que la zona presenta un clima mediterrani humit, situat entre el clima 

mediterrani de la plana i el submediterrani. En aquest cas, solament trobem un mes d’estiu en 

què hi ha sequera estival, al mes de juliol, mentre que les precipitacions registrades són més 

abundants. 

 

 

2.2. Situació geogràfica 
 

La zona a estudiar es troba a prop de Joanet que pertany al municipi d’Arbúcies veure 

Annex 2 (plànol nº1 Situació i emplaçament i nº2 Vista general), molt a prop també està el 

municipi de Sant Hilari de Sacalm. Pertany a la comarca de la Selva, Girona. 

Segons el cadastre (Sede Electrònica del Cadastro, 2013) la zona estudiada pertany a sòl rústic, 

i és de diversos propietaris, entre ells la Generalitat ja que la C-25 actualment la porta Cedinsa 

(concessionària) però el terreny és de la Generalitat que l’ha expropiat als veïns afectats. 

 La fitxa cadastral a qui pertany no s’adjunta ja que com s’ha dit té diferents titulars, un cop 

determinat el perímetre de protecció si el projecte és viable s’hauria de mirar qui és el titular o 

titulars del terreny. 

Les coordenades aproximades de la zona amb sistema ETRS-89 són: 

X=461105,792, Y= 4633116,029 (Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013). Es troba entre els 

massissos de Guilleries situada al nord i el Montseny situat a la part sud i oest (Figura 5). 

ZONA ESTUDI 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
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Figura 5. Situació zona a estudiar, situada entre el Montseny i les Guilleries 

El  massís de les Guilleries està situat al vèrtex entre la Serralada Prelitoral i la Serralada 

Transversal i forma part alhora de totes dues serralades. Es situa al límit de les comarques de 

la Selva i Osona, a l'entorn de la població de Sant Hilari Sacalm, que n'és la capital. Als seus 

voltants se situen els embassaments de Sau i Susqueda, al Ter. 

 

El Montseny és un massís muntanyós que forma part de la Serralada Prelitoral, està situat en el 

límit entre les comarques del Vallès Oriental, la Selva i Osona, com una barrera entre 

la Depressió Prelitoral Catalana i la Plana de Vic. Està separat de Les Guilleries per una fractura. 

Gran part d'aquest massís es correspon amb l'espai protegit del Parc Natural del Montseny, 

establert l'any 1977 i gestionat per la Diputació de Barcelona  . Com a ratificació del interès de 

la zona, el 28 d'Abril de 1978 la UNESCO ( " Programa Home i Biosfera" ) va declarar aquest 

parc reserva de Biosfera", formant part d'una xarxa internacional de zones protegides 

representatives dels principals tipus d'ecosistemes mundials (Diputació de Barcelona). S’ha 

comprovat la zona estudiada amb els aqüífers protegits de l’entorn i el PEIN i el seu entorn no 

està afectat (plànol 3 Zones protegides Annex 2) 

S’ha de tenir en compte la zona és de gran interès per l’explotació d’aqüífers d’aigua mineral 

natural, per tan pot ser que estigui afectat per algun perímetre de protecció d’alguna empresa 

d’aigua, aquesta informació no és pública per tan es va  anar al Departament d’Energia i mines 

de la Generalitat a fi de tenir informació sobre els passos a seguir per poder aprofitar un recurs 

d’aigua mineral i també per saber com estava la zona (plànol 4  Límits d’explotacions properes 

Annex 2), tal i com es pot observar al plànol l’àmbit d’estudi està lliure, les zones més pròximes 

a l’estudi estan aprofitades per  Font vella i aigües de Costa Brava (no és d’aprofitament 

d’aigua mineral sinó d’explotació i manteniment d’estacions depuradores d’aigua) (Aigües 

Costa Brava). 

ETRS89 (X,Y):461105.792,4633116,029 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Prelitoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Embassament
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pant%C3%A0_de_Sau
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pant%C3%A0_de_Susqueda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Prelitoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/1977
http://www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=3&m=26&s=147
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2.3. Situació geològica 
 

En aquest punt s’estudiarà tot l’entorn de la zona de projecte, aquest estudi geològic-

geotècnic és important ja que així podem saber de quin terreny estem parlant, si hi haurà 

alguna falla o el tipus de roca per així obtenir més informació d’on prové l’aigua. 

S’ha recopilat informació de mapes geològics (IGME), s’ha descarregat vàries capes amb shape, 

per poder-ho treballar amb el programa Arcmap, de la zona per estudiar-ho més a fons. S’ha 

aconseguit algunes fitxes de sondejos que s’han fet recentment per poder dur a terme el 

desdoblament de l’Eix Transversal amb la direcció d’obra de Beatriz Domingo aquesta 

informació és pot veure en l’Annex 3 Geologia. També s’ha fet vàries visites per la zona. 

 

2.3.1. Marc Geològic general 

 

Des del punt de vista geològic, la zona creua el massís granític de les Guilleries que 

forma la Serralada Prelitoral Catalana. El massís es situa al final del cicle hercinià, quan es 

produeix una intrusió de granit àcid que va acompanyat d’uns conjunts de dics de composició 

variada (leucogranit, pòrfirs granodiorítics i granítics, i felsites) amb una direcció principal NE-

SW. (Subirana, 2011) 

Cal nomenar la riera de Joanet que travessa la zona, es detecten dipòsits quaternaris, la 

composició d’aquests és granular amb presencia de graves i alguns blocs de composició 

granítica. 

 

Figura 6. Mapa Geològic zona estudi, full 333 del IGME on destaquen 
 les Granodiorites i granits biotitics en la zona d’estudi 

 
 

El color blau que podem observar a la figura 6 correspon a Granodiorites i granits biotítics, 

podem observar els dics que hi ha al voltant de color gris que marca pòrfirs granodioritics i 

quarzorítics  (el plànol original es pot consultar a l’Annex 3 Geologia, mapa geològic 1:50000). 

 

Zona estudiada 
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2.3.2. Tectònica 

 

Cal dir que la zona estudiada no està afectada per cap moviment, encara que a prop hi ha 

alguna falla tal i com es pot observar a la imatge anterior (figura 6). 

 

2.3.3. Geomorfologia 

 

Des del punt de vista geomorfològic, la zona estudiada es caracteritza principalment 

per presentar una geomorfologia relativament abrupta, amb cims destacats i fons de vall 

encaixats. La xarxa de fractures principals i el diferent comportament davant l’erosió i 

meteorització de les litologies del massís granític són els factors fonamentals de la forma en 

aquesta zona. 

Les formes són abruptes, amb vessants boscosos, i escassos afloraments de roca fresca. La 

major resistència davant la meteorització dels dics i la seva morfologia tabular amb disposició 

subvertical o de fort cabussament ha originat al massís la macroforma predominant en forma 

de crestes desenvolupades. Aquestes crestes tenen una morfologia lineal molt destacada, amb 

aflorament gairebé continu dels materials rocosos del dic i vessants regularitzats al potent 

recobriment de meteorització de sauló. 

 

2.3.4. Hidrogeologia 

 

La hidrologia en aquesta zona està condicionada casi en exclusivitat per la presència de 

fractures que afecten a les roques ígnies fonamentalment. A tota la zona s’hi troben 

nombroses fonts i surgències com la Font Vella, situada a la localitat de Sant Hilari Sacalm, on 

la surgència es produeix en el punt de convergència de tres fractures que afecten els granits; o 

la Font Picant, que també sorgeix a través d’una fractura i també la de Font d’or. 

 

Segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya” a escala 1:250.000 editat pel Servei 

Geològic de Catalunya, la zona d’estudi queda emmarcada dins la unitat  301 (Paleozoic 

granític del Montseny-Guilleries), en H00: Aqüífers en formacions granítiques. (annex 4 

Hidrogeologia plànol 10) 

El material predominant és un substrat granític sa que constitueix el massís rocós fracturat, 

amb baixa permeabilitat a causa de la fracturació del granit. En zones on les fractures estan 

més desenvolupades, existeixen aqüífers amb circulació regional que es comporten 

normalment com a aqüífers lliures i anisòtrops, tot i que en punts determinats funcionen com 

a semiconfinats (veure plànol 11, annex 4 d’Hidrogeologia). 

 



 Estudi de viabilitat d’aprofitament d’aigua mineral natural 

  
Pàgina 22 

 
  

3. Hidrogeologia 
 

3.1. Inventari punts d’aigua 
 

Aquest apartat va dedicat als diferents punts de mostra d’aigua que s’han agafat per 

poder analitzar-los químicament. 

Ens situem al túnel de Joanet, que tal i com s’ha dit a l’apartat 2.2. Situació geogràfica, es troba 

al nucli de Joanet del municipi d’Arbúcies, la Selva. L’aigua és infiltrada a la galeria antiga 

d’aquest túnel , que va ser construïda al any 1996 amb l’obra de la carretera C-25, que 

actualment ha estat desdoblada sense afectar aquesta galeria. 

 
Figura 7: Vista general del interior de la galeria del túnel de Joanet 

 

La galeria de Joanet (marcada en vermell al croquis de sota) té uns 1.480 m de longitud, la seva 

funció és la d’evacuació del túnel en cas d’accident, cal dir que aquesta no és normalment 

utilitzada, pels pocs accidents que hi ha i perquè té dos accessos (color groc del croquis) al 

altre tub de túnel, que és l’accés més ràpid per evacuar en cas que no sigui molt greu. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8: Secció i vista en planta (sense escala) del túnel de Joanet amb les galeries corresponents 

En  l’annex 4 Hidrogeologia el plànol nº 9 es mostra referenciats els diferents punts on 

van ser agafades les mostres d’aigua en el túnel. 

TUB 1 TUB 2 

GALERIA 

ACCÉS 

GALERIA 

GALERIA ENTRE TUBS 

T 
U 
B 
 
1 
 

T 
U 
B 
 
2 
 

G 
A 
L 
E 
R 
I 
A 
 



 Estudi de viabilitat d’aprofitament d’aigua mineral natural 

  
Pàgina 23 

 
  

3.1.1 Fitxes Situació Mostres d’aigua 

 

MOSTRA 1 

SITUACIÓ 
Coordenades:  

(X,Y): 460.508,140, 4.633.202,681 

Ubicació: 

Esquerda 1. Dins galeria subterrània 

abans del primer accés del túnel. 

 

 

FOTOGRAFIES 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 

La primera mostra va ser agafada en un dels 

punts on sortia més aigua en comparació amb 

d’altres esquerdes.  

El cabal en aquest punt és molt difícil 

d’esbrinar ja que de l’esquerda surt un filet 

d’aigua que es va ampliant i per agafar va ser 

complicat. Amb un tros de plàstic es va fer un 

embut per així emplenar més ràpidament 

l’ampolla. 

Tenint en compte que no tota l’aigua entrava 

a l’ampolla es va tardar uns 2 minuts en 

emplenar l’ampolla d’1’5 litres, per tan podem 

dir que el cabal és aproximadament de 0,0125 

l/s. 
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MOSTRA 2 

SITUACIÓ 
 

Coordenades:  

(X,Y): 460.766,364, 4.633.171,659 

Ubicació: 

Reixa, pou. Dins galeria subterrània en 

el segon accés al túnel. 

 
 

FOTOGRAFIES 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 

La segona mostra va ser agafada en la reixa 

que passa pel mig de la galeria on es 

concentren totes les aigües que afloren de la 

paret. El punt on es va agafar, aigües amunt 

no hi havia gaires punts o esquerdes que 

traguessin aigua, a excepció de l’esquerda 1 

que em pogut veure en la fitxa anterior. 

El cabal no és tan difícil d’esbrinar ja que es 

tracta d’una canalització de formigó de làmina 

superior lliure en forma de calaix (d’una secció 

de 50 cm2 aprox.) i per poder calcular el cabal 

es va fer amb un tros de plàstic que flotava i es 

va mesurar el temps que tardava a fer una 

distància i podem dir que el cabal és 

aproximadament de 0,075 l/s. 
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MOSTRA 3 

SITUACIÓ 
 

Coordenades:  

(X,Y): 460.725,724, 4.633.179,279 

Ubicació: 

Esquerda 2. Dins galeria subterrània en 

el segon accés del túnel. 

 
 

 
 
 

FOTOGRAFIES 
 

 

 

CARACTERÍSTIQUES 
 

La tercera mostra va ser agafada en una 

esquerda que hi sortia suficient aigua per 

tenir-la en compte a l’hora d’estudiar, cal dir 

que sortia menys aigua que en l’esquerda 1 

(mostra 1). 

El cabal en aquest punt és molt difícil 

d’esbrinar tal i com s’ha dit en la mostra 1. 

Tenint en compte que no tota l’aigua entrava 

a l’ampolla es va tardar uns 3 minuts en 

emplenar l’ampolla d’1’5 litres, per tan podem 

dir que el cabal és aproximadament de 0,0053 

l/s. 
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MOSTRA 4 

SITUACIÓ 
 

Coordenades:  

(X,Y): 461.657,990, 4.633.008,442 

Ubicació: 

Riera Joanet. Aquest punt és fora del 

túnel i galeria, en la carretera C-25 abans 

d’entrar al túnel direcció Lleida. 

 

FOTOGRAFIA 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 
 

Aquesta mostra es va agafar en la riera que 

baixa per fora del túnel, on es recol·lecta en un 

tub per poder creuar la calçada, el punt es va 

agafar just en el punt on redueix la riera i d’una 

reixa va cap al tub. 

Aquesta aigua s’ha agafat per poder estudiar 

l’aigua de la riera i així determinar o tenir una 

idea de quin tipus d’aigua hi baixa per la riera i 

saber si parlem de la mateixa aigua a dins la 

galeria i a la riera. Per aquesta rierua baixa un 

cabal aproximat de 2l/s 

 

En total es van agafar quatre mostres, cal tenir en compte que per sobre el túnel creua una 

riera, la de Joanet, des de la vista en planta els punts agafats no són davall d’aquesta riera 

excepte la mostra 4 que s’ha agafat de l’altra riera que passa per fora del túnel, just en la boca 

Est sentit Lleida. 
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CAPTACIÓ 

PROPOSAT 

Planta 

embotelladora 

i dipòsit 

captació 

3.1.2 Possible captació de l’aigua 

 

Aquest punt és intuïtiu ja que  al ser un estudi de viabilitat no es pot assegurar el punt 

de captació en la galeria perquè no s’han realitzat els estudis pertinents a aquest, el motiu és 

que el present estudi no avarca tota la informació que hauria de tenir un projecte.  

Per tant un cop l’estudi sigui favorable s’ha de fer uns sondejos per trobar el punt d’aigua on hi 

hagi més cabal i la qualitat de l’aigua sigui bona per així poder elaborar el projecte. 

 

Hipotèticament la captació podria ser mitjançant la galeria que ja tenim al túnel de Joanet i per 

tan seria molt més fàcil i econòmic accedir a l’aigua tal i com es pot observar a la Figura 9 i 10. 

També es podria realitzar un sondeig vertical per damunt la muntanya i separat del túnel, però 

s’ha considerat que pot ser més segur de trobar l’aigua fer-la horitzontal, ja que les esquerdes 

on s’infiltra l’aigua ja indiquen un bon camí per seguir explorant. En tot cas com ja s’ha 

comentat aquest mètode de captació sol és una hipòtesis per entendre la situació per poder 

trobar l’aigua. Cal dir que aquesta instal·lació hauria de complir el que diu el real Decret 

1798/2010 (BOE, 2010) que s’adjunta a l’annex 6 Normativa aplicada BOE. 

 

 
Figura 9. Croquis en alçat de la captació proposada dins la galeria del túnel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Croquis en planta de la captació proposada dins la galeria fins a la Planta embotelladora

TUB 1 TUB 2 

GALERIA 

MÈTODE DE 

CAPTACIÓ 

PROPOSAT 
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3.2  Hidrogeoquímica 
 

Aquest apartat s’estudia la química de l’aigua ió per ió que s’han extret del llibre 

d’Hidrologia subterrània (Custodio & Llamas, 1983), per així poder comparar els valors amb els 

valors obtinguts dels anàlisi químics a laboratori i els valors del RD 1798/2010. 

 

En una aigua subterrània natural, la majoria de les substancies dissoltes es troben en estat 

iònic. 

Aquests ions fonamentals són:  

ANIONS CATIONS 

Clorur              Cl- Sodi                 Na+ 

Sulfat               SO4
= Calci                 Ca++ 

Bicarbonat      CO3H- Magnesi          Mg++ 

 

És freqüent que els anions nitrat (NO3
-), carbonat (CO3=) i el catió potassi (k+) es considerin dins 

del grup dels ions fonamental encara que la seva proporció és petita, de vegades també 

s’inclou el ió ferrós (Fe++). 

Entre els gasos els fonamentals són el anhídrid carbònic (CO2) i l’oxigen dissolt (O2), encara que 

no es freqüent que s’analitzin en les aigües subterrànies 

Entre les substàncies dissoltes poc ionitzades o en estat col·loïdal son importants els àcids i 

anions derivats del silici (SiO2) 

 

La resta d’ions i substancies dissoltes es troben generalment en quantitats notablement més 

petites que els anteriors i s’anomenen ions menors a aquells que es troben normalment 

formant menys del 1% del contingut iònic total i elements traça a aquells que estan presents 

en quantitats difícilment mesurables amb medis químics usuals. 

Els ions menors més importants, a més dels anomenats anteriorment, són: NO3
-, CO3=,  k+ i 

Fe++, el  NO2 -, F-, NH4+ i Sr++, solen estar en concentracions entre 0,01 i 10 ppm.  Els ions 

metàl·lics derivats del As, Sb, Cr,Pb, Cu, Zn, Ba, V, Hg, U, de vegades estan en quantitats 

mesurables, però en generals són elements traça. la resta de possibles ions estan casi sempre 

en quantitats menors que 0,0001 ppm. 
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3.2. 1 Característiques químiques dels ions i substancies dissoltes més 

importants 

 

 

a.  Anions i substàncies aniòniques 

 

· Ió Clorur              Cl- 

o Característiques químiques: Sals en general molt solubles, molt estable en 

dissolució i molt difícilment precipitable. No s’oxida ni es redueix en aigües 

naturals. En general va associat al ió sodi en especial en aigües molt salines. 

o Concentracions: entre 10 i 250 ppm en aigües dolses. 

o Nocivitat i toxicitat: Més de 300 ppm sabor salat a l’aigua de beure, però no és 

perjudicial fins als mils de ppm. L’aigua del mar té entre 18.000 i 21.000 ppm 

o Anàlisis de laboratori: Valoració amb nitrat de plata utilitzant cromat potàssic 

com a indicador (viratge de groc a taronja). Error d’anàlisi de 1-3% per 10-100 

ppm i del 1-2% per més de 100 ppm 

 

· Ió Sulfat               SO4
= 

o Característiques químiques: Sals moderadament solubles a molt solubles. En 

medis reductors amb abundant matèria orgànica pot patir una reducció 

bacteriana a S o S=, però en general és estable. És difícilment precipitable 

químicament ja que les sals poden separar-se de la solució per concentració si 

existeix una evaporació important. 

o Concentracions: entre 2 i 150 ppm en aigües dolces i pot arribar a 5.000 ppm 

en aigües salines si existeix Ca i fins a 200.000 si està associat a Mg i Na en 

certes salmorres. L’aigua del mar conté al voltant de 3000 ppm 

o Nocivitat i toxicitat: les aigües amb elevat contingut em sulfat no treuen la sed 

i tenen sabor poc agradable i amarg. Si va associat amb Mg o Na en quantitat 

important pot tenir propietats laxants. 

o Anàlisis en laboratori: la seva determinació quantitativa no es fàcil i pot tenir 

error si no es treballa amb cura. El millor mètode és la cromatografia iònica. 

 

· Ió Bicarbonat i carbonat      CO3H- i CO3= 

o Característiques químiques: no són oxidables ni poden ser reduïts en aigües 

naturals. 

o Concentracions: en ió bicarbonat varia de 50 a 350 ppm en aigües dolces 

podent arribar als 800 ppm. L’aigua del mar té uns 100 ppm. El ió carbonat 

està en concentracions molt menors que el bicarbonat i si el pH<8,3 es 

considera zero. En aigües alcalines on el pH>8,3 pot haver-hi quantitats 

importants de fins a 50 ppm en algunes aigües naturals, l’aigua del mar té 

menys de 1ppm. 
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o Nocivitat i toxicitat: no presenta problemes de toxicitat. Les aigües 

bicarbonatades sòdiques son dolentes pel reg, degut a ala fixació del Sodi en el 

terreny on creen un medi alcalí.  

o Anàlisis al laboratori: es determinen en funció de l’alcalinitat de l’aigua, amb 

error menor del 1-2% 

o Pressa de mostres: s’ha de realitzar amb cura per així evitar la pèrdua de CO2. 

S’ha de protegir dels canvis de temperatura i analitzar el més aviat possible. 

Les ampolles amb la mostra han d’estar ben tancades i plenes fins dalt. En 

general els valors de CO3H- mesurats al laboratori són menors que els reals. 

 

· Ió Nitrat      NO3- 

o Característiques químiques: Sals molt solubles i per tan difícilment 

precipitable.  

o Concentracions: normalment entre 0,1 i 10 ppm però en aigües pol·lucionades 

poden arribar als 200 ppm. L’aigua del mas té al voltant de 1 ppm o menys 

o Nocivitat i toxicitat: concentracions elevades en aigua de beguda pot produir 

cianosis als nens i passen corrosió a l’aigua produint interferències en 

fermentacions 

o Anàlisis al laboratori: no sempre es determina, el seu anàlisi és complicat i lent. 

Es troba amb la cromatografia iònica. 

· Sílice         SiO2 

o Característiques químiques: La hidroquímica del sílice no està del tot clar però 

es creu que la majoria del sílice està com SiO4H4, en part dissolta i en part 

col·loïdal, i sol una petita part està ionitzada (SiO4H3-) a pH normals, les aigües 

fortament bàsiques poden tenir quantitats importants de sílice iònic, però són 

molt estranyes en la naturalesa. El sílice iònic contribueix en part a l’alcalinitat 

de l’aigua. 

o Concentracions: la majoria de les aigües naturals tenen entre 1 i 40 ppm en 

SiO2 podent arribat als 100 en especial en aigües bicarbonatades sòdiques, en 

aigües molt bàsiques pot arribar a 1000 ppm. 

o Nocivitat i toxicitat: el pitjor inconvenient està relacionat amb la seva 

inscrutabilitat en calderes i escalfadors. 

o Anàlisis al laboratori: es sol realitzar amb colorimetria per el mètode anomenat 

blau de molibdè amb un error menor del 2%. 

 

b. Cations i substàncies catiòniques 

 

· Ió Sodi              Na+  

o Característiques químiques: Solubilitat molt elevada i molt difícil de precipitar. 

Es afectat fàcilment pel canvi de bases. Sol anar associat al ió Cl- encara que no 
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sempre és així. Les aigües naturals amb alts continguts en Na+ solen tenir 

elevats en F- 

o Concentracions: entre 1 i 150 ppm en aigües dolces, pot ser el cas de que hagi 

mils de ppm. L’aigua del mar té al voltant de 10.000 ppm. 

o Nocivitat i toxicitat: les aigües amb concentracions altes en sodi són 

perjudicials a les plantes al reduir la permeabilitat del sòl; són especialment 

nocives si les concentracions de Ca i Mg són baixes. Aigües amb continguts 

elevats en CO3HNa originen problemes de espumes en calderes 

o Anàlisis al laboratori: Actualment es determina habitualment mitjançant 

fotometria de flama amb un error menor del 1-3%. 

 

 

· Ió Potassi             K+  

o Característiques químiques: Solubilitat molt elevada i difícil de precipitar. Es 

afectat fàcilment pel canvi de bases i es absorbit de forma molt poc reversible 

per les argiles en formació, per formar part de la seva estructura circumstancia 

que el diferencia amb el sodi. Per això les aigües naturals encara que les 

roques tinguin més potassi  tenen molt menys potassi que sodi, excepte en les 

que estan molt diluïdes. 

o Concentracions: entre 0,1 i 10 ppm en aigües dolces. L’aigua del mar té al 

voltant de 400 ppm. 

o Nocivitat i toxicitat: no presenta problemes especials a les concentracions 

habituals i és un element vital per les plantes 

o Anàlisis al laboratori: : Actualment es determina habitualment mitjançant 

fotometria de flama amb un error menor del 3-10%. 

 

·Ió Calci            Ca++  

o Característiques químiques: sals moderadament solubles a molt solubles. És 

molt fàcil precipitar com Co3Ca. La seva química va associada a la dels ions 

CO3H- i CO3= en moltes aigües naturals, pot arribar a precipitar i dissoldre’s 

amb facilitat si canvia el pH o la pressió parcial de Co2. Pot ser afectat pel canvi 

de bases. 

o Concentracions: entre 10 i 250 ppm en aigües dolces, pot arribar als 600 ppm 

en aigües selenitoses, l’aigua del mar conté al voltant de 400 ppm. 

o Nocivitat i toxicitat: el major inconvenient va associat a la duresa i producció 

d’incrustacions. 

o Anàlisis al laboratori: valoració complexomètrica amb EDTA, la precisió és de 2-

5% si hi ha més de 10 ppm i de 5-10% si n’hi ha menys. 

o Pressa de mostres: evitar l’escapament de gasos emplenant bé l’ampolla. 

Evitar els canvis de temperatura. Pot precipitar-se fàcilment com CO3Ca. 
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·Ió Magnesi             Mg++  

o Característiques químiques: Propietats similars a les del ió calci però més 

soluble i més difícil de precipitar. 

o Concentracions: entre 1 i 100 ppm en aigües dolces, el mar conté uns 1.200 

ppm. 

o Nocivitat i toxicitat: Propietats laxants donant sabor amarg a l’aigua si hi ha 

alguns centenars de ppm. Contribueix a la duresa de l’aigua i el pH elevat pot 

dona Mg(OH)2 incrustant. 

o Anàlisis al laboratori: valoració complexomètrica amb EDTA indirecta 

(MG=duresa - Ca), l’error sol ser entre 5-10% 

 

 

c. Principals gasos dissolts 

· Anhídrid carbònic              CO2  

o Característiques químiques: és un gas relativament soluble i al hidrolitzar-se 

produeix un àcid carbònic parcialment dissociat. El seu paper és molt 

important ja que determina en gran part el comportament químic d’una aigua 

davant de molts minerals, tals com la calcita, dolomita, feldspats, etc. 

o Concentracions: normalment es situa entre 1 i 30 ppm corresponent els valors 

més baixos a aigües en contacte amb l’atmosfera. En aqüífers profunds en els 

que existeix generació de CO2 (oxidació de la matèria orgànica, restes 

volcànics...) i altes pressions, poden existir aigües amb continguts en CO2 de 

fins a 1.500 ppm (aigües carbòniques naturals) que es mantenen si l’aigua 

flueix ràpidament. La pressió parcial de CO2 en l’atmosfera varia entre 0,00033 

i 0,00044 atm. 

o Nocivitat i toxicitat: les aigües amb excés de CO2 són agressives i les que 

perden CO2 poden convertir-se en incrustants. Aigües amb més de 20 ppm de 

CO2 lliure poden ser agressives per al formigó. 

o Anàlisis al laboratori: es determina l’alcalinitat TAC i el pH i es calcula la 

concentració a partir de la fórmula Tillmans, transformant l’alcalinitat TAC en 

CO3H:   

 log CO2 (ppm) = 6 – pH + log 1,589 · CO3H (ppm) 

Si el pH està entre 4,6 i 8,3 també es pot determinar fent una valoració amb 

NaOH i fenolftaleína com indicador. 

Pressa de mostres: evitar l’escapament de gasos emplenant bé l’ampolla. 

Evitar els canvis de temperatura. 

· Oxigen dissolt              O2  

o Característiques químiques:  Produeix un medi oxidant i juga un paper de gran 

importància en la solubilització o insolubilització d’ions que canvien amb 

facilitat de valència així com en l’activitat de microorganismes. La seva 



 Estudi de viabilitat d’aprofitament d’aigua mineral natural 

  
Pàgina 33 

 
  

absència produeix un medi anomenat anaeròbic. Es consumeix amb facilitat si 

existeixen substancies oxidables, tals com matèria orgànica, Ferro, etc, en 

especial per acció biològica. 

o Concentracions: la concentració a saturació de l’oxigen en l’aigua en contacte 

amb l’aire està als voltant de 10 ppm. Prèviament a la infiltració, l’aigua pot 

estar sobresaturada d’oxigen, però en el  terreny l’oxigen es consumeix i la 

seva renovació és difícil o impossible. La majoria de les aigües subterrànies 

tenen entre 0 i 5 ppm freqüentment per sota dels 2 ppm. 

o Nocivitat i toxicitat: el major problema que presenta l’oxigen dissolt és que 

produeix corrosió. La seva absència pot ser origen de mals gustos 

(fermentacions anaeròbiques) 

 

d.  Anions, cations i substancies menors més importants 

Fluor, Brom, Ions derivats del Bor, Sulfur, Fosfat són anions considerats menors, 

aquests normalment no s’analitzen. 

Manganès, amoni, estronci, liti són cations considerats menors, aquests normalment 

no s’analitzen. 

 

3.2. 2 Característiques físiques 

 

a. Temperatura 

 

o Definició: Potencial calorífic referit a un cert origen. 

o Unitats: Es mesura amb graus centígrads o Celsius (ºC)  

o Propietats: les aigües subterrànies tenen una temperatura molt poc variable, i 

respon a la mitja anual de les temperatures atmosfèriques del lloc, 

incrementant en el producte de la profunditat per el gradient geotèrmic (1ºC 

cada 33 m de mitja, una mica més en zones tectòniques i volcàniques i una 

mica menys en cubetes sedimentaries) la temperatura afecta a la viscositat de 

l’aigua, capacitat d’absorció dels gasos, etc. 

 

b.  Conductivitat i resistivitat C i ρ 

 

o Definició: la conductivitat elèctrica es la capacitat d’un aigua per conduir 

electricitat, es mesura com la conductivitat que existeix entre dos elèctrodes 

paral·lels. La resistivitat elèctrica es defineix anàlogament i és la inversa de la 

conductivitat. 

o Unitats: de conductivitat 1 microsiemens/cm  (µS/cm) o microhms/cm (µΩ/cm). 

De la resistivitat 1 ohm-cm (Ω-cm) 

C(µS/cm)=  
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o Propietats: La conductivitat creix amb la temperatura i és precís prendre una 

temperatura de referència, que sol ser de 18ºC o 25ºC. La conductivitat creix 

2%/ºC al augmentar la temperatura.  

La conductivitat creix amb el contingut en ions dissolts. A una mateixa 

temperatura, en la conductivitat de l’aigua no influeix solament la 

concentració iònica, sinó el tipus d’ions (carrega elèctrica, estat de dissociació, 

mobilitat,etc.) 

o Valors: varia de 100 a 2.000 µS/cm a 18ºC per aigües dolces i en l’aigua del mar 

hi ha una conductivitat d’uns 45000 µS/cm per la mateixa temperatura. 

o Determinació en laboratori: es realitza mitjançant un conductímetre o 

resistímetre. 

o Pressa de mostres: es convenient evitar la pèrdua de gasos i formació de 

precipitats, ja que fan disminuir una mica la conductivitat. 

 

c.   Densitat δ 

 

o Definició:  massa d’un litre d’aigua 

o Unitats:  g/cm3 

o Propietats: varia amb la temperatura i creix amb la salinitat. 

o Valors: val 1 g/cm3 per aigua dolça i 1,025 g/cm3 per aigua del mar 

o Determinació en laboratori: pesant un matràs aforat 

 

3.2.3 Característiques químiques i fisicoquímiques 

 

a.    pH 

 

o Definició: el pH és una mesura quantitativa de l’acidesa o basicitat d’una 

dissolució, és donada per l’activitat dels cations hidroni H3O
+ en dissolució, que 

es defineix com  

pH=-log  [H3O
+] 

el pH creix el 85/ºC al créixer al temperatura i per tan es dona referit a una 

temperatura 18ºC o 25ºC. 

o Valors: Generalment varia de 6,5 a 8 i estranyament entre 5,5 i 8,5. L’aigua del 

mar té un pH d’uns 8 

o Determinació en laboratori: electrométricament amb un pH-metre. 

o Pressa de mostres: evitar les pèrdues de gasos, oxidacions o reduccions i canvis 

de temperatura. Analitzar ràpidament. 

 

b.    Residu sec i total de sals dissoltes, Rs i Sd 

 

o Definició: el residu sec és el pes de materials resultants d’evaporar 1l d’aigua. 

El total de sals dissoltes mesura el pes de totes les substancies dissoltes en 

l’aigua siguin o no visibles. 
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o Unitats: ppm o g/l 

o Propietats: el residu sec pot variar amb la temperatura de secat i convé fixar-la 

de 105-110ºC a 180ºC. A 105-110ºC pot existir alguns bicarbonats, aigua 

d’hidratació i algunes matèries orgàniques. A 180ºC no queden bicarbonats ja 

que passen a carbonats, es crema o volatitza la majoria de matèria orgànica i 

es desprèn tota l’aigua d’hidratació. En general aquests valors són molt 

similars. De vegades es dona el residu de calcinació (ignició) que és menor que 

els anterior, doncs els carbonats es transformen en òxids perdent CO2.   

En un anàlisi ha de complir-se aproximadament que:  

Ʃ cations + Ʃ anions + Ʃ col·loides – ½ CO3H
-  ≈ Rs  (a 110 o 180ºC, en ppm) 

o  Valors: entre 50 i 1.500 ppm en aigües dolces, el mar té uns 35.000 ppm 

o Determinació: la determinació del residu sec és gravimètrica amb una precisió 

de 1-5%. 

 

c.   Alcalinitat TAC i TA 

 

o Definició:  L’alcalinitat és la capacitat d’una aigua per neutralitzar àcids (no és 

el mateix que ser alcalina o bàsica). L’alcalinitat TAC mesura la capacitat de fins 

un pH de 4,5 i l’alcalinitat TA fins pH=8,3. Mesuren el contingut d’anions 

hidrolitzables. 

o Unitats:   normalment ppm de CO3Ca o meq/l (1meq/l=50 ppm CO3Ca) 

o Valors: el valor TAC està generalment entre 100 i 300 ppm i fins i tot pot 

arribar als 50-500 ppm, l’aigua del mar té un TAC d’uns 100 ppm de CO3Ca. El 

valor TA és normalment 0 i pot arribar a 10 en aigües bicarbonatades sòdiques. 

o Determinació en laboratori: l’alcalinitat TAC es determina per valoració amb 

SO4H2 utilitzant taronja de metilè, i l’alcalinitat TA amb indicador fenolftaleïna. 

L’error és de 2-5% 

o Pressa de mostres: Evitar la fuga de gasos. 

 

d.   Acidesa 

 

o Definició:  Capacitat d’un aigua per neutralitzar bases. 

o Propietats: és estrany que les aigües naturals tinguin acidesa. Poden produir 

acidesa l’oxidació de sulfurs, hidròlisis d’ions del ferro alumini i del nitrat. 

L’oxidació de sulfats necessita molt oxigen i sol pot donar acidesa important en 

les proximitats del nivell freàtic i en medi no saturat. 

 

e.  Duresa total, permanent i carbonatada (Dt,,Dp,Dc) 

 

o Definició: la duresa mesura la capacitat d’un aigua per consumir sabó o produir 

incrustacions. S’identifica com el contingut en ions alcalinoterris, 

essencialment  Ca++ + Mg++.  

Duresa total = Ca++ + Mg++. 

Duresa carbonatada= total de calci i magnesi associats a CO3H
- i CO3. 

És a dir: Dt = Dp + Dc 
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o Unitats:   les mateixes que l’alcalinitat ppm de CO3Ca.  

 

D (ppm CO3Ca) =  ( ) · 50 

 

o Propietats: les aigües es poden classificar per la seva duresa. 

 Aigües amb menys de 50 ppm en CO3Ca s’anomenen toves, fins a 100 

lleugerament dures i fins a 200 moderadament dures i per sobre molt dures.  

o Valors: generalment entre 10 i 300 ppm CO3Ca, l’aigua del mar 1.500 ppm 

o Determinació al laboratori: Valoració complexomètrica amb EDTA, l’error és 

menor de 5% 

o Efectes: les aigües molt toves són agressives i poden no se adequades per 

beure. 

 

3.2.4 Resultat de les mostres analitzades 

 

En aquest apartat es farà una descripció del procediment per obtenir les mostres d’aigua 

que han estat analitzades en el laboratori. 

Les mostres es van agafar el dia 29 d’Abril de 2013 i es van començar a analitzar al dia següent, 

els anàlisis químics de les mostres van ser analitzades al laboratori químic de l’EPSEM.  

Per poder agafar les mostres de cada punt (Veure apartat 3.1. Inventari punts d’aigua) es van 

utilitzar ampolles d’aigua de supermercat,  quan es va arribar al punt on agafar la mostra es 

van buidar, netejar amb aigua que es volia analitzar i desprès es van emplenar fins dalt amb 

l’ajuda d’un plàstic que feia d’embut, posteriorment es va treure l’aire i es van tancar.  

També es va agafar la temperatura de cada punt d’aigua i la temperatura exterior. 

Es van portar al laboratori de l’EPSEM i com s’ha dit anteriorment al dia següent es van 

començar a analitzar. 

 

El anàlisis que es van realitzar estan explicats detalladament a l’annex 1 Anàlisi químic, on 

s’explica pas per pas el procediment que es va seguir i els resultats i càlculs de cada anàlisi. El 

procediments de cada anàlisi van ser facilitats per la Xesca del laboratori de química de 

l’EPSEM, on ens va explicar pas per pas els procediments i facilitar el material necessari per 

poder arribar als resultats. 

 

Els anàlisis que es van fer són: 

 Determinació del pH 

 Determinació de la conductivitat 
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 Determinació de sòlids totals (residu sec) 

 Clorurs (Cl) 

 Calci i magnesi  (Ca i Mg) 

 

 Duresa de l’aigua 

 Sulfats i Nitrats  

 Sodi i Potassi per fotometria de flama (Na i K) 

 Alcalinitat 

Segons el Real Decret 1798/2010, pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües 

minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà (s’adjunta a l’annex 6 

Normativa) en l’annex 2 es detallen les normes i criteris per poder sol·licitar la declaració 

d’aigua mineral, s’anomenen els anàlisis i estudis físics, químics i fisicoquímics que s’han de 

determinar els quals són: 

1r. el cabal del brollador, 

2n. la temperatura de l’aigua en els punts de naixement i la temperatura ambient, 

3r. la relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de 

mineralització, 

4t. el residu sec a 180ºC i 260ºC, 

5è. la conductivitat o la resistivitat elèctrica, amb la precisió de la temperatura a què 

s’hagi efectuat el mesurament, 

6è. la concentració d’ions hidrogen (pH), 

7è. els anions i cations, 

8è. els elements no ionitzats, 

9è. els oligoelements, 

10è la radioactivitat als punts de naixement i 

11è la toxicitat de determinats components de l’aigua, tenint en compte els límits 

fixats sobre això per a cadascun. 

 

Cal dir que tots els punts anteriors no s’han pogut estudiar, com són: 

 L’Anàlisi microbiològic (no surt a la llista) que també anomena aquest Real Decret 

no s’ha realitzat, la causa és que al laboratori de la Universitat no es pot realitzar i 

aquests es fan a un laboratori acceptat pel departament d’energia i mines de la 

Generalitat però un anàlisis d’aquest tipus és molt car.  

 

 El cabal del brollador no es pot determinar fins que no es realitzi un sondeig o pou 

per poder extreure aigua. 

 

Els dos punts anteriors poder-los determinar resulta molt car. Fins que no  es conclogui l’estudi 

dient que és viable el projecte no val la pena fer-ho, al igual que analitzar les mostres de tots 

els elements químics que diu el Real Decret per un laboratori competent. 
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Taula 4. Resum dels resultats químics de les mostres analitzades 

 Mostra 
1 2 3 4 

 

 
Esquerda 1 Pou Esquerda 2 Riera Joanet 

Temp 
 ext.  

  Temp ºC 14 13 14 9 15 ºC 

  pH 7 7.2 7,6 7 
 

  Conductivitat (µS/cm²) 287 304 312 359 
 

M
g/

l 

Residu sec (mg/l) 170 310 260 2840 
 

CLORUR (Cl) 35,453 21,272 28,362 28,362 
 

SODI (Na) 13,894 16,589 15,466 15,691 
 

POTASSI (K) 0,050 0,173 0,143 0 
 

DURESA (CaCo₃) 145 146 141 122 
 

CALCI       (Ca) 44,4 46,8 43,6 38,8 
 

MAGNESI (Mg) 8,262 7,047 7,776 6,075 
 

BICARBONATS (HCO₃) 170,8 183 189,1 170,8 
 

NITRATS (NO₃) 10,247 10,886 9,925 7,878 
 

SULFATS (SO₄²⁻) 11,334 15,061 11,233 14,512 
 

 

 

Podem observar la taula 4 on hi ha la comparativa dels resultats dels anàlisis, es pot dir que les 

4 mostres són molt similars ja que varien pocs mg/l d’unes a les altres. 

El que varia més de les 4 mostres és el residu sec però és normal ja que al ser una mostra 

agafada de la riera segurament es va agafar el residu que porta aquesta. 

La temperatura, pH i conductivitat són valors normals segons el que diu (Custodio & Llamas, 

1983). 

S’ha realitzat el diagrama de Schoeller-Berkaloff (Figura 11) amb les 4 mostres, aquest 

diagrama es pot veure amb més detalls, els càlculs realitzats i les composicions de les mostres 

amb meq/l i ppm a l’Annex 1. Anàlisi químic. 
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Figura 11. Diagrama de Schoeller-Berkaloff amb les mostres analitzades  

 

Es pot observar com els clorurs és on hi ha els valors més dispersats això pot ser causa de que 

va ser el primer anàlisi que es va fer al laboratori i no es tenia experiència en fer valoracions 

amb els canvis de color, per tant potser es va afegir més quantitat de nitrat de plata en algunes 

mostres.  

L’error que ens han sortit als ions majoritaris (veure annex 1, ions majoritari, taula d’anàlisis 

químics i relacions iòniques) són superiors als permès, això pot ser degut a errors en la qüestió 

analítica. 
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4.  Estudi econòmic 
 

4.1 Aproximació al sector 
 

L’estudi del sector,  un cop tenim una idea de futur negoci, cal aprofundir-la fent un 

estudi de mercat, que pretén preveure la resposta del mercat davant del producte i plantejar 

les millors estratègies comercials. 

Primer de tot, s'ha de definir el producte, posteriorment, estudiar el preu, a qui i com 

s'hauria d'oferir, quins productes similars hi ha en el mercat i quines característiques tenen. 

Per poder seguir els passos per poder fer una aproximació al sector s’ha seguit el llibre 

Empresa i iniciativa emprenedora (Caldes, Carrión, & J.Heras) i també el projecte (Salvo, 2012) 

 

4.1.1 El producte  

 

El producte a oferir en el mercat és l’aigua mineral natural embotellada en formats de 

1’5 i 5 litres dirigida a tot tipus de consumidor. Provinent d’una font natural, prèviament 

tractada per assegurar la puresa i qualitat al consumidor. 

L’aigua mineral és un producte alimentari natural, amb efectes saludables reconeguts per la 

comunitat científica que aporta els minerals essencials per el bon funcionament de 

l’organisme. L’aigua és un bé imprescindible per la vida. 

 

4.1.2 El mercat  

 

ANEABE és l’Associació Nacional D’Empreses d’Aigua de Beguda Envasada, una 

organització creada al 1978 que agrupa i representa a les companyies espanyoles que tenen 

com activitat el envasat de l’aigua en diferents categories: minerals naturals, de manantial i 

potables preparades (ANEABE). 

A Catalunya hi ha ACEA  una Associació Catalana d’Envasadors d’Aigua, segons l’últim estudi 

del sector d’aigua envasada de l’any 2011 consultat (ACEA, 2011)podem dir que: 

Les xifres d’ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas) 

indiquen que el volum envasat a Espanya el 2011 ha tingut un decreixement d’un 2,67% 

respecte el 2010, arribant als 5.027 milions de litres. 

Per tipus d’aigua envasada, el 96% de la producció correspon a les aigües minerals naturals; el 

2% a les aigües de manantial i el percentatge restant pertany a les aigües potables preparades. 
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Malgrat aquest descens, si analitzem l’evolució dels litres envasats a la darrera dècada (2000-

2010) observem un creixement de fins un 50%, passant de 3.860 milions de litres en el 2000 a 

5.165 milions de litres en el 2010. 

Al llarg d’aquest darrers anys, també hem assistit a una constant evolució del sector en termes 

de capacitat de l’envàs: formats pràctics per emportar, familiars; en termes de disseny: 

envasos cada vegada més ergonòmics, atractius, etc, així com en termes de respecte al medi 

ambient: reducció del pes dels envasos… 

A Espanya el consum per càpita d’aigües de beguda envasada ha estat de 107 litres el 2011. 

La indústria catalana encara juga un paper considerablement important, i així ho demostra el 

fet que actualment s’envasen a Catalunya aproximadament un 24% del total de litres envasats 

a Espanya.  

Tenint en compte que l’empresa que es voldria crear estaria situada a Catalunya, l’estudi del 

mercat l’enfocarem més en la situació que hi ha en aquesta comunitat.  La facturació es situa 

237 milions d’euros i volum d’aigua envasada a 1.220 milions de litres (-0,9% que l’any 

anterior) en el 2011. 

Si analitzem aquests litres en funció del nombre d’unitats envasades, observem que 

majoritàriament (un 94%) són del format ampolla; mentre que la resta són garrafes (5l i 8l). 

Els envasos amb més producció durant el passat 2011 han sigut les ampolles de 6,0 l i 6,25 l.. 

No obstant, el format que segueix representant el major volum de vendes és el de 1,5 l, amb 

un pes de gairebé el 29 % del total d’envasos i els formats de 0,5 i 0,33 l amb un pes del 20% i 

el 19% respectivament. 

En quant a la tipologia d’aigua envasada, l’evolució es manté constant al llarg dels anys: l’any 

2010, aproximadament un 12% de les unitats envasades eren d’aigua amb gas, mentre que la 

resta (88%) era aigua sense gas. 

Analitzant la destinació de les vendes, observem que un 42% es destina directament a la Gran 

Distribució, un 40% es realitza a través d’intermediaris,la venda directa a l’Hostaleria 

representa un 14%, i per últim un 2% es dedicat a la exportació. 

En resum de l’anterior podem dir que a Catalunya hi ha hagut menys descens de envasat que a 

Espanya un 0,9% (negatiu) respecte el 2,67% (negatiu). 

 

La crisi ha afectat del 2006 al 2011 però si tenim en compte el gràfic següent (figura 12) ens els 

anys anteriors al 2006 la producció era menor que la que hi ha actualment, per tan podem dir 

que el mercat no està tan malament com altres sectors. 

El format que es ven més el l’ampolla de 1’5l, la de 0’5l i les garrafes de 5l també tenen un pes 

important en les ventes. 
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Figura 12. Evolució Producció Aigües envasades a Espanya. Milions de litres per any (Font: ACEA, 

2011) 

 

Segons l’estudi del 2010 Aguas Minerales i Termales (IGME. Panorama Minero, 2010), la 

producció d’aigua mineral per comunitats autònomes, Catalunya es situa a dalt de tot del 

gràfic (veure Figura 13). En un total de 6968 milions de litres per l’any 2010 en producció 

d’aigua mineral, Catalunya està vora dels 1300 milions de litres l’any 2009 i als 1200 l’any 

2010, la segueix València que es situa als 1000 milions de litres l’any 2009 i 2010. 

 

 

Figura 13. Producció d’aigua mineral per comunitats autònomes (Font: IGME,2010) 
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4.1.3 La competència 

 

La rivalitat entre les empreses que es dediquen a comercialitzar aigua mineral és 

constant, es disputen contínuament parts del mercat i procuren estar el millor posicionades 

possible. 

Es caracteritza per la concentració dels majors volums de producció en un reduït nombre 

d'empreses, la meitat d'elles propietat de multinacionals. 

 

És possible distingir tres grans categories: 

  La primera són les petites o grans empreses que es van crear per comercialitzar 

una marca específica d'aigua embotellada, algunes d'elles són centenàries i de 

gestió familiar, tot i que la majoria s'han agrupat o són controlades per grans 

corporacions multinacionals d'alimentació, com és el cas de les grans corporacions 

Nestlé i Danone. 

 

 La segona són les empreses dedicades a la producció i comercialització de begudes 

i refrescs, com ara Coca-Cola i PepsiCo, per a qui l'aigua és un ingredient clau en el 

procés de producció dels seus productes, i han entrat al mercat de l'aigua 

embotellada aprofitant la seva àmplia xarxa de distribució a tot el món. 

 

 La tercera categoria la constitueixen empreses subministradores d'aigua de xarxa, 

que aprofiten el seu ampli coneixement en el tractament i purificació de l'aigua per 

orientar cap a un negoci i distribució més lucratiu. 

 

Els grans grups que abasten totes les marques del mercat espanyol segons l’estudi (IGME. 

Panorama Minero, 2010), són els següents:  

 En primer lloc el Grup Danone amb les seves marques Font Vella domina una 

cinquena part del mercat espanyol  

 

 Amb quotes properes al 10% , figuren San Benedetto ( marques Font Primavera , 

Fuencisla i Font Natura ) i Grup Llet Pascual (aigües Pascual Nature , Bezoya i 

Cardó) .  

 

  Altres grups importants són l'empresa centenària Vichy Català (Vichy Català, 

Malavella, Font d’Or, Font Regàs), Nestlé Waters (Aquarel, Viladrau, Perrier, acqua 

Parn, San Narciso i Sant Pelegrino) , Grup Damm (Veri, Fuente Liviana) i el Grup 

Mahou-San miguel (Solán de Cabras). 

Les principals envasadores d’aigua mineral a Catalunya els podem observar a la següent taula:  
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TAULA 5. Diferents empreses envasadores d’aigua mineral natural a Catalunya 

(la informació ha set extreta de la pàgina web de cada marca) 

 

La marca Font Vella pertany a Aguas Font Vella i Lanjarón, S.A. 
 Començà al segle XIX. Font Vella va passar a pertànyer al grup 
Danone el 1974. Font Vella s’envasa a les plantes de Sant Hilari 
Sacalm (Girona) i de Sigüenza (Guadalajara). 

 

L’aigua Regas neix a Arbúcies. Al 1887 dos veïns van fer aflorar 
ules primeres aigües, actualment forma part del grup Vichy 
Catalan i es comercialitzen amb garrafes de 8l. 

 

L’aigua Font d’Or es situa a Sant Hilari de Sacalm, forma part del 
grup Vichy Catalan. Al 1957 es va iniciar l’embotellat en garrafes 
de vidre 

 

L’aigua Les Creus situat a Maçanet de Cabrenys,  també forma 
part del grup Vichy Catalan des del any 1987. La declaració 
d'aigües mineromedicinals de la Font de Les Creus és del 22 
d'agost de 1955 

 

Font Agudes està situat a Arbúcies, forma part del grup 
FontAgudes que compta amb 4 manantials situats en la Península 
i Balears. 

 

Aigua de Ribes es troba a Ribes de Freser (Girona), neix a l’any 

1928. 

 

L’aigua Sant Aniol procedeix d’un brollador amb més de 40.000 
anys d’antiguitat, protegit per 600 hectàrees d’entorn verge a la 
Vall de Llémena, dins la zona volcànica de la Garrotxa (Girona). 
L’aigua de Sant Aniol emergeix a la superfície des d’una 
profunditat de 55 metres 

 

L’aigua Viladrau va néixer fa més de 40 anys, quan l’any 1968 es 
va inaugurar la planta a la Font Fontalegre, al Montseny. Al 
municipi de Viladrau 

 

L’aigua Font del Pla Nova es troba a Aiguamúrcia (Tarragona). (No 
s’ha pogut trobar més informació ja que la seva pàgina web està 
en funcionament) 

 

La Font de Pineo es va fundar l’any 1996 per l’empresa espanyola 
Naturquell SA. Es troba a 1000m sobre el nivell del mar a la Serra 
del Beneidó del Pirineu català 

 

L’aigua de Caldes de Boí neix l’any 1887, surt de la Font del Bou i 
emergeix de forma natural en el balneari de Caldes de Boí al 
costat del Parc Nacional d’aigües Tortes. Aquest any 2013 li han 
atorgat el Sabor superior Award 3 estrelles per iTQi 

 

El manantial de  l'Aigua de Vilajuïga neix al mig de la població de 
Vilajuïga (Girona). Va ser fundada l’any 1904 
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Un cop identificada la competència, l’analitzarem. A la taula 6 podem observar algunes 

comparatives de preus d’algunes aigües catalanes. 

TAULA 6. Preus d’ampolles i garrafes de diferents marques catalanes (preus extrets de la pàg. 

(Caprabo a Casa, 2013), corresponents al mes de Setembre) 

MARCA AIGUA PREU 1,5l  PREU 5 l     GARRAFA 

Font Vella 0,50 €   6,25l  1,55 € 

Aigua Ribes 0,39 €  1,38 €   

Sant Aniol 0,46 €  1,48 €  

Font Regas  -  - 8l  1,89 € 

Eroski 0,26 €  0,69 €  

Aigua Montseny 0,34 €   8l  1,35 € 

Viladrau 0,38 €  1,42 €  

 

Segons les dades de l’anterior taula podem concloure que a part de l’aigua de marca blanca 

Eroski la més barata de marca comercial és l’aigua del Montseny tan per l’envàs de 1’5l com 

per la garrafa de 8l que supera fins i tot a les que tenen menys litres (exceptuant la marca 

Eroski). 

Les altres aigües estan a l’entorn de 0,40€ les ampolles de 1’5l, a excepció de Font Vella que en 

aquest cas és la més cara a 0’5€ que és un clar exemple de líder en el sector, recordar que Font 

Vella pertany al Grup Danone, i manté una política de diferenciació en preus alts per tal 

d’oferir productes de qualitat. 

Estudiem una mica més a fons L’Aigua del Montseny (Aigua del Montseny, 2013): 

L’AIGUA DEL MONTSENY neix el 1959, quan Miquel Ninou inicia l’explotació del manantial de 

Sant Antoni, situada als voltants del parc del Montseny, a la localitat de Sant Esteve de 

Palautordera. Ha canviat molt des dels seus inicis, quan s’envasava manualment tota la 

producció… 

Actualment AIGUA DEL MONTSENY disposa de tecnologies 

capdavanteres, que garanteixen que tota l’aigua captada 

compleixi els màxims estàndards i exigències de qualitat. La 

dilatada experiència ha fet possible també l’explotació del 

manantial d’Aiguaneu, mitjançant el qual AIGUA DEL 

MONTSENY, a més de la marca pròpia AIGUANEU, distribueix 

aigua per a marques de gran distribució. 

AIGUA DEL MONTSENY utilitza envasos de vidre i plàstic de 

diverses capacitats. La finalitat és atendre totes les 

demandes del mercat, tant la procedent del consum 

domèstic, com la dels establiments d’hostaleria, sempre 

tenint en compte les necessitats específiques de cada 

moment. 

 

Figura 14. Anàlisi químic aigua Montseny  
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4.1.4 Estudi DAFO 

 

Aquí es resumeixen els aspectes claus de l’entorn del negoci i la capacitat estratègica  

d'una organització que són més probables que afectin el desenvolupament de l'estratègia.  

D'aquesta manera es podran identificar el grau en què les fortaleses i debilitats són rellevants 

per ser capaços d'afrontar els canvis que tenen lloc en l'entorn de negoci. 

 

TAULA 7. Estudi DAFO de viabilitat del projecte 

SECTOR INTERN  SECTOR EXTERN 

DEBILITATS  AMENACES 

Desconeixement per part dels consumidors  Crisi econòmica mundial. Falta de 
confiança 

És de recent creació i falta experiència en el 
sector 

 Rígida normativa al abastiment de la 
planta embotelladora i la normativa 
sanitària 

Dependència directa de l’aigua subterrània  Molts competidors en el mercat 

Empresa de pocs treballadors  Concentració de més volum de producció 
per un nombre reduït d’empreses, la 
majoria multinacionals 

   

FORTALESES  OPORTUNITATS 

Coneixement del producte i del mercat  Bones dades de consum en el sector 
encara que hi hagi la crisi 

Producte necessari per la vida  Augment de la població, nens i ancians 
poden incrementar el consum d’aigua 
mineral 

Qualitat del producte degut a la seva 
naturalesa i característiques minero-
medicinals 

 Disconformitat del consumidor en alguns 
productes de la competència 

Bona localització des del punt de vista 
d’abaratir costos 

 Preus alts en les aigües de la 
competència 

Preus accessibles a tot tipus de consumidors  Creixent preocupació pel estat de salut 

Zona d’explotació d’interès en aigua mineral 
natural 

 Augment de l’activitat física, comporta a 
beure més aigua 

 

 

Les conclusions que podem extreure de l’anterior taula 7 on s’han indicat els punts 

corresponents a l’anàlisi DAFO són: 

Les debilitats principals en aquest negoci és la quantitat d’aigua de la que podem comptar, i 

una nova empresa al mercat que hi ha avui en dia és complicat entrar-hi sense entrebancs, 

però tenim la fortalesa de que contem amb una aigua de bona qualitat i la zona d’explotació 

estudiada és a un bon entorn d’aigües subterrànies. 

Cal destacar que encara que estem en crisi, segons ANEABE i ACEA l’aigua mineral natural 

segueix en un alt consum, i també si el producte es ven a més bon preu que els que hi ha 

actualment,això és un punt a favor important. 
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4.2 Anàlisi d’operacions i processos 
 

En aquest apartat s’estudiarà la ubicació de la planta, la distribució i els components 

necessaris perquè funcioni l’empresa i es pugui vendre un producte de qualitat. 

 

4.2.1 Localització 

 

La situació de la planta s’inclou a l’annex 5: Estudi de la planta, amb les coordenades 

corresponents. Com s’ha dit en l’apartat 2.2. Situació geogràfica, la planta es troba en el nucli 

de Joanet al municipi d’Arbúcies (La Selva). 

La zona d’estudi segons un informe del diari (El País, 2008) El Montseny-Guilleries és d’on 

s’extreu el 80% de l’aigua mineral de Catalunya, això indica que és una zona de molt bona 

producció i de fàcil sortida. 

La planta embotelladora en principi (cal tenir en compte que això és un estudi, falta fer els 

sondejos per poder fer el projecte) està a 100 m de la zona d’extracció, molt aprop. 

En quant a l’accessibilitat cal dit que és molt positiva ja que passa justament la c-25 a 10m. 

Actualment s’ha desdoblat la carretera cosa que fa que hi hagi menys perillositat per als 

transportistes. 

Un punt negatiu però, és que l’aigua està a prop del túnel i per sobre també hi ha alguna 

granja, perill de que l’aigua es pugui contaminar. 

 

4.2.2 Distribució en planta 

 

En aquest punt s’ordenaran els equips i les àrees de treball perquè sigui més 

econòmica i eficient, al mateix temps que segura i satisfactòria per al personal que ha de 

realitzar el treball. 

D'aquesta manera s'intentaran aconseguir els següents objectius més importants: 

- Unitat: S'intentaran integrar les activitats auxiliars. 

-Circulació mínima d'aquesta manera s'intentarà minimitzar els desplaçaments del 

producte. 

-Seguretat: La distribució que faci la feina més satisfactòria i segura per als 

treballadors. 

-Flexibilitat: Sempre serà més efectiva la distribució que pugui ser ajustada o 

reordenada amb menys cost i inconvenients. 

A continuació es pot observar la distribució en planta que hi haurà a la superfície destinada per 

al procés productiu de l'envasament de l'aigua mineral, amb una superfície de 2100m2. 
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Figura 15. Distribució en planta de la proposta per la planta embotelladora  

 

 

En la figura anterior, distingim les següents parts: 

 Oficina  

 

 Els vestuaris, menjadors i WC per al personal de la planta 

 

 Dipòsit d’acer inoxidable on s’emmagatzema l’aigua captada, aquesta es condueix 

fins al nº1 que és on es produeix se li aplica el tractament a l’aigua, es sedimenta i 

filtra l’aigua per passar a l’embotellament. 

 

 Magatzem: de botelles buides,  taps i tot l’estoc d’embalatge. Zona de preparació 

de les botelles, el PET passa per la màquina de preforma amb escalfament i 

bufament per crear l’ampolla de 1’5 i 5l. 

 

 Nº2 :  Zona d’envasament és la etapa principal de la planta, aquí es col·loquen les 

ampolles ja bufades, s’emplenen i es tapen. També es fa el etiquetat amb 

màquines en cadena. 

Zona d’embalatge: Aquí es creen els packs de les ampolles i després s’embalen. 

 

 Magatzem de botelles plenes: Els packs embalats es distribueixen en palets per 

posteriorment ser carregats al camió. 

 

 Laboratori: On es controla la qualitat de les mostres d’aigua embotellades. 

 

La planta té una organització de màquines en cadena per així poder fer el procés de forma 

continua per satisfer la comoditat del treballador de tenir-ho tot més a mà i més controlat. 
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4.2.2 Processos 

 

Aquest apartat tracta de realitzar els estudis i anàlisis necessaris per poder dissenyar 

una planta de purificació i embotellament d’aigua. Els tractaments permesos per l’aigua 

mineral natural són mínims i estan normalitzats al Real Decret 1798/2010 (inclòs en l’annex 7) 

article 7. 

 

 Els processos a seguir per obtenir una bona qualitat són:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de flux amb els diferents processos  realitzat a partir dels 

pasos a seguir segons el Real Decret 1798/2010 
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4.3 Anàlisi econòmic-financier 
 

Aquest capítol és la clau per definir si el projecte serà viable i si serà rentable per 

l’empresa invertir en ell. 

Per fer aquest apartat ens basarem amb el que presenta (Salvo, 2012) en el seu projecte Final 

de carrera, és un Pla d’empresa amb tots els temes econòmics a tenir en compte per una 

creació d’una planta embotelladora, al ser de caràcter econòmic és molt difícil realitzar aquest 

apartat sense tenir estudis previs en aquesta matèria. 

A continuació es mostra els diferents escenaris que poden ocórrer: realista, optimista i 

pessimista en els anys pròxims 2014, 2015, 2016. 

 

TAULA 8. Possibles escenaris  

ESCENARI OPTIMISTA Les perspectives de futur són favorables, es preveu una 
recuperació econòmica lenta però continua. Per tan el sector es 
veurà beneficiat, de totes maneres s’haurà d’estar alerta a 
possibles canvis i alertes per així actuar i augmentar les ventes. 

ESCENARI REALISTA Existeix un alt dubte sobre l’economia en general. Es desconeix 
que passarà als pròxims mesos. S’han de reforçar les estratègies 
per intentar oferir un producte diferent a la resta. 

ESCENARI PESSIMISTA La visió del futur és negativa tan en l’economia com pel sector. 
S’haurà de canviar les estratègies de l’empresa diferenciant-se 
de la competència. 

 

 

4.3.1 Preu del producte 

 

Aquest apartat ens servirà per establir el cost que tindrà la nostra aigua i definir al preu 

que s’hauria de vendre per tal d’obtenir beneficis. 

El mètode per poder determinar el preu del producte seguirà els següents punts: 

1. Primer és important definir la cadena del producte de l’empresa fins arribar al 

consumidor. 

 

Els passos són els següents:  

 

Captació  Planta Embotelladora  Establiment  Client 

 

Els costos es calculen: 

 

o Cost de l’aigua sobre els 0’12 €/l 

o Envasat sobre el 30% del preu 

o Transport 30%  
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o Comercialització la resta del cost 

Per tan el preu quedaria sobre uns 30-40 cèntims el litre d’aigua. 

 

 

2. Cal considerar que el preu de venda al distribuïdor l’estableix l’empresa per poder 

cobrir costos de producció i guanyar beneficis. 

És important que el preu de l’aigua estigui als voltants de la competència, intentant no 

superar-la, per això cal revisar el punt 4.1.3 on anteriorment s’ha analitzat la 

competència i s’ha observat que l’aigua catalana amb millor preu al Caprabo és l’aigua 

del Montseny on el 1’5l valia 0’34€ i 1’35€ els 8l. 

 

Per tant, la nostra aigua en la venta al establiment final tenint en compte l’IVA i un 

20% de beneficis per el supermercat (1,2% marge) serà: 

 

-Botella 1’5 l : 0,25€ el 1’5 l (0,25*1,2 marge*1,08 IVA) 

El preu final queda a 0,32 €/botella 1’5l 

 

-Garrafa 5 l : 0,9€ els 5 l (0,9*1,2 marge*1,08 IVA) 

El preu final queda a 1,16 €/garrafa de 5l 

 

El preu que ofereix el producte és més baix que la competència. 

La demanda és d’uns 5.000.000 litres l’any, tal i com s’ha dit a l’apartat 4.3.1 Preu del 

producte, s’ha seguit la demanda que té (Salvo, 2012) en el seu pla d’empresa. 

 

S’ha calculat benefici  que es té previst obtenir mensualment. 

 

 1’5l   3.000.000 l  2.000.000 ampolles any 

 166.667 ampolles mensuals * 0,25€ la unitat =  41.666,7 €/mes 

 

5l  2.000.000 l  333.333 garrafes any 

 27.778 garrafes mensuals * 0,90€ la unitat =  25.000 €/mes 

 

El benefici anual total serà  (41.666,7+25.000) *12 = 800.000 € 
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4.3.2 Inversions 

 

Separarem les inversions en dos parts: 

 - D’actiu fix 

 -D’actiu de treball 

A) D’actiu fix 

 

 Terrenys 

La superfície total que s’ha proposat per l’estudi és la que s’inclou el plànol de situació en 

l’annex 5: Estudi planta. 

El terreny es mostra en color rosat i s’acompanya de les coordenades UTM que el delimiten, la 

superfície del terreny és d’uns 5000 m2, aquest terreny actualment és de propietat de Cedinsa 

la qual cosa que si aquesta empresa és l’interessada en l’aprofitament de l’aigua no tindria que 

pagar cap cost per el terreny actualment ja que ja va ser expropiat a l’hora del desdoblament 

de la C-25. 

 

 Cànon aprofitament hídric 

 

S’ha de tenir en compte que l’aigua és de domini públic per tant s’ha de pagar un cànon per m3 

d’aigua que s’aprofita. 

Segons l’ACA hi ha la declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA) i estableix un 

coeficient un per l’ús de l’aigua envasada com a aigua mineral i un altre per la contaminació de 

l’aigua abocada. 

Segons comunicació verbal amb Maite Rius de l’ACA  realitzada l’any 2013 per obtenir més 

informació sobre aquest cànon i amb l’ajuda de la pàgina electrònica  (ACA. Agència Catalana 

de l'aigua, 2012) on ho explica, la fórmula per poder-ho calcular és: 

 

Cànon de l’aigua (€) = Base imposable (m3)*((TIPUS GENERAL(€/m3) + TIPUS ESPECÍFIC (€/m3)) 

On: 

TIPUS GENERAL(€/m3) =  0,1498 (€/m3) * coef. d’ús per a aigua envasada  * 0’9 

Càlcul del coeficient d’ús per a l’aigua envasada: 
  

((Volum aigua envasada * 1,2) + Volum aigua utilitzada a la indústria però no envasada 
(per exemple sanitaris, neteges...)) / Volum total d’aigua consumit per l’empresa. 
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El volum d’aigua envasada és de 5.000.000l anuals, compten que es gasta 3.000.000l per 
indústria, per tant: 
 

 
 
 

TIPUS GENERAL) =  0,1498 (€/m3) * 1’125 * 0’9 =0’1517 (€/m3) 

 

Per tant, Cànon de l’aigua  = 5.000 m3 * (0’1517 €/m3+0’5873 €/m3) = 3.695€ 

3.695€ * 40 anys concessió= 147.800 € 

 

 Obra civil 

La nau de la planta tal i com podem observar al  plànol de situació en l’annex 5: Estudi planta, 

consta de 2100 m2 (70x30m) i la seva construcció seria d’uns 250€/m2, i en les oficines i 

vestuaris 150€/m2 

Per tant:   2100 m2*250=525.000€ la nau  

200 m2*150€=30.000€ 
 

 

 Màquines i equips per l’aigua 

Segons el que diu (Salvo, 2012) al seu projecte, la maquinària necessària és: 

o Monobloc 24-4: TRIBLOC esbandit, omplidora de 24 aixetes, taponadora T4 

MONOBLOCK LL24  178.200€ 

o Elevadora taps de plàstic  8.500€ 

o Esbandit  52.000€ 

 

o Etiquetadora  73.239€ 

o Accessoris per diferents tipus de botelles  7.893€ 

o Enfaixadora automàtica en línea  70.500€ 

o Marcador de lots làser –> 13.700€ 

o Equip de purificació d’aigua  163.500€ 

o Bufadora ampolles  408.000€ 

o Motlles ampolla 1’5l i 5l  36.000€ 

o Carretó elevador  7.000€ 

 

En l’annex 5: Estudi Planta, característiques maquinària, s’inclou les fitxes amb les 

característiques detallades de les màquines llistades anteriorment 
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 Altres instal·lacions i accessoris necessaris per la planta 

 

o Instal·lació de canonada d’acer per transportar l’aigua captada  120€/ml no 

sabem el punt on es captaria fins que no es facin els sondejos, però fiquem uns 

650m aprox., per tant  121*650 = 78.000€ 

o Dipòsit d’acer  330.000€ 

o Depuradora aigua residual (els terrenys de la planta estan sense serveis)  

20.000€ 

o Mobiliari d’oficina i vestidors  30.000€ 

o Equips informàtics i telefonia  20.000€ 

o Eines vàries  4.200€ 

 

El total en la inversió de d’actius fixes: 

TAULA 9. Inversió en actius fixes 

INVERSIÓ D’ACTIU FIX 

Partida Import 

Aprofitament aigua 147.800 € 

Obra Civil 555.000€ 

Maquinària 1.018.532€ 

Llicències i marca 3.500 € 

Instal·lacions i accessoris 482.200€ 

TOTAL 2.207.032€ 

 

 

B) Actiu de treball 

 

 Mà d’obra 

 

Segons el que diu (Salvo, 2012) i per l’explotació considerada es creu adient un total de 

10 treballadors en plantilla, amb un conveni de 1790 hores a l’any en 40 setmanes. Es 

considera que treballen de dilluns a divendres fent 8 hores, per tant a l’any serien 

1600 hores. 

Els dissabtes quan sigui necessari es treballarà en planta, per això treballant 8 hores 

dissabte es podran descomptar fins arribar a les 1790 hores que cada treballar ha de 

treballar, la resta d’hores seran considerades hores extres o de descans. 

TAULA 10. Inversió en Mà d’obra 

SALARI DEL PERSONAL 

CATEGORIA Nº 
PERSONAL 

SALARI 
MENSUAL 

TOTAL ANUAL (14 

PAGUES) 

Tècnic titulat Superior 1 1.574,33 € 22.040,6 € 

Tècnic mecànic 1 1.495,33€ 20.906,2 € 

Administratiu 1 1.337,93 € 18.731,0 € 

Encarregat 2 1.219,70€ 34.151,6 € 

Operaris 5 1.101,51 77.105,7 € 

TOTAL 172.935,1 € 
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 Transports 

 

30.000€ a l’any variant en funció dels km de recorregut 

 

 Despesa en matèria primera 

 

Aquesta partida dependrà de la producció que s’hagi de fer. Per tan anirà en funció de 

la demanda, segons el projecte (Salvo, 2012) direm que la demanda és d’uns 5.000.000 

litres l’any. 

 

S’ha calculat que d’ampolles d’1’5l es vendrà una mica més que de les garrafes. 

 

Per tant, 

 

 Ampolles 1’5l  3.000.000l / 12 mesos = 250000l/mes  

 166.667 ampolles mensuals 

 

 

Garrafes 5l  2.000.000l / 12 mesos = 83.333l/mes  

 27.778 garrafes mensuals 

 

Utilitzant les dades de (Salvo, 2012) on s’ha demanat informació a CAIBA (empresa en 

la fabricació d’envasos), es realitza la següent taula: 

 

TAULA 11. Inversió en matèria prima 

PREUS DE LES PREFORMES  

TIPUS 
PREU 

(€/1000 ud) 
PREU ud 

UD. 
MENSUAL 

COST 
MENSUAL 

COST ANUAL 

Preforma 
ampolla 1’5l 

47,81 0,05 € 166.667 7.968,35 € 95.620,19 € 

Taps ampolla 
1’5l 

20 0,02 € 166.667 3.333,34 € 40.000,08 € 

Preforma 
garrafa 5l 

141,46 0,14 € 27.778 3.929,48 € 47.153,71 € 

Taps garrafa 5l 30 0,03 € 27.778 833,34 € 10.000,08 € 

Etiquetes 10 0,01 € 194.445 1.944,45 € 23.333,40 € 

TOTAL         216.107,46 € 
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 Subministraments d’electricitat, telèfon.. 

 

Uns 5.000€ mensuals que són 60.000€ anuals 

 

 Assegurança 

 

10.000 € anuals 

 

Per tal de calcular la inversió de l’actiu treball sumem totes les partides anteriors: 

TAULA 12. Inversió en Actius de Treball 

INVERSIÓ D’ACTIU TREBALL 

Partida Import 

Mà d’obra 172.935 € 

Transports 30.000 € 

Matèria prima 216.108 € 

Subministraments 60.000 € 

Assegurança 10.805 € 

TOTAL 489.848 € 
 

TAULA 13. Inversió per inicial del projecte 

INVERSIÓ INICIAL 

Partida Import 

ACTIU FIX 2.207.032 € 

ACTIU ANUAL 489.848 € 

INVERSIÓ 2.696.880 € 

 

4.3.3 Finançament 

 

Un cop calculada la inversió del projecte inicial necessària, es necessita algun banc que 

ho financi, al ser un tema econòmic s’ha ajudat amb el que diu (Salvo, 2012) on ha consultat a 

RURALCAJA per poder obtenir un préstec del que falta. 

Diem que l’empresa disposa de 594.000€ de capital a partir de les contribucions dels socis. 

TAULA 14. Finançament pel banc 

DINERS PER FINANÇAMENT 

INVERSIÓ 2.695.880 € 

CAPITAL 594.000 € 

PRÉSTEC 2.101.880 € 

 

L’oferta del banc pot ser de tipus d’interès fix o variable, en aquest cas s’ha escollit el fix del 

6,846%, sense comissions d’obertura, estudi o disponibilitat i es pagarà mensualment durant 

20 anys. 
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Per poder calcular les amortitzacions del préstec s’ha fet amb Excel (Ámbito Financiero, 2012), 

amb les dades que es mostren a continuació s’ha calculat el interès mes a mes, l’amortització, 

el capital amortitzat o deute extingit i el deute que queda pendent,  aquests càlculs es poden 

observar a l’annex 5 Estudi Planta, Càlculs préstec detallat . S’ha determinat els interessos que 

tenim del préstec que ascendeixen a 1.700.842,71 €  i la quota mensual ha pagar al banc és 

15.844,34 €. 

 

Préstec     
Freq. de pagament 

    

2.101.800 €     Mensual 

 
          

Tipus d'interès  6,85% 
  Sistema de 

pagament escollit 

    

  Frances 

            

Tipus d'interès 
efectiu 0,00553345   

Número de 
pagaments 

    

      240 

Duració (en anys) 
     20,00 

 
Totals   

      Suma de les quotes 3.802.642,71 €   

   
Suma dels interesos 1.700.842,71 €     

 

 

4.3.τ Balanços 

 

En aquest apartat es detallarà els costos operatius, aquells que es generaran al 

funcionar la planta al 100% de capacitat, les amortitzacions per així generar un balanç de 

pèrdues i guanys. 

Per calcular aquest apartat es tindrà en compte, les inversions que s’han redactat 

anteriorment a l’apartat 4.3.1 tant les fixes com les anuals, per continuar endavant s’ha 

calculat les amortitzacions. 

L’amortització de la inversió feta, per poder-ho calcular s’ha consultat la publicació del registre 

de societats  (Agencia Tributaria, 2012), on s’ha extret el valor de coeficient lineal i el període 

màxim d’amortització, per així trobar la quota d’amortització tal i com es pot observar a la 

taula 15. 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/Biblioteca_Virtual/Manuales_practicos/Sociedades/Manual_Sociedades_2012.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/Biblioteca_Virtual/Manuales_practicos/Sociedades/Manual_Sociedades_2012.pdf
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TAULA 15. Amortització del material aplicant el coeficient lineal de L’Agència Tributaria 

 
VALOR 

COEF. 
LINEAL  

QUOTA 
AMORTITZACIÓ 

Període 
màx.(anys) 

Equip purificació aigua 163.500 € 12% 19.620,0 € 18 

Bufadora ampolles 480.000 € 12% 57.600,0 € 18 

Màquina Monobloc 238.700 € 10% 23.870,0 € 20 

Màquina Enfaixadora 73.122 € 10% 7.312,2 € 20 

Marcador de lots 13.700 € 10% 1.370,0 € 20 

Màquina Etiquetadora 104.811 € 10% 10.481,1 € 20 

Carretó 7.000 € 12% 840,0 € 18 

Dipòsit acer 330.000 € 7% 23.100,0 € 30 

Mobiliari 30.000 € 10% 3.000,0 € 20 

EPI 20.000 € 25% 5.000,0 € 8 

Eines 4.200 € 30% 1.260,0 € 8 

Instal·lació Técnica 78.000 € 12% 9.360,0 € 18 

Construcció nau 555.000 € 3% 16.650,0 € 68 

Dipòsit depuració aigua 20.000 € 4% 800,0 € 50 

   
180.263,3 € 

  

A partir dels càlculs anterior on s’ha trobat l’actiu fix i l’actiu treball (taules 9 i 12 

respectivament), amb les amortitzacions calculades anteriorment (taula 15) i el finançament 

que s’ha fet amb el banc podem calcular les pèrdues i guanys segons (Universidad Autónoma 

de Madrid) amb les diferents partides, per així poder veure l’evolució de l’empresa i com es 

podria millorar mirant les parts que queden amb negatiu o que fan que disminueixi més. 

En la següent taula 16, s’ha fet un anàlisi dels comptes per determinar les pèrdues i els guanys: 

 

TAULA 16. Anàlisis de comptes Pèrdues i Guanys 

 
2014 % 2015 % 2016 % 

VENTES 800.000,00 € 100,00% 809.440,00 € 100,00% 825.628,80 € 100,00% 

COST VENTA -216.107,46 € -27,01% -220.429,61 € -27,23% -224.838,20 € -27,23% 

MARGE BRUT 583.892,54 € 72,99% 589.010,39 € 72,77% 600.790,60 € 72,77% 

DESPESES 
EXPLOTACIÓ -100.805,00 € -12,60% -80.000,00 € -9,88% -70.000,00 € -8,48% 

VAB 483.087,54 € 60,39% 509.010,39 € 62,88% 530.790,60 € 64,29% 

DESPESES PERSONAL -172.935,10 € -21,62% -172.935,10 € -21,36% -172.935,10 € -20,95% 

EBITDA 310.152,44 € 38,77% 336.075,29 € 41,52% 357.855,50 € 43,34% 

AMORTITZACIÓ -180.263,00 € -22,53% -180.263,00 € -22,27% -180.263,00 € -21,83% 

BAII 129.889,44 € 16,24% 155.812,29 € 19,25% 177.592,50 € 21,51% 

DESPESES 
FINANCERES 

Suma interesos 1any -137.994,68 € 
  

-17,25% 
  

-134.425,35 € 
  

-16,61% 
  

-130.611,66 € 
  

-15,82% 

BAI -8.105,24 € -1,01% 21.386,94 € 2,64% 46.980,84 € 5,69% 

IMPOST SOBRE 
BENEFICIS 0 0,00% -   8.554,78 €  -1,06% - 18.792,33 €  -2,28% 

RESULTAT -8.105,24 € -1,01% 12.832,16 € 1,59% 28.188,50 € 3,41% 
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A la taula 16 podem observar la previsió d’augment de la ventes del 2015 i 2016 respecte l’any 

anterior, ja que es considera que l’empresa es va estabilitzant i la gent coneix més el producte. 

El marge brut es pot observar que augmenta poc ja que les ventes augmentes però també ho 

fan les despeses de la venta, ja que hi ha més venta d’ampolles més matèria prima d’ampolles 

necessitem. 

El VAB ( Valor Afegit Brut ) augmenta a causa de les despeses d'explotació, han anat disminuint 

amb el pas del temps ja que les despeses associades amb l'obertura del negoci  s'han de pagar 

principalment en el primer any .   

L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) que són els 

beneficis abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions dona positiu i continua 

augmentant amb el pas dels anys . 

L'amortització l'any 2015 i 2016 disminueix relativament , ja que representen cada vegada 

menor percentatge sobre el total de vendes estimades, aquestes cada vegada experimenten 

un major augment. 

El BAII (Benefici Abans d'Interessos i Impostos ) augmenta tant en termes absoluts com 

relatius , degut al resultat del qual parteix. 

Finalment  les despeses financeres han minorat el resultat tant en termes absoluts com en 

termes relatius, s'obté un BAI ( Benefici Abans d'Impostos ) en el primer any negatiu a causa de 

que les despeses financeres són superiors al BAII del qual partia . En el següents anys aquest 

BAII ja és positiu i les despeses financeres van disminuint. 

 

El canvi considerable del resultat de l'exercici del primer any i del segon any es deu a que les 

vendes en el segon any augmenten lleugerament , però en aquest any l'empresa no suporta 

tantes despeses d'explotació com el primer any i el resultat és que l’exercici dona positiu. 

Finalment el impost sobre beneficis augmenta els anys 2015 i 2016 ja que es partia d'un BAI 

cada any més positiu, però l'empresa continua amb un resultat positiu en aquests dos exercicis 

previstos. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Beneficis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Beneficis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Interessos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Impostos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amortitzaci%C3%B3
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5. Síntesi de viabilitat 
 

5.1 Síntesis hidrogeològica 
 

En aquest apartat s’estudiarà la quantitat d’aigua d’origen que hi tenim en la zona. Per 

poder calcular necessitem els valors d’infiltració, cabal riera i la superfície de recàrrega de la 

zona, per tant: 

QUANTITAT D’ORIGEN= (Infiltració x Superfície de Recàrrega) + Recàrrega riera 

 

 Infiltració: En l’apartat 2.1.2 Classificació climàtica a partir de les dades climàtiques 

s’ha trobat la infiltració que tenim en la zona estudiada.  

Aquest valor ha estat possible amb el càlcul del balanç hídric, amb les 

precipitacions s’ha realitzat el balanç i s’ha trobat l’excés d’humitat o infiltració i el 

dèficit d’humitat que es concentra en les dates d’estiu. 

 Aquest valor és de 186’4 l/m2. 

 

 Superfície de recàrrega: A partir de talls longitudinals i transversals realitzats a 

l’entorn (Annex 4 Hidrogeologia, plànols 12,13 i 14) i la visió amb Google Earth s’ha 

trobat una superfície de recàrrega (Annex 4 Hidrogeologia, plànol 15) que a l’hora 

podria ser el perímetre de protecció. 

La superfície que pot derivar l’aigua subterrània cap al túnel és de 5’4 km2  tal i 

com podem observar a la figura 17 queda entre el túnel de Joanet i el municipi de 

Sant Hilari de Sacalm, s’ha comprovat els perímetres d’aprofitament d’altres 

concessions (Annex 2 plànol nº4) i no es solapen.  

 

 
Figura 17. Superfície de recarrega definit en la zona estudiada 

SUPERFÍCIE DE 

RECÀRREGA 5’4 KM
2
 

TÚNEL DE JOANET 
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Aquesta superfície posteriorment tindrà que ser avalada per l’administració tal i 

com diu la documentació que ens va ser facilitada (adjunta a l’annex 6 com a 

documentació de la Generalitat), que juntament amb el cabal de la riera de Joanet 

que és la que passa per sobre el túnel ajudaran a determinar aquesta quantitat 

d’aigua. 

Per una millor seguretat apliquem el 10% d’error de superfície, per tant tindrem 

que dels  5’4 km2 * 10% = 0’5 km2. 

 

 Recàrrega riera: és important tenir-ho en compte ja que passa per sobre la 

superfície de recàrrega i aquesta serà alimentada per una part d’aquesta riera.  

Segons (Custodio & Llamas, 1983) el cabal de la riera que s’arriba a infiltrar podria 

ser de l’ordre del 10% d’aquest. Per tant, segons s’ha calculat a insitu, el cabal de la 

riera és aproximadament 2l/s, fent càlculs: 

 

 

 

Ara ja podem calcular la quantitat d’aigua que tindrem d’origen: 

QUANTITAT D’AIGUA D’ORIGEN= (Infiltració x Superfície de Recàrrega) + Recàrrega Riera 

 

 

 

Podem dir que es disposa de 156.272 m3/any i tal i com s’ha dit anteriorment en l’apartat 4.3.1 

Preu del producte necessitem 5.000.000 de litres és a dir 5.000m3/any. 

Podem dir que tenim aigua suficient per la demanda que s’ha suposat en el estudi econòmic. 
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5.2 Síntesis hidrogeoquímica 
 

TAULA 17. Comparativa dels anions i cations de la mitja de les mostres analitzades amb la 

normativa el llibre (Custodio & Llamas, 1983) i marques comercials properes a la zona 

  
Mitja 4 
mostres  

BOE  
Custodio 
& Llamas 

Font 
Vella  

Font 
d'Or  

Aigua 
Montseny  

Estrella 
Font 
Selva  

Anions Tots els resultats són en mg/l 

HCO₃ 178,425 -  50-350 144 78,8 48 112 215,8 

SO₄ 13,035 250 2-150 15,8 13,7 -  17,8 10,6 

CL- 28,362 250 250 13 8,6  - 14,4 12,4 

NO₃ 7,878 50 0,1-10 -  - - - - 

Cations                 

Na+ 15,691 200 1-150 11,9 9,2 10 9,8 49,7 

K+ 0,091  - 0,1-10 -   - 1 -  -  

Ca++ 38,800 -  10-250 35,5 26,4 13 35,2 33,9 

Mg++ 7,290 -  1-100 8,6 3,2 4 5,4 5 

Residu 
sec 

250* 500 50-1500 237 62,2 133       148 - 

*No s'ha tingut en compte la mostra de la riera per la mitja del residu sec. 

 

En la taula anterior podem visualitzar la mitja dels resultats químics de les mostres analitzades 

al laboratori, s’ha ficat els resultats que hi ha al (BOE, 2010) i els resultats que s’anomenen al 

llibre (Custodio & Llamas, 1983) . 

Paral·lelament s’han ficat 4 marques comercials properes a la zona, aquestes són Font Vella, 

Font d’Or, Aigua Montseny, Estrella i Font Selva. Es pot observar com tots els valors són 

similars, i estan dins els intervals de (Custodio & Llamas, 1983). 

Cal dir que el residu sec, encara que les mostres van ser agafades de l’exterior tal i com es diu 

al apartat 3.1.1 Fitxes Situació Mostres d’aigua, el residu sec ha donat correcte per al (BOE, 

2010) i és molt similar al de Font Vella. 

També cal destacar els nitrats que el Reial Decret el límit és de 50 mg/l i la mitja de les mostres 

està en 7,878 mg/l, Custodio posa el valor del NO₃ de 0,1-10 que també entra. 
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Figura 18. Diagrama de Schoeller-Berkaloff amb la mitja de les mostres i marques comercials. En el 

cas de l’aigua del Montseny es desconeix la quantitat de clorurs i sulfats, ja que no surt a l’etiqueta. 

 

S’ha realitzat el diagrama de Schoeller-Berkaloff (Figura 18) amb la mitja de les 4 mostres 

analitzades i amb la composició química de les aigües més properes a la zona estudiada. 

Aquestes aigües són les de Font Vella, Font d’or, Estrella I, Font Selva i Aigua Montseny. 

En aquest gràfic podem observar que l’aigua de Font d’or i l’aigua del Montseny (es desconeix 

la quantitat de clorurs i sulfats) són les aigües menys mineralitzades, l’aigua de Font Vella i 

Estrella estan entremig de les mostres analitzades. 

La resta d’ions de les diferents aigües podem dir que són molt similars entre elles, a excepció 

dels de la mostra Aigua del Montseny i Font d’Or. 

S’ha de fer notar que encara que els valors químics no coincideixen és possiblement a causa de 

que no es tenia la suficient experiència en analitzar mostres d’aigua perquè cal recordar que 

aquestes han estat elaborades per l’autora del treball, com és el cas dels clorurs, que surt molt 

elevat tal i com s’ha dit a l’apartat 3.2.4 Resultat de les mostres analitzades ja que va ser el 

primer anàlisis que es va fer. 

 

Encara que hi ha alguns punts que es separen lleugerament uns dels altres, malgrat tot es pot 

considerar que parlem del mateix tipus d’aigua. 

A continuació es mostra el gràfic del Pipper ( figura 19) amb les mateixes mostres d’aigua. 
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Figura 19. Diagrama de Pipper amb les mostres analitzades en forma de triangle taronja i les 

comercials en quadrats verds. En aquest gràfic es pot veure més que les mostres són similars i del 

mateix origen 

 

 

Aquest diagrama de Pipper (Figura 19) mostra cada aigua en un punt, en aquest cas hi ha els 

triangles taronja que són les aigües analitzades per l’autora en el laboratori de l’EPSEM i els 

quadrats verds representen les aigües comercials. 

El resultat final és que les aigües són de similars característiques, del mateix origen i que són 

aigües bicarbonatades càlciques. 

 

Cal tenir en compte la contaminació ja que la zona estudiada és dins un túnel i aquest pot tenir 

fuites de materials contaminats dels vehicles i altres, s’hauria de tenir molt en compte la 

viabilitat que hi ha ens el túnel de Joanet i si hi ha algun accident destacat que pogués afectar 

la zona i que possibles hidrocarburs per exemple s’infiltressin.  

La contaminació de les aigües subterrànies pot arribar a ser important localment. El 

contaminant més difós, encara que no necessàriament el més insidiós localment, és el nitrat, 

majoritàriament d’origen agrícola i ramader, que es troba tant a les conques internes com a les 

intercomunitàries. Això ha obligat a declarar grans àrees com a sensibles als nitrats, amb 

vigilància i actuacions adients, malgrat que les àrees afectades encara són més externes. 

(Custodio E. , 2009). 

 La zona estudiada no té cap granja important que pogués influir greument a la contaminació, 

encara que s’hauria de fer un estudi a fons de la zona si es dugués a terme el projecte. 
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5.3 Síntesis econòmica 
 

En l’apartat econòmic cal tenir en compte, els guanys i pèrdues de l’empresa i que el preu del 

producte sigui competitiu en el mercat d’avui en dia. 

Tal i com s’ha estudiat en l’apartat 4.1.3 La competència, l’aigua comercial més competitiva a 

Catalunya és l’aigua del Montseny, s’ha analitzat la seva composició química (apartat 5.2 

Síntesis hidrogeoquímica) i s’ha vist que és poc mineralitzada. 

Per tant s’ha intentat que l’aigua que es vol oferir sigui més econòmica al mercat que la de 

Montseny, a la taula 18 podem comparar-les: 

TAULA 18. Comparativa preu Aigua del Montseny amb l’aigua de l’estudi 

 PREU 1,5l GARRAFA 

AIGUA ESTUDI 0,32 € 5l  1,16 € 

Aigua Montseny 0,34 € 8l  1,35 € 

 

A la taula anterior podem observar que la diferència de preu no és molt elevada i això és degut 

als alts costos de producció i sinó no sortirien els comptes. Tot i així és un preu molt bo en el 

mercat ja que totes les altres marques comercials que s’han estudiat anteriorment tenen un 

preu molt més elevat (taula 19). 

 

TAULA 19. Comparativa preus aigua estudiada amb altres marques catalanes 

 PREU 1,5l  PREU 5 l     GARRAFA 

AIGUA ESTUDI 0,32 € 5l  1,16 €  

Font Vella 0,50 €   6,25l  1,55 € 

Aigua Ribes 0,39 €  1,38 €   

Sant Aniol 0,46 €  1,48 €  

Font Regas  -  - 8l  1,89 € 

Viladrau 0,38 €  1,42 €  

 

 

Segons els càlculs fets en l’apartat 4.3 Anàlisi econòmic-financier, s’ha trobat les pèrdues i 

guanys de l’any 2014 fins al 2016. S’ha de tenir en compte que aquests càlculs s’han fet amb 

les suposicions de la quantitat de ventes, la inversió en maquinaria, el finançament amb un 

RuralCaja i altres despeses.  

Aquests valors poden variar i això faria que el balanç canviés, per tan cal tenir-ho en compte 

que el balanç calculat és sobre els valors que s’han calculat anteriorment en l’any 2013. 

 

 



 Estudi de viabilitat d’aprofitament d’aigua mineral natural 

  
Pàgina 66 

 
  

-8.105,24 €

12.832,16 €

28.188,50 €

-20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de l’evolució econòmica en tres anys segons el balanç econòmic realitzat 

anteriorment, s’observa que el primer any hi ha pèrdues però en el segon ja hi ha guanys. 

 

En quant a l’anàlisi econòmic, s’ha estudiat per 3 anys, tal i com es pot observar a la Figura 20, 

l’evolució al llarg dels anys és favorable, el 2014 es té unes pèrdues de -8.105,24€ que desprès 

es recupera amb un total de 12.832’16€ per l’any 2015. 
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6. Conclusions 
 

Desprès de tot el que s’ha enunciat anteriorment podem concloure: 

 Hidrogeològicament: L’aqüífer és més que suficient, ja que:  

 

DISPOSEM 156.272 m3/any > NECESSITEM 5.000 m3/any 

 

Per tan estarem dins dels marges de seguretat. Cal recordar que el perímetre que 

s’ha definit en l’apartat 5.1 Síntesis hidrogeològica ha de ser revisat pel 

Departament d’Energia i Mines de la Generalitat per tal de aprovar-ho podent ser 

aquest modificat. 

 

 Síntesi hidrogeoquímica tal com s’ha dit a l’apartat 3.2.4 Resultat de les mostres 

analitzades i segons (BOE, 2010) necessitem aquests paràmetres i d’altres que no 

s’han analitzat (per limitacions econòmiques de l’autora per fer aquest treball). 

S’hauria d’analitzar amb un laboratori especialitzat i normalitzat per poder saber si 

els resultats són bons i compleixen la normativa, com que no s’ha pogut disposar 

de fer aquest anàlisis, s’ha comparat amb les aigües de la zona per tenir una 

orientació de si és bona i tal com es pot observar a la figura 18 del apartat 5.2 

Síntesis hidrogeoquímica, es pot veure que son aigües similars a les de la zona. 

 

Malgrat tot i que el balanç iònic surt similar a les aigües confrontants, s’ha de tenir 

en compte el risc de contaminació d’hidrocarburs en la galeria del túnel, ja que hi 

ha vehicles i camions circulant constantment i alguns amb mercaderies perilloses, 

aquest és un punt molt important per la decisió ja que sempre estarem en perill de 

que afecti a la nostra aigua. 

Aquesta contaminació que podria ser real, encara que no ho fos podria fer perdre 

la confiança de la qualitat en el mercat. 

 

 

 Econòmicament els resultats són positius a partir del segon any, encara que caldria 

fer un estudi econòmic més exhaustiu amb el corresponent projecte executiu. 

S’ha de tenir en compte que la demanada estudiada és de 5M de litres a l’any, si 

algun any no hi hagués les ventes esperades o menys producció, afectaria al balanç 

i potser no sortirien els comptes.  

Vist els punts anterior si es vol continuar endavant en el projecte caldria fer un 

estudi per cada escenari: optimista, pessimista i realista (és el que s’ha fet). 

 

En tot l’anterior vist, la conclusió final és que no és viable l’aprofitament de l’aigua del túnel 

per envasar,  ja que encara que hi hagi suficient quantitat d’aigua subterrània i hi ha un risc de 

falta de confiança del públic en la qualitat de l’aigua pel alt risc de contaminació. 
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7. Recomanacions 

En el cas que la viabilitat fos positiva es tindria que seguir els tràmits segons la Llei de mines 

(REAL DECRETO 1074/2002, 2002) per la declaració d’aigua mineral per a Catalunya són els 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama dels passos a seguir extrets del RD 1074/2022 conjuntament amb les 

comunicacions verbals de la subdirecció general del departament de Mines 

Publicació sol·licitud de 

declaració al BOE i DOGC 

Sol·licitud declaració condició mineral davant la Generalitat 

(Dep. Indústria, energia i mines) 

Notificació al propietari de les aigües 

PRESA de MOSTRES per part del Servei d’Investigació 

i Recursos Minerals (12 mesos consecutius) 

Presa de mostres OFICIAL 
· Sol·licitant 
· Subdirecció General de   
Mines 
·Propietari de les aigües 
·IGME 

Informe dels anàlisis 

· IGME 
· ACA 
·Departament de Salut 
  (és vinculant) 

Declaració de condició mineral  

Comunicació al sol·licitant Publicació al BOE i DOGC 
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DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

Mitjançant un pont de Wheatstone i una cèl·lula de conductivitat apropiada es determina la 

conductivitat elèctrica per comparació, a la mateixa temperatura de la mostra i d'una dilució valorada 

de clorur de potassi, referint el resultat a 20ºC.  

 

2. MATERIAL I REACTIUS  

 

• Conductímetre  

• Cèl·lula de conductivitat específica  

• Termòmetre de 0 a 50ºC  

• Solució patró de clorur de potassi 0,01M  

 

3. PROCEDIMENT  

 

• Calibrar seguint les instruccions del fabricant i utilitzant una solució patró. La conductivitat elèctrica 

teòrica de les solució patró 0,01 M de clorur de potassi a 20ºC és 1271 μS/cm.  

• Tot seguit, mesurar la conductivitat de la mostra a 20ºC, expressant el resultat en μS/cm a 20ºC 

 

4. RESULTATS OBTINGUTS 

 

     

  
Dins galeria 18 ºC 

  Mostra Toponímia Temperatura ºC pH Conductivitat µS/cm² 

1 Esquerda 1 14 7 287 

2 Pou 13 7,2 304 

3 Esquerda 2 14 7,6 312 

4 Riera Joanet 9 7 359 
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DETERMINACIÓ DE SÒLIDS TOTALS 

 

1. OBJECTIU  

 

L’objectiu d’aquesta pràctica és determinar el contingut de sòlids totals en aigües, que és la suma de 

materials homogenis en suspensió I dissolts d’una mostra.  

 

2. MATERIAL  

 

• Càpsula de porcellana  

• Estufa  

• Balança  

• Dessecador  

 

3. PROCEDIMENT  

 

• S’ escalfa la càpsula neta a 550°C durant una hora en un forn de calcinació. Es refreda, es desseca i es 

pesa i es guarda en un dessecador.  

• Una part alíquota d’una mostra ben barrejada, és transferida quantitativament a una càpsula d’ 

evaporació, prèviament pesada i evaporada a sequedat a 105°C.  

• S’escull una part alíquota de la mostra suficient perquè contingui un residu de com a mínim 25 mg. Per 

obtenir un residu acceptable, poden afegir-se successives parts alíquotes de la mostra.  

• Un cop evaporada la mostra es refreda en el dessecador i es pesa. Es repeteix el cicle d’ assecat a 105° 

C, refredament en dessecador i pesada fins obtenir un pes constant.  

 

 

4. CÀLCULS  

Residu total, en mg/L =    
     

 
 

 

P1 = Pes del residu més càpsula(mg)  

P2= Pes de la càpsula mg)  

V = Volum de la mostra filtrada (L) 

 

5. RESULTATS  

 

  
Sòlids Totals 

Mostra Toponímia 
Pes Càpsula 

(g) 
Pes Càpsula 

(mg) 
Volum 

(ml) 
Volum 

(l) 
Pes Final (g) Pes final (mg) 

Sòlids Totals 
(mg/l) 

1 Esquerda 1 121,443 121443 100 0,1 121,46 121460 170 

2 Pou 101,52 101520 100 0,1 101,551 101551 310 

3 Esquerda 2 102,533 102533 100 0,1 102,559 102559 260 

4 Riera Joanet 100,116 100116 100 0,1 100,4 100400 2840 
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DETERMINACIÓ DE CLORURS D'UNA AIGUA 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

L'objectiu d'aquesta pràctica és la de determinar el contingut de clorurs d'una mostra problema 

mitjançant el mètode de Mohr. Aquest mètode es basa en la precipitació dels clorurs amb nitrat de 

plata. S'utilitza com indicador l'ió cromat i el punt final ve donat per l'aparició del color del precipitat 

d'aquest ió amb la plata.  

 

2. MATERIAL I REACTIUS  

 

pipeta aforada o matràs aforat de 25 mL  

erlenmeyer.  

bureta.  

vas de precipitats.  

solució al 10% de cromat de potassi.  

nitrat de plata 0,01 N.  

 

3. PROCEDIMENT  

 

• Mesureu exactament 25 mL d'aigua problema i traspasseu-los a un erlenmeyer.  

• Mesureu el pH i ajusteu-lo entre 7,5 i 10.  

• Addicioneu-hi 1 mL de solució de cromat de potassi al 10% (la concentració de l'indicador influeix en el 

punt final)  

• Feu la valoració amb nitrat de plata 0,01 N, agitant enèrgicament la solució fins a l'aparició de color 

vermell.  

 

4. RESULTATS  

 

A partir del volum de nitrat de plata emprat en la valoració, es calcula el contingut de clorurs expressat 

en mg/L. 

 

 

  
CLORURS 

Mostra Toponímia 
Nitrat de Plata 

(ml) 
Concentració 

Nitrat Ag 
Volum mostra 

(ml) 
Clorurs mg/l 

1 Esquerda 1 0,25 0,1 25 35,453 

2 Pou 0,15 0,1 25 21,2718 

3 Esquerda 2 0,2 0,1 25 28,3624 

4 Riera Joanet 0,2 0,1 25 28,3624 
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DETERMINACIÓ DE CALCI I MAGNESI D'UNA AIGUA 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

L'objectiu d'aquesta pràctica és determinar el contingut en calci i magnesi d'una aigua problema.  

Aquesta determinació es realitza per complexometria utilitzant el EDTANa2 com a reactiu.  

 

2. MATERIAL I REACTIUS  

 

3 erlenmeyers de 250 mL  

bureta.  

proveta de 10 mL  

espàtula  

matràs aforat de 100 mL  

pinces i suport  

solució de EDTANa2 0,01 M  

solució de NaOH 2 M  

murexida  

 

 

3. PROCEDIMENT  

 

a) Determinació del calci  

• Mesureu exactament 100 mL d'aigua problema i afegiu-hi 5 mL de NaOH 2 M i una punta d'espàtula 

de murexida. La solució agafa color rosat.  

 

• Feu la valoració amb solució de EDTANa2 0,01 M, que s'ha d'afegir gota a gota des de la bureta fins al 

viratge a color violat.  

 

b) Determinació del magnesi  

• El càlcul de la quantitat de magnesi present es fa per diferència entre el volum de EDTANa2 gastat en 

la determinació de la duresa total (apartat a) de la pràctica anterior) i el volum gastat en la determinació 

del calci.  

 

 

 

*Els resultats són juntament amb els de la pràctica de la duresa de l’aigua que s’explica a continuació 
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DETERMINACIÓ DE LA DURESA D’UNA AIGUA 

 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquesta pràctica és determinar la duresa total d’una aigua, La duresa es determina per 

complexometria utilitzant EDTANa2 com a reactiu valorant 

 

 

2. MATERIAL I REACTIUS 

 

3 erlenmeyers de 250 mL  

bureta 

matràs aforat de 100 mL  

Proveta de 10 mL 

pinces i suport  

Solució EDTANa2 0,01 M 

Solució tampó pH=10 

Negre d’ediocrom-T 

 

 

3. PROCEDIMENT  

 

•  Mesureu exactament 100 mL d'aigua problema i traspasseu-los a un erlenmeyer 

• Afegiu-hi els següents reactius en l’ordre que s’indica: quatre gotes de negre d’ediocrom-T i 5 mL de 

solució tampó de pH=10. Agiteu bé el liquid que agafarà coloració rosada vermellosa 

• Valoreu aquesta solució amb EDTANa2 0,01 M, que s’afegirà gota a gota des de la bureta fins que es 

torni de color blau. 

 

 

4. RESULTATS  

 

 

  
DURESA AIGUA, CALCI I MAGNESI 

Mostra Toponímia 
Mostra 

(ml) 
Concentració 

EDTA 
EDTA 
(ml) 

Duresa 
°HTF 

mg/l 
CaCo₃ 

EDTA (ml) 
pel CA 

mg/l 
Ca 

EDTA (ml) 
pel Mg 

mg/l 
Mg 

1 Esquerda 1 100 0,01 14,5 14,5 145 11,1 44,4 3,4 8,3 

2 Pou 100 0,01 14,6 14,6 146 11,7 46,8 2,9 7,0 

3 Esquerda 2 100 0,01 14,1 14,1 141 10,9 43,6 3,2 7,8 

4 Riera Joanet 100 0,01 12,2 12,2 122 9,7 38,8 2,5 6,1 
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DETERMINACIÓ DE SULFATS 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

El mètode cromatogràfic d'ions és adequat per concentracions superiors a 1 ppm. La Cromatografia és 

una tècnica fisicoquímica de separació, separa els components individuals d'una barreja basant-se en la 

seva distribució entre dues fases: la fase estacionària (sòlid, líquid) de gran desenvolupament superficial 

i la fase mòbil (gas, líquid) que passa a través de la fase estacionària. Quan una barreja de substàncies 

s'introdueix en el sistema cromatogràfic, es produeixen una sèrie d'equilibris de distribució entre les 

dues fases, generalment de diferent magnitud per a cada component de la barreja, per la que cada un 

d'ells es desplaçarà amb diferent velocitat al llarg del sistema.  

Depenent de l'estat físic de les fases involucrades són possibles diversos tipus de cromatografia. Quan la 

fase mòbil és un gas s'anomena CROMATOGRAFIA DE GASOS i quan és un líquid rep el nom de 

CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS. 

 

Cromatògraf DE LÍQUIDS format per: 

                 -  Bombes isocràtiques i de gradient 

                  -  Detector visible - ultraviolada 

                  - Detector de fluorescència 

                  - Detector de fotodíodes 

                  - Columnes de fase reversa, aniòniques, catiòniques 

                  - Sistema informàtic de tractament de dades 

 

 

2. RESULTATS  

      

  
SULFATS I NITRATS 

 
Mostra Toponímia Ret.Time (min) Area   µS*min mg/l 

 

1 Esquerda 1 
8,873 0,9649 10,247 N 

13,707 1,852 11,334 S 

2 Pou 
8,877 1,0296 10,886 N 

13,71 2,3289 15,061 S 

3 Esquerda 2 
8,883 0,9324 9,925 N 

13,707 1,8391 11,233 S 

4 Riera Joanet 
8,897 0,7253 7,878 N 

13,714 2,2587 14,512 S 

      

      

      
TR(min) Anió Solució mare (ppm) Recta 

  
8,72 Nitrat 496,95 y = 9.8867x + 0.707 

  
13,74 Sulfat 504,68 y = 7.8149x - 3.1391 

  
  



Pàgina 7 de 12 
 

DETERMINACIÓ DE SODI I POTASSI EN DIFERENTS MOSTRES PER FOTOMETRIA DE FLAMA 

 

1. OBJECTIU  

 

En aquesta pràctica determinarem el contingut en sodi i potassi de diferents mostres (líquides i sòlides) 

per Fotometria de Flama. Amb aquesta tècnica es mesura la radiació emesa pels àtoms, que han estat 

excitats amb una flama, en tornar al seu estat fonamental.  

 

2. MATERIAL I REACTIUS  

 

Fotòmetre de Flama, Matrassos aforat de 10mL, Pipetes aforades  

Balança  

Espàtula  

Vas de precipitats  

NaCl sòlid  

KCl sòlid  

 

3. PROCEDIMENT  

 

a) Preparació de les solucions mare Na i de K  

 

- Prepareu 100mL de solució de 100 ppm Na a partir de NaCl sòlid  

- Prepareu 100mL de solució de 100 ppm de KCl a partir de KCl sòlid  

 

b) Preparació de les solucions patró  

 

A partir de les solucions de 100 ppm , prepareu 100 mL,de solucions de sodi i de potassi de  

2, 5 , 10, 20 i 30 ppm (Tots dos ions en el mateix matràs aforat)  

 

c) Preparació de les mostres  

 

Amb cadascuna de les mostres sòlides seguiu el procediment següent:  

- Polvoritzeu aproximadament 1 gram de mostra  

- Peseu amb exactitud aproximadament 500mg de mostra polvoritzada en una vas de precipitats de 250 

mL  

- Afegiu una mica aigua i dissoleu  

- Si resten impureses sòlides filtreu.  

- El filtrat es traspassa a un matràs aforat de 1 litre i s’enrasa amb aigua destil·lada  

 

d) Anàlisi fotomètric  

 

- Seleccioneu la longitud d’ona adient  

- Amb el blanc poseu la intensitat d’emissió de l’aparell a zero  

- Llegiu les intensitats d’emissió de les solucions patró per ordre creixent de concentració  

- Llegiu la intensitat d’emissió de la mostra problema (Si no entra a escala es dilueix la solució 
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4. RESULTATS  

 

        

  
DETERMINACIÓ POTASSI DETERMINACIÓ SODI 

Mostra Toponímia Dilució Valor Flama K ppm K Dilució Valor Flama Na ppm Na 

1 Esquerda 1 1 5,4 0,050 1 75 13,894 

2 Pou 1 8,7 0,173 1 87 16,589 

3 Esquerda 2 1 7,9 0,143 1 82 15,466 

4 Riera Joanet 1 1,9 -0,081 1 83 15,691 

        

        Patró Valor flama K 
Càlculs k 

Valor flama Na 
Càlculs Na 

   2 46 14 
   5 129 Pendent  39 Pendent  
   10 289 26,756 62 4,4529 
   20 559 Tall eix y 107 Tall eix y 
   30 790 4,0693 142 13,131 
   

        

 

 

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

y = 26,756x + 4,0693 
R² = 0,9969 
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DETERMINACIÓ DE L’ALCALINITAT 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

L’alcalinitat és la mesura del contingut de bases d’una aigua, que fonamentalment, són els ions OH-, 

CO3
2- i HCO3 

L’alcalinitat total anomenada també títol alcalinometric complet (TAC) o l’alcalinitat al taronjat de metil 

correspon a la suma de totes les bases presents a l’aigua. L’alcalinitat simple anomenada també Titol 

alclinometric simple (TA) o alcalinitat a la fenolftaleïna determina el contingut d’ions hidroxil i la meitat 

dels ions carbonats. 

En aquesta pràctica es determinarà l’alcalinitat d’una aigua mitjançant el mètode Warder que utilitza de 

maner successiva dos indicadors (la fenolftaleïna i l’ataronjat de metil) en una mateixa valoració. 

 

2. MATERIAL I MÈTODES  

 

3 erlenmeyers de 250 mL  

bureta 

matràs aforat de 100 mL  

pinces i suport  

HCl 0,1 N  

Fenolftaleïna 

Ataronjat de metil 

 

3. PROCEDIMENT  

 

•  Mesureu exactament 100 mL d'aigua i afegiu-hi 2 gotes de Fenolftaleïna (donarà color rosa si existeix 

alcalinitat a la Fenolftaleïna) 

• Addicioneu-hi HCL fins a la decoloració de l’indicador (si ha sortit rosat) 

• Al liquid incolor afegiu dues gotes d’ataronjat de metil amb la qual cosa agafarà color groc. Continueu 

l’addició d’HCL fins a viratge de color taronja. 

 

 

4. RESULTATS  

        

  
BICARBONATS 

 
Mostra Toponímia 

Mostra 
(ml) 

Concentració 
HCl 

HCl (ml) HCO₃ (meq/l) 
CO₃ 

(meq/l) 
HCO₃ mg/l 

1 Esquerda 1 100 0,1 2,8 2,8 0 170,8 

2 Pou 100 0,1 3 3 0 183 

3 Esquerda 2 100 0,1 3,1 3,1 0 189,1 

4 Riera Joanet 100 0,1 2,8 2,8 0 170,8 

 

El CO3  dona 0 ja que amb les gotes de fenolftaleïna no hi hagut variació de color. 
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IMATGES DELS ANÀLISIS REALITZATS 

DETERMINACIÓ CONDUCTIVITAT 

Imatge 1. Analitzant l’aigua amb el conductimetre 

 

DETERMINACIÓ PH 

Imatge 2. Analitzant el pH de l’aigua 
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DETERMINACIÓ CALCI I MAGNESI 

Imatge3. Del color rosat inicial s’ha fet una valoració amb solució de EDTANa2 0,01 M on queda color lilós 

 

DETERMINACIÓ DE LA DURESA 

Imatge 4. Mostra de l’aigua desprès d’haver-hi tirat quatre gotes de negre d’ediocrom-T 
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Imatge 5. Analitzant la duresa de l’aigua 

Imatge 6. Mostra de l’aigua més rosada és abans de tirar-hi EDTANa2 

 i la més fosca ja s’ha analitzat amb  EDTANa2 

 

 



ppm a epm
MOSTRA 1 MOSTRA2 MOSTRA 3 MOSTRA 4 HCO3- 0.0164

287 304 312 359 SO4 0.0208

TAULA D'ANALISIS QUIMICS I RELACIONS IONIQUES    (IONS MAJORITARIS)

Conductivitat µS/cm² DIAGRAMA DE SCHOELLER-BERKALOFF287 304 312 359 SO4 0.0208

mg/l mg/l mg/l mg/l Cl- 0.0282

HCO₃ 170.800 183.000 189.100 170.800 NO3- 0.0161

SO₄ 11.334 15.061 11.233 14.512 Na+ 0.0435

Conductivitat µS/cm²

ANIONS 10.000

DIAGRAMA DE SCHOELLER-BERKALOFF

SO₄ 11.334 15.061 11.233 14.512 Na+ 0.0435

Cl- 35.453 21.272 28.362 28.362 K+ 0.0256

NO₃ 10.247 10.886 9.925 7.878 Ca++ 0.05

227.834 230.219 238.621 221.553 Mg++ 0.0826sum anions

10.000

227.834 230.219 238.621 221.553 Mg++ 0.0826

mg/l mg/l mg/l mg/l

Na+ 13.894 16.589 15.466 15.691

K+ 0.050 0.173 0.143 0.000

sum anions

CATIONS

K+ 0.050 0.173 0.143 0.000

Ca++ 44.400 46.800 43.600 38.800

Mg++ 8.262 7.047 7.776 6.075

66.606 70.609 66.985 60.566sum cations

ANIONS (meq/l) m
e

q
/l

meq/l meq/l meq/l meq/l

HCO₃ 2.801 3.001 3.101 2.801

SO₄ 0.236 0.313 0.234 0.302

Cl- 1.000 0.600 0.800 0.800

ANIONS (meq/l) m
e

q
/l

Cl- 1.000 0.600 0.800 0.800

NO₃ 0.165 0.175 0.160 0.127

4.202 4.090 4.295 4.030

meq/l meq/l meq/l meq/lCATIONS (meq/l)

sum anions
1.000

meq/l meq/l meq/l meq/l

Na+ 0.604 0.722 0.673 0.683

K+ 0.001 0.004 0.004 0.000

Ca++ 2.220 2.340 2.180 1.940

CATIONS (meq/l)

Ca++ 2.220 2.340 2.180 1.940

Mg++ 0.682 0.582 0.642 0.502

3.508 3.648 3.499 3.124

% % % %

sum cations

ANIONS (%) % % % %

HCO3- 66.668 73.386 72.214 69.513

SO4= 5.611 7.660 5.441 7.491

Cl- 23.795 14.668 18.624 19.848

NO3- 3.926 4.286 3.721 3.148

ANIONS (%)

NO3- 3.926 4.286 3.721 3.148

100.000 100.000 100.000 100.000

% % % %

Na+ 17.228 19.781 19.229 21.846

sum anions

CATIONS (%)

Na+ 17.228 19.781 19.229 21.846

K+ 0.036 0.121 0.105 0.000

Ca++ 63.282 64.142 62.308 62.093

Mg++ 19.453 15.956 18.358 16.061

0.100
Ca Mg Na Cl So4 HCo3

MOSTRA 1 MOSTRA2 MOSTRA 3 MOSTRA 4 Font vella Font d'or Estrella
Mg++ 19.453 15.956 18.358 16.061

100.000 100.000 100.000 100.000

rNa/rK 474.701 162.871 183.558 0.000

sum cations

Relacions ióniques

0.100
Ca Mg Na Cl So4 HCo3

MOSTRA 1 MOSTRA2 MOSTRA 3 MOSTRA 4 Font vella Font d'or Estrella

rNa/rK 474.701 162.871 183.558 0.000

rMg/rCa 0.307 0.249 0.295 0.259 MOSTRES Ca Mg Na Cl SO4 HCo3

rSO4/rCl 0.236 0.522 0.292 0.377 FONT VELLA (mg/l) 35.5 8.6 11.9 13 15.8 144

rCl/rHCO3 0.357 0.200 0.258 0.286 meq/l 1.775 0.71036 0.51765 0.3666 0.32864 2.3616rCl/rHCO3 0.357 0.200 0.258 0.286 meq/l 1.775 0.71036 0.51765 0.3666 0.32864 2.3616

FONT D'OR (mg/l) 26.4 3.2 9.2 8.6 13.7 78.8

Error= meq/l 1.32 0.26432 0.4002 0.24252 0.28496 1.29232

-17.990 -11.411 -20.422 -25.309 ESTRELLA I (mg/l) 35.2 5.4 9.8 14.4 17.8 112

200 x (s.cat-s.an)/(s.cat+s.an) ERROR PERMÈS ≈ 9%

Error (%)

Laboratori

-17.990 -11.411 -20.422 -25.309 35.2 5.4 9.8 14.4 17.8 112

EPSEM EPSEM EPSEM EPSEM meq/l 1.76 0.44604 0.4263 0.40608 0.37024 1.8368Laboratori
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Plànol municipal sobre ortofoto, la zona estudiada queda 

dins del límit municipal d’Arbúcies 

          Vermell: CENTRE DE L’ESTUDI 

N 

ESCALA 1:15.000 
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L’aqüífer protegit de la riera de Santa Coloma i la 

Riera d’Arbúcies (estan dins del PEIN) 

          Vermell: CENTRE DE L’ESTUDI 

N 

ESCALA 1:12.500 
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X Y

MOSTRA 1 460508.140 4633202.681

MOSTRA 2 460766.364 4633171.659

MOSTRA 3 460725.724 4633179.279

MOSTRA 4 461657.990 4633008.442

*COORDENADES UTM (ETRS89)

Plànol 1 amb la situació de les mostres d’aigua presses en la galeria 
per tal d’analitzar. 

S’indica les coordenades UTM amb sistema ETRS-89 de cada punt 

2 de 2 

1 de 2 
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per tal d’analitzar. 

S’indica les coordenades UTM amb sistema ETRS-89 de cada punt 
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PERÍMETRE AIGUA 

COSTA BRAVA 

SUPERFÍCIE DE RECÀRREGA 

ESTUDIAT  

DE 5,398 KM2
 

Plànol amb la superfície de recàrrega realitzat a partir dels talls 
longitudinals i transversals de la zona i amb el Google earth (visió 3D). 

 S’observa que el perímetre de protecció d’aigües Costa Brava no 
afecta al perímetre proposat. Té una superfície total de 5'398 km2
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COLUMNA 

ESTRATIGRÀFICA 

GUILLERIES 

Plànol situació planta embotelladora, parcel·la (rosa), nau (verd) i 

canalització de galeria fins la nau. 

S’indiquen les coordenades dels vèrtexs (sistema ETRS-89) 

: ZONA ESTUDIADA 
 

X Y

1 461837.204 4632988.239

2 461907.054 4632988.239

3 461837.204 4632958.076

4 461907.054 4632958.076

5 461787.065 4632987.379

6 461873.121 4633004.709

7 461922.126 4633004.057

8 461789.040 4632950.082

9 461922.995 4632949.345

*COORDENADES UTM (ETRS-89)

BOCA EST TÚNEL JOANET 

mbarsala
nord
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CARACTERÍSTIQUES 

MAQUINÀRIA DE LA PLANTA 



MAQUINÀRIA TECNOBODEGA 
 

 TRIBLOC ENJUAGADORA LLENADORA 24 GRIFOS-TAPONADORA 4 CABEZAS MAGNETICA 
ALIMENTADOR PICK & PLACE  
 

 
Omplidora de 24 aixetes 

- Omplidora d'ampolles amb 24 aixetes d'ompliment 

- Producció fins a 6000 ampolles/h  

- Sistema de pinça porta-ampolles amb subjecció pel coll SENSE CANVIS DE FORMAT .Cuba 

tipus corona. 

- 24 canelles d'ompliment en AISI 316 amb sistema d'ompliment gravetat. Regulació de 

nivells d'ampolla independents . 

- L'elevació de les ampolles es produeix per lleva excèntrica, per rampa i compensació , 

important per evitar vibracions , evitant així nivells defectuosos i caigudes d'ampolles. 

- Possibilitat de cuba d'ompliment polida AISI 316 ( materials totalment passivats ) 

- Cuba sense peces de subjecció a l'interior per evitar focus de contaminació i amb 

tancament estanc garantint d' aquesta manera la pèrdua de buit a l'interior de la cuba per 

a un correcte ompliment. 

- Sondes de nivell de màxim i mínim , podent comandar la bomba d'ompliment . 

- Absència total de degoteig en les ampolles per mitjà de depressió produïda a la punta de 

l'aixeta d'ompliment que absorbiria aquesta última gota. 

- Extracció d'oxigen abans del inici del procés d'ompliment. 

- Centradors d'ampolles per evitar els trencaments de canelles i ampolles. 

- Canvi ràpid de formats d'ampolles. 

- Transmissió cinemàtica per engranatges amb tractament per garantir una transmissió més 

silenciosa i duradora. 

- Transmissions d'estrelles amb sistema d'embragatge de seguretat. 

- Sistema de neteja ràpid mitjançant posició d'aixeta netejant , tot l'interior en contacte 

amb el producte. 

- Tractament d'esterilització per immersió , permetent productes químics esterilitzant 

canonada d'accés, cuba , canons i canonades de sortida. 

- Tota la instal·lació elèctrica està protegit amb valor IP 65 , amb disjuntors per a la 

protecció dels motors i quadre de comandament Baix tensió de 24 V . 

 

 

 

 



Taponadora T4 

- Taponadora per aplicació de tap plàstic pre-roscat. 

-  Màquina rotativa 

- Capçals magnètics amb embragatge regulable. 

- Màquina amb dispositiu transfer per recollida directa de taps en sistema Pick and Place 

- Sistema de detecció no ampolla no tap. 

CARACTERÍSTIQUES 

- Variador electrònic de velocitat per al control de tota la màquina . 

- Pantalla tàctil per a comandament , control i informació de dades . 

- Quadre elèctric integrat totalment en carenat de la maquinària . 

- Columnes de subjecció de carenat evitant talls per xapes plegades i deformacions 

posteriors . 

- Embragatge per a la protecció de transmissions mecàniques . 

- Protecció exterior mitjançant panells integrats en màquina segons normativa CE . 

 

PRESSUPOST 

PREU BASE DE MONOBLOCK LL24 - T4 .......................................... 178.200 € 

ELEVADOR DE TAPS DE PLÀSTIC ........................................................ 8500 €  

ESBANDIT….......................................................................................52000 € 

 

 

Imatge 1. Màquina TRIBLOC (extreta de la pàgina www.Tecnobodega.es) 

 

 

http://www.tecnobodega.es/


 ETIQUETADORA ETIQUETA ENVOLVENT pretallada DE PLÀSTIC I ADHESIU termofusible. 
 

- Producció fins a 8000 ampolles/h  

- Màquina per col· locació d'etiquetes en envasos cilíndrics mitjançant gir dels mateixos a 

través de politges  

- Retenidor d'envasos abans de l'entrada al sense fi per poder descongestionar la màquina 

-  Embragatge en part inferior de l'eix de les estrelles d'entrada i sortida d'envasos amb 

aturada d'emergència  

- Hermèticament tancada per evitar filtracions de líquids durant la seva neteja o 

funcionament 

-  Transportador en acer inoxidable , amb tracció per moto reductor amb regulació de 

velocitat a través de variador de freqüència 

-  Micro ( PLC ) per a les funcions de la maniobra de la màquina 

-  Sincronització automàtica d'entrada dels envasos amb el primer fil del sense fi , per evitar 

el trencament dels mateixos .  

- Carrusel central equipat amb bases centradores d'envasos per a un perfecte 

posicionament dels mateixos . 

-  Panell de comandaments fix i adossat al envoltant de màquina amb pantalla tàctil per al 

control i informació de velocitat de màquina , producció , comptador d'envasos , 

comptador d'hores , informació del manteniment de màquina i posada a " 0 " dels 

comptadors.  

- Construïda d'acord amb la Directiva de Màquines 89/392/CE . 

CAPÇALS ENCOLADORES 

- Encoladores d'adhesiu termofusible especialment dissenyats 

-  Laminador d'adhesiu i sistema de rodets permetent gran precisió en la regulació de la 

pel·lícula d'adhesiu  

- La velocitat dels encoladores sé s'autoregula amb la velocitat de la màquina , mitjançant 

variador de freqüència  

- Sistema de control automàtic d'adhesiu , no envàs - no adhesiu 

-  Encoladors amb motors independents , termosondes i reguladors de temperatura digitals 

graduables 

PRESSUPOST  

PREU BASE DE ETIQUETADORA ...................................................... 73.239 € 

 

 



OPCIONAL 

Accessoris per processar ampolla de format diferent de 1’5l a 5l 

-  1 Joc de estrelles  

- 1 Joc plats centradors 

- 1 Vis sense fi dosificador  

- 1 Joc de politges 

-  1 Caixa porta etiquetes  

- 1 Rodet encolador  

- 1 Conjunt allisat 

 

Preu total altre format ........................................................................... 7.893 € 

 

 

 

Imatge 2. Màquina Etiquetadora (extreta de la página www.Tecnobodega.es) 

 

  



 ENFEIXADORA PRECINTADA AUTOMÀTICA EN LÍNIA. 
 

Enfeixadora automàtica en línia, de disseny modular per embolicar amb film retràctil a làmina 

diferents tipus d'agrupacions de productes (una alçada). 

Les màquines estàndard s'empren per aconseguir envasos on un tancat total no és necessari 

mitjançant dues bobines que són soldades transversalment. 

 

EQUIPAMENT BÀSIC 

- Dimensions de barra soldadora: 700 mm. 

- Alçada màxima de producte: 350 mm.  

- Produccions de fins a 1.080 cicles / h. en funció del producte i film.  

- Cinta transportadora motoritzada en línia de velocitat regulable per a càrrega automàtica del 

producte.  

- Porta bobines superior i inferior motoritzats.  

- Sistema de soldadura i tall de film mitjançant barra calenta teflonada amb regulació 

electrònica de temperatura. Baixa necessitat de manteniment de les barres. 

- Sistema de seguretat en barra de soldadura per a protecció de l'operari i / o producte.  

- Pressor pneumàtic a la taula de sortida per a la subjecció del producte durant el procés de tall 

i soldadura.  

- Cinta transportadora motoritzada de velocitat regulable de sortida.  

- Panell de control que possibilita un maneig senzill de totes les funcions de la màquina. 

 

ASPECTES CONSTRUCTIUS  

- Màquina de disseny modular. Bastidor robust construït en tub d'acer laminat pintat.  

- Potes regulables en alçada i rodes per ubicació i transport.  

- Sentit de màquina de dreta a esquerra.  

- Accessibilitat a tots els elements.  

- Armari elèctric ventilat.  

- Proteccions i sistemes de seguretat segons normes CE. 

 

TÚNEL. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Túnel d'aire calent de doble cambra, dissenyat perquè el film s'adhereixi als productes a la 

sortida de les màquines embolicadores tipus side-seal, enfeixadora, flow pack, overlap o 

d'altres tipus, obtenint l'acabat final desitjat. 

 

Túnel d'alt poder calorífic, baix consum i escassa pèrdua de calor. 

  



CARACTERÍSTIQUES 

- Bastidor robust construït en tub d'acer laminat pintat.  

- Fàcil integració en les línies de producció existents.  

- Potes regulables en alçada i rodes per ubicació i transport. 

- Sentit de màquina de dreta a esquerra.  

- Sistema de transport de producte per malla metàl·lica en acer inoxidable amb cadenes laterals 

d'arrossegament.  

- Regulació electrònica de temperatura independent a les dues cambres.  

- Regulació de velocitat del transportador.  

- Sistema de distribució homogènia del flux d'aire calent a l'interior de les dues càmeres, que 

garanteix un considerable estalvi energètic.  

- Màxim aïllament per reduir les pèrdues de calor.  

- Alçada boca de túnel de 400 mm.  

- Armari elèctric ventilat.  

- Proteccions i sistemes de seguretat segons normes CE. 

 

PRESSUPOST 

ENFAIXADORA AUTOMÀTICA A LINEA .................................................. 52.314 € 

TÚNEL DE RETRACCIÓ DOBLE CAMARA ............................................. ... 16.818 € 

o Malla d'acer amb cadenes laterals 

o Ampliació de sortida de túnel 385 mm 

o Refrigeració sortida de túnel mitjançant ventilador helicoïdal 

 

 

 MARCADOR DE LOTS LÀSER. 
 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

- Col · locació en línia amb el tren d'embotellament.  

- Potència làser 10 w longitud d'ona 10,6 micres.  

- Distància de treball 95 mm. 

- Distància focal 100 mm.  

- Àrea de marcat 30x30 mm.  

- Diàmetre de feix ≤ 360μ-S Pantalla tàctil. 

 

PRESSUPOST 

Equip LÀSER ................................................ ........................... 13.700 € 

  



 EQUIP DE PURIFICACIÓ D’AIGUA. 
 
 

APLICACIONS DE L’EQUIP DE PURIFICACIÓ D’AIGUA DE MANANTIAL 

L'equip per al tractament d'aigua mineral de font adopta un pes de fórmula (massa molar) de 

50.000-10.000 com membranes de filtre ultra, que pot eliminar les partícules suspeses, pols, 

químics orgànics, gustos desagradables, bacteris de l'aigua crua i assegurar que aquesta 

compleixi amb l'estàndard d'aigua mineral o aigua mineral de font. 

 

Basats en diferents aigües crues, podem triar múltiples mitjans de filtració, filtre de carbó 

actiu i filtre de protecció de 5um i 1um com a equipament de filtrat.  

Rang d'ús: indústria alimentària i de begudes, indústria farmacèutica, indústria de 

processaments químics, plantes de crom, indústria de tractament d'aigua i aigua residual, etc. 

Capacitat: 700-100000 LPH 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP DE PURIFICACIÓ D’AIGUA DE MANANTIAL 

1.  Adopta material SS304 amb disseny d'obertura, procés clar i manteniment 

convenient.  

2. Estructura de tractament de membrana UF d'alta qualitat i proporció de callback de 

fins a un 85%.  

3. Equipament amb disseny elèctric segur i fiable amb deteniment automàtic de 

protecció quan hi ha circuit obert, curtcircuit o fuites.  

4. Equipament amb disseny de circuit intel·ligent amb auto deteniment i funcionament 

quan hi ha alt o baix nivell d'aigua.  

5. La membrana UF pot ser netejada manualment, el que pot protegir fàcilment.  

 

PARÀMETRES DE L’EQUIP DE PURIFICACIÓ D’AIGUA DE MANANTIAL 

Observacions: podem utilitzar membranes de fibra de vidre, membranes d'acer inoxidable, tanc amb 

filtre de fibra de vidre, tanc amb filtre d'acer inoxidable i membranes de la bomba de marques 

diferents. 

PRESSUPOST 

Equip Purificació ................................................ ........................... 163.500 € 

  



 MÀQUINA BUFADORA DE BOTELLES. 
 

Segons l’empresa consultada SIDE la maquina més adequada per bufar les botelles és el model 

TMS-2004, amb les següents característiques:  

 

 

Taula1. Caracteristiques Bufadora ampolles (extret de la página http://www.side.es/) 

 

 

 

 

Imatge 3. Màquina Bufadora ampolles (extret de la página http://www.side.es/) 

 

 

PRESSUPOST 

Màquina bufadora ................................................ ........................... 285.000 € 

Motlles ...................................................... ........................................ 18.000 €  

Grup de fred .......................................................... ............................ 18.000 € 

 

http://www.side.es/
http://www.side.es/
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CÀLCULS DEL PRÉSTEC 

DETALLATS 



Període Quota Mensual Interesos
Quota 

amortizació

Capital 

amortitzat
Deute pendent

0 2.101.800,00 €
1 15.844,34 € 11.630,21 € 4.214,14 € 4.214,14 € 2.097.585,86 €
2 15.844,34 € 11.606,89 € 4.237,46 € 8.451,60 € 2.093.348,40 €
3 15.844,34 € 11.583,44 € 4.260,91 € 12.712,50 € 2.089.087,50 €
4 15.844,34 € 11.559,86 € 4.284,48 € 16.996,99 € 2.084.803,01 €
5 15.844,34 € 11.536,15 € 4.308,19 € 21.305,18 € 2.080.494,82 €
6 15.844,34 € 11.512,31 € 4.332,03 € 25.637,21 € 2.076.162,79 €
7 15.844,34 € 11.488,34 € 4.356,00 € 29.993,21 € 2.071.806,79 €
8 15.844,34 € 11.464,24 € 4.380,11 € 34.373,32 € 2.067.426,68 €
9 15.844,34 € 11.440,00 € 4.404,34 € 38.777,66 € 2.063.022,34 €
10 15.844,34 € 11.415,63 € 4.428,71 € 43.206,37 € 2.058.593,63 €
11 15.844,34 € 11.391,12 € 4.453,22 € 47.659,59 € 2.054.140,41 €
12 15.844,34 € 11.366,48 € 4.477,86 € 52.137,46 € 2.049.662,54 €
13 15.844,34 € 11.341,71 € 4.502,64 € 56.640,09 € 2.045.159,91 €
14 15.844,34 € 11.316,79 € 4.527,55 € 61.167,65 € 2.040.632,35 €
15 15.844,34 € 11.291,74 € 4.552,61 € 65.720,26 € 2.036.079,74 €
16 15.844,34 € 11.266,55 € 4.577,80 € 70.298,06 € 2.031.501,94 €
17 15.844,34 € 11.241,21 € 4.603,13 € 74.901,19 € 2.026.898,81 €
18 15.844,34 € 11.215,74 € 4.628,60 € 79.529,79 € 2.022.270,21 €
19 15.844,34 € 11.190,13 € 4.654,21 € 84.184,00 € 2.017.616,00 €
20 15.844,34 € 11.164,38 € 4.679,97 € 88.863,97 € 2.012.936,03 €
21 15.844,34 € 11.138,48 € 4.705,86 € 93.569,83 € 2.008.230,17 €
22 15.844,34 € 11.112,44 € 4.731,90 € 98.301,74 € 2.003.498,26 €
23 15.844,34 € 11.086,26 € 4.758,09 € 103.059,82 € 1.998.740,18 €
24 15.844,34 € 11.059,93 € 4.784,42 € 107.844,24 € 1.993.955,76 €
25 15.844,34 € 11.033,45 € 4.810,89 € 112.655,13 € 1.989.144,87 €
26 15.844,34 € 11.006,83 € 4.837,51 € 117.492,64 € 1.984.307,36 €
27 15.844,34 € 10.980,07 € 4.864,28 € 122.356,92 € 1.979.443,08 €
28 15.844,34 € 10.953,15 € 4.891,20 € 127.248,12 € 1.974.551,88 €
29 15.844,34 € 10.926,08 € 4.918,26 € 132.166,38 € 1.969.633,62 €
30 15.844,34 € 10.898,87 € 4.945,48 € 137.111,85 € 1.964.688,15 €
31 15.844,34 € 10.871,50 € 4.972,84 € 142.084,69 € 1.959.715,31 €
32 15.844,34 € 10.843,99 € 5.000,36 € 147.085,05 € 1.954.714,95 €
33 15.844,34 € 10.816,32 € 5.028,03 € 152.113,08 € 1.949.686,92 €
34 15.844,34 € 10.788,49 € 5.055,85 € 157.168,93 € 1.944.631,07 €
35 15.844,34 € 10.760,52 € 5.083,83 € 162.252,76 € 1.939.547,24 €
36 15.844,34 € 10.732,39 € 5.111,96 € 167.364,71 € 1.934.435,29 €
37 15.844,34 € 10.704,10 € 5.140,24 € 172.504,96 € 1.929.295,04 €
38 15.844,34 € 10.675,66 € 5.168,69 € 177.673,64 € 1.924.126,36 €
39 15.844,34 € 10.647,06 € 5.197,29 € 182.870,93 € 1.918.929,07 €
40 15.844,34 € 10.618,30 € 5.226,05 € 188.096,98 € 1.913.703,02 €
41 15.844,34 € 10.589,38 € 5.254,96 € 193.351,94 € 1.908.448,06 €
42 15.844,34 € 10.560,30 € 5.284,04 € 198.635,99 € 1.903.164,01 €
43 15.844,34 € 10.531,06 € 5.313,28 € 203.949,27 € 1.897.850,73 €
44 15.844,34 € 10.501,66 € 5.342,68 € 209.291,95 € 1.892.508,05 €
45 15.844,34 € 10.472,10 € 5.372,25 € 214.664,20 € 1.887.135,80 €
46 15.844,34 € 10.442,37 € 5.401,97 € 220.066,17 € 1.881.733,83 €
47 15.844,34 € 10.412,48 € 5.431,86 € 225.498,03 € 1.876.301,97 €
48 15.844,34 € 10.382,42 € 5.461,92 € 230.959,96 € 1.870.840,04 €
49 15.844,34 € 10.352,20 € 5.492,14 € 236.452,10 € 1.865.347,90 €
50 15.844,34 € 10.321,81 € 5.522,54 € 241.974,64 € 1.859.825,36 €



Període Quota Mensual Interesos
Quota 

amortizació

Capital 

amortitzat
Deute pendent

51 15.844,34 € 10.291,25 € 5.553,09 € 247.527,73 € 1.854.272,27 €
52 15.844,34 € 10.260,52 € 5.583,82 € 253.111,55 € 1.848.688,45 €
53 15.844,34 € 10.229,62 € 5.614,72 € 258.726,27 € 1.843.073,73 €
54 15.844,34 € 10.198,56 € 5.645,79 € 264.372,06 € 1.837.427,94 €
55 15.844,34 € 10.167,32 € 5.677,03 € 270.049,09 € 1.831.750,91 €
56 15.844,34 € 10.135,90 € 5.708,44 € 275.757,53 € 1.826.042,47 €
57 15.844,34 € 10.104,31 € 5.740,03 € 281.497,56 € 1.820.302,44 €
58 15.844,34 € 10.072,55 € 5.771,79 € 287.269,35 € 1.814.530,65 €
59 15.844,34 € 10.040,61 € 5.803,73 € 293.073,08 € 1.808.726,92 €
60 15.844,34 € 10.008,50 € 5.835,84 € 298.908,93 € 1.802.891,07 €
61 15.844,34 € 9.976,21 € 5.868,14 € 304.777,07 € 1.797.022,93 €
62 15.844,34 € 9.943,74 € 5.900,61 € 310.677,68 € 1.791.122,32 €
63 15.844,34 € 9.911,09 € 5.933,26 € 316.610,93 € 1.785.189,07 €
64 15.844,34 € 9.878,25 € 5.966,09 € 322.577,02 € 1.779.222,98 €
65 15.844,34 € 9.845,24 € 5.999,10 € 328.576,13 € 1.773.223,87 €
66 15.844,34 € 9.812,05 € 6.032,30 € 334.608,43 € 1.767.191,57 €
67 15.844,34 € 9.778,67 € 6.065,68 € 340.674,11 € 1.761.125,89 €
68 15.844,34 € 9.745,10 € 6.099,24 € 346.773,35 € 1.755.026,65 €
69 15.844,34 € 9.711,35 € 6.132,99 € 352.906,34 € 1.748.893,66 €
70 15.844,34 € 9.677,42 € 6.166,93 € 359.073,27 € 1.742.726,73 €
71 15.844,34 € 9.643,29 € 6.201,05 € 365.274,32 € 1.736.525,68 €
72 15.844,34 € 9.608,98 € 6.235,37 € 371.509,69 € 1.730.290,31 €
73 15.844,34 € 9.574,47 € 6.269,87 € 377.779,56 € 1.724.020,44 €
74 15.844,34 € 9.539,78 € 6.304,56 € 384.084,12 € 1.717.715,88 €
75 15.844,34 € 9.504,89 € 6.339,45 € 390.423,57 € 1.711.376,43 €
76 15.844,34 € 9.469,82 € 6.374,53 € 396.798,10 € 1.705.001,90 €
77 15.844,34 € 9.434,54 € 6.409,80 € 403.207,90 € 1.698.592,10 €
78 15.844,34 € 9.399,07 € 6.445,27 € 409.653,18 € 1.692.146,82 €
79 15.844,34 € 9.363,41 € 6.480,93 € 416.134,11 € 1.685.665,89 €
80 15.844,34 € 9.327,55 € 6.516,80 € 422.650,91 € 1.679.149,09 €
81 15.844,34 € 9.291,49 € 6.552,86 € 429.203,76 € 1.672.596,24 €
82 15.844,34 € 9.255,23 € 6.589,12 € 435.792,88 € 1.666.007,12 €
83 15.844,34 € 9.218,77 € 6.625,58 € 442.418,46 € 1.659.381,54 €
84 15.844,34 € 9.182,10 € 6.662,24 € 449.080,70 € 1.652.719,30 €
85 15.844,34 € 9.145,24 € 6.699,11 € 455.779,80 € 1.646.020,20 €
86 15.844,34 € 9.108,17 € 6.736,17 € 462.515,98 € 1.639.284,02 €
87 15.844,34 € 9.070,90 € 6.773,45 € 469.289,43 € 1.632.510,57 €
88 15.844,34 € 9.033,42 € 6.810,93 € 476.100,36 € 1.625.699,64 €
89 15.844,34 € 8.995,73 € 6.848,62 € 482.948,97 € 1.618.851,03 €
90 15.844,34 € 8.957,83 € 6.886,51 € 489.835,49 € 1.611.964,51 €
91 15.844,34 € 8.919,72 € 6.924,62 € 496.760,11 € 1.605.039,89 €
92 15.844,34 € 8.881,41 € 6.962,94 € 503.723,04 € 1.598.076,96 €
93 15.844,34 € 8.842,88 € 7.001,47 € 510.724,51 € 1.591.075,49 €
94 15.844,34 € 8.804,14 € 7.040,21 € 517.764,72 € 1.584.035,28 €
95 15.844,34 € 8.765,18 € 7.079,16 € 524.843,88 € 1.576.956,12 €
96 15.844,34 € 8.726,01 € 7.118,34 € 531.962,22 € 1.569.837,78 €
97 15.844,34 € 8.686,62 € 7.157,73 € 539.119,94 € 1.562.680,06 €
98 15.844,34 € 8.647,01 € 7.197,33 € 546.317,28 € 1.555.482,72 €
99 15.844,34 € 8.607,19 € 7.237,16 € 553.554,44 € 1.548.245,56 €
100 15.844,34 € 8.567,14 € 7.277,21 € 560.831,64 € 1.540.968,36 €
101 15.844,34 € 8.526,87 € 7.317,47 € 568.149,12 € 1.533.650,88 €
102 15.844,34 € 8.486,38 € 7.357,96 € 575.507,08 € 1.526.292,92 €
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103 15.844,34 € 8.445,67 € 7.398,68 € 582.905,76 € 1.518.894,24 €
104 15.844,34 € 8.404,73 € 7.439,62 € 590.345,38 € 1.511.454,62 €
105 15.844,34 € 8.363,56 € 7.480,79 € 597.826,16 € 1.503.973,84 €
106 15.844,34 € 8.322,16 € 7.522,18 € 605.348,34 € 1.496.451,66 €
107 15.844,34 € 8.280,54 € 7.563,80 € 612.912,15 € 1.488.887,85 €
108 15.844,34 € 8.238,69 € 7.605,66 € 620.517,81 € 1.481.282,19 €
109 15.844,34 € 8.196,60 € 7.647,74 € 628.165,55 € 1.473.634,45 €
110 15.844,34 € 8.154,28 € 7.690,06 € 635.855,61 € 1.465.944,39 €
111 15.844,34 € 8.111,73 € 7.732,61 € 643.588,23 € 1.458.211,77 €
112 15.844,34 € 8.068,94 € 7.775,40 € 651.363,63 € 1.450.436,37 €
113 15.844,34 € 8.025,92 € 7.818,43 € 659.182,06 € 1.442.617,94 €
114 15.844,34 € 7.982,65 € 7.861,69 € 667.043,75 € 1.434.756,25 €
115 15.844,34 € 7.939,15 € 7.905,19 € 674.948,94 € 1.426.851,06 €
116 15.844,34 € 7.895,41 € 7.948,94 € 682.897,88 € 1.418.902,12 €
117 15.844,34 € 7.851,42 € 7.992,92 € 690.890,80 € 1.410.909,20 €
118 15.844,34 € 7.807,20 € 8.037,15 € 698.927,95 € 1.402.872,05 €
119 15.844,34 € 7.762,72 € 8.081,62 € 707.009,57 € 1.394.790,43 €
120 15.844,34 € 7.718,00 € 8.126,34 € 715.135,91 € 1.386.664,09 €
121 15.844,34 € 7.673,04 € 8.171,31 € 723.307,22 € 1.378.492,78 €
122 15.844,34 € 7.627,82 € 8.216,52 € 731.523,74 € 1.370.276,26 €
123 15.844,34 € 7.582,36 € 8.261,99 € 739.785,73 € 1.362.014,27 €
124 15.844,34 € 7.536,64 € 8.307,71 € 748.093,44 € 1.353.706,56 €
125 15.844,34 € 7.490,67 € 8.353,68 € 756.447,12 € 1.345.352,88 €
126 15.844,34 € 7.444,44 € 8.399,90 € 764.847,02 € 1.336.952,98 €
127 15.844,34 € 7.397,96 € 8.446,38 € 773.293,40 € 1.328.506,60 €
128 15.844,34 € 7.351,22 € 8.493,12 € 781.786,52 € 1.320.013,48 €
129 15.844,34 € 7.304,23 € 8.540,12 € 790.326,64 € 1.311.473,36 €
130 15.844,34 € 7.256,97 € 8.587,37 € 798.914,01 € 1.302.885,99 €
131 15.844,34 € 7.209,45 € 8.634,89 € 807.548,90 € 1.294.251,10 €
132 15.844,34 € 7.161,67 € 8.682,67 € 816.231,57 € 1.285.568,43 €
133 15.844,34 € 7.113,63 € 8.730,72 € 824.962,29 € 1.276.837,71 €
134 15.844,34 € 7.065,32 € 8.779,03 € 833.741,31 € 1.268.058,69 €
135 15.844,34 € 7.016,74 € 8.827,61 € 842.568,92 € 1.259.231,08 €
136 15.844,34 € 6.967,89 € 8.876,45 € 851.445,37 € 1.250.354,63 €
137 15.844,34 € 6.918,77 € 8.925,57 € 860.370,94 € 1.241.429,06 €
138 15.844,34 € 6.869,39 € 8.974,96 € 869.345,90 € 1.232.454,10 €
139 15.844,34 € 6.819,72 € 9.024,62 € 878.370,52 € 1.223.429,48 €
140 15.844,34 € 6.769,79 € 9.074,56 € 887.445,08 € 1.214.354,92 €
141 15.844,34 € 6.719,57 € 9.124,77 € 896.569,85 € 1.205.230,15 €
142 15.844,34 € 6.669,08 € 9.175,26 € 905.745,12 € 1.196.054,88 €
143 15.844,34 € 6.618,31 € 9.226,03 € 914.971,15 € 1.186.828,85 €
144 15.844,34 € 6.567,26 € 9.277,09 € 924.248,24 € 1.177.551,76 €
145 15.844,34 € 6.515,92 € 9.328,42 € 933.576,66 € 1.168.223,34 €
146 15.844,34 € 6.464,31 € 9.380,04 € 942.956,70 € 1.158.843,30 €
147 15.844,34 € 6.412,40 € 9.431,94 € 952.388,64 € 1.149.411,36 €
148 15.844,34 € 6.360,21 € 9.484,13 € 961.872,78 € 1.139.927,22 €
149 15.844,34 € 6.307,73 € 9.536,61 € 971.409,39 € 1.130.390,61 €
150 15.844,34 € 6.254,96 € 9.589,38 € 980.998,78 € 1.120.801,22 €
151 15.844,34 € 6.201,90 € 9.642,45 € 990.641,22 € 1.111.158,78 €
152 15.844,34 € 6.148,54 € 9.695,80 € 1.000.337,03 € 1.101.462,97 €
153 15.844,34 € 6.094,89 € 9.749,45 € 1.010.086,48 € 1.091.713,52 €
154 15.844,34 € 6.040,94 € 9.803,40 € 1.019.889,88 € 1.081.910,12 €
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155 15.844,34 € 5.986,70 € 9.857,65 € 1.029.747,53 € 1.072.052,47 €
156 15.844,34 € 5.932,15 € 9.912,20 € 1.039.659,73 € 1.062.140,27 €
157 15.844,34 € 5.877,30 € 9.967,04 € 1.049.626,77 € 1.052.173,23 €
158 15.844,34 € 5.822,15 € 10.022,20 € 1.059.648,97 € 1.042.151,03 €
159 15.844,34 € 5.766,69 € 10.077,65 € 1.069.726,63 € 1.032.073,37 €
160 15.844,34 € 5.710,93 € 10.133,42 € 1.079.860,04 € 1.021.939,96 €
161 15.844,34 € 5.654,85 € 10.189,49 € 1.090.049,53 € 1.011.750,47 €
162 15.844,34 € 5.598,47 € 10.245,87 € 1.100.295,41 € 1.001.504,59 €
163 15.844,34 € 5.541,78 € 10.302,57 € 1.110.597,98 € 991.202,02 €
164 15.844,34 € 5.484,77 € 10.359,58 € 1.120.957,56 € 980.842,44 €
165 15.844,34 € 5.427,44 € 10.416,90 € 1.131.374,46 € 970.425,54 €
166 15.844,34 € 5.369,80 € 10.474,54 € 1.141.849,00 € 959.951,00 €
167 15.844,34 € 5.311,84 € 10.532,50 € 1.152.381,51 € 949.418,49 €
168 15.844,34 € 5.253,56 € 10.590,78 € 1.162.972,29 € 938.827,71 €
169 15.844,34 € 5.194,96 € 10.649,39 € 1.173.621,68 € 928.178,32 €
170 15.844,34 € 5.136,03 € 10.708,32 € 1.184.329,99 € 917.470,01 €
171 15.844,34 € 5.076,77 € 10.767,57 € 1.195.097,57 € 906.702,43 €
172 15.844,34 € 5.017,19 € 10.827,15 € 1.205.924,72 € 895.875,28 €
173 15.844,34 € 4.957,28 € 10.887,06 € 1.216.811,78 € 884.988,22 €
174 15.844,34 € 4.897,04 € 10.947,31 € 1.227.759,09 € 874.040,91 €
175 15.844,34 € 4.836,46 € 11.007,88 € 1.238.766,97 € 863.033,03 €
176 15.844,34 € 4.775,55 € 11.068,79 € 1.249.835,77 € 851.964,23 €
177 15.844,34 € 4.714,30 € 11.130,04 € 1.260.965,81 € 840.834,19 €
178 15.844,34 € 4.652,71 € 11.191,63 € 1.272.157,44 € 829.642,56 €
179 15.844,34 € 4.590,79 € 11.253,56 € 1.283.411,00 € 818.389,00 €
180 15.844,34 € 4.528,51 € 11.315,83 € 1.294.726,83 € 807.073,17 €
181 15.844,34 € 4.465,90 € 11.378,45 € 1.306.105,27 € 795.694,73 €
182 15.844,34 € 4.402,94 € 11.441,41 € 1.317.546,68 € 784.253,32 €
183 15.844,34 € 4.339,63 € 11.504,72 € 1.329.051,40 € 772.748,60 €
184 15.844,34 € 4.275,97 € 11.568,38 € 1.340.619,78 € 761.180,22 €
185 15.844,34 € 4.211,95 € 11.632,39 € 1.352.252,17 € 749.547,83 €
186 15.844,34 € 4.147,59 € 11.696,76 € 1.363.948,93 € 737.851,07 €
187 15.844,34 € 4.082,86 € 11.761,48 € 1.375.710,41 € 726.089,59 €
188 15.844,34 € 4.017,78 € 11.826,56 € 1.387.536,98 € 714.263,02 €
189 15.844,34 € 3.952,34 € 11.892,01 € 1.399.428,98 € 702.371,02 €
190 15.844,34 € 3.886,53 € 11.957,81 € 1.411.386,79 € 690.413,21 €
191 15.844,34 € 3.820,37 € 12.023,98 € 1.423.410,77 € 678.389,23 €
192 15.844,34 € 3.753,83 € 12.090,51 € 1.435.501,28 € 666.298,72 €
193 15.844,34 € 3.686,93 € 12.157,41 € 1.447.658,70 € 654.141,30 €
194 15.844,34 € 3.619,66 € 12.224,69 € 1.459.883,38 € 641.916,62 €
195 15.844,34 € 3.552,01 € 12.292,33 € 1.472.175,71 € 629.624,29 €
196 15.844,34 € 3.483,99 € 12.360,35 € 1.484.536,06 € 617.263,94 €
197 15.844,34 € 3.415,60 € 12.428,75 € 1.496.964,81 € 604.835,19 €
198 15.844,34 € 3.346,83 € 12.497,52 € 1.509.462,33 € 592.337,67 €
199 15.844,34 € 3.277,67 € 12.566,67 € 1.522.029,00 € 579.771,00 €
200 15.844,34 € 3.208,13 € 12.636,21 € 1.534.665,21 € 567.134,79 €
201 15.844,34 € 3.138,21 € 12.706,13 € 1.547.371,35 € 554.428,65 €
202 15.844,34 € 3.067,90 € 12.776,44 € 1.560.147,79 € 541.652,21 €
203 15.844,34 € 2.997,21 € 12.847,14 € 1.572.994,93 € 528.805,07 €
204 15.844,34 € 2.926,12 € 12.918,23 € 1.585.913,16 € 515.886,84 €
205 15.844,34 € 2.854,63 € 12.989,71 € 1.598.902,87 € 502.897,13 €
206 15.844,34 € 2.782,76 € 13.061,59 € 1.611.964,45 € 489.835,55 €
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207 15.844,34 € 2.710,48 € 13.133,86 € 1.625.098,32 € 476.701,68 €
208 15.844,34 € 2.637,80 € 13.206,54 € 1.638.304,86 € 463.495,14 €
209 15.844,34 € 2.564,73 € 13.279,62 € 1.651.584,48 € 450.215,52 €
210 15.844,34 € 2.491,25 € 13.353,10 € 1.664.937,58 € 436.862,42 €
211 15.844,34 € 2.417,36 € 13.426,99 € 1.678.364,56 € 423.435,44 €
212 15.844,34 € 2.343,06 € 13.501,29 € 1.691.865,85 € 409.934,15 €
213 15.844,34 € 2.268,35 € 13.575,99 € 1.705.441,84 € 396.358,16 €
214 15.844,34 € 2.193,23 € 13.651,12 € 1.719.092,96 € 382.707,04 €
215 15.844,34 € 2.117,69 € 13.726,65 € 1.732.819,61 € 368.980,39 €
216 15.844,34 € 2.041,73 € 13.802,61 € 1.746.622,22 € 355.177,78 €
217 15.844,34 € 1.965,36 € 13.878,99 € 1.760.501,21 € 341.298,79 €
218 15.844,34 € 1.888,56 € 13.955,78 € 1.774.457,00 € 327.343,00 €
219 15.844,34 € 1.811,34 € 14.033,01 € 1.788.490,00 € 313.310,00 €
220 15.844,34 € 1.733,69 € 14.110,66 € 1.802.600,66 € 299.199,34 €
221 15.844,34 € 1.655,60 € 14.188,74 € 1.816.789,40 € 285.010,60 €
222 15.844,34 € 1.577,09 € 14.267,25 € 1.831.056,66 € 270.743,34 €
223 15.844,34 € 1.498,14 € 14.346,20 € 1.845.402,86 € 256.397,14 €
224 15.844,34 € 1.418,76 € 14.425,58 € 1.859.828,44 € 241.971,56 €
225 15.844,34 € 1.338,94 € 14.505,41 € 1.874.333,85 € 227.466,15 €
226 15.844,34 € 1.258,67 € 14.585,67 € 1.888.919,52 € 212.880,48 €
227 15.844,34 € 1.177,96 € 14.666,38 € 1.903.585,90 € 198.214,10 €
228 15.844,34 € 1.096,81 € 14.747,54 € 1.918.333,44 € 183.466,56 €
229 15.844,34 € 1.015,20 € 14.829,14 € 1.933.162,58 € 168.637,42 €
230 15.844,34 € 933,15 € 14.911,20 € 1.948.073,78 € 153.726,22 €
231 15.844,34 € 850,64 € 14.993,71 € 1.963.067,49 € 138.732,51 €
232 15.844,34 € 767,67 € 15.076,68 € 1.978.144,16 € 123.655,84 €
233 15.844,34 € 684,24 € 15.160,10 € 1.993.304,26 € 108.495,74 €
234 15.844,34 € 600,36 € 15.243,99 € 2.008.548,25 € 93.251,75 €
235 15.844,34 € 516,00 € 15.328,34 € 2.023.876,59 € 77.923,41 €
236 15.844,34 € 431,19 € 15.413,16 € 2.039.289,75 € 62.510,25 €
237 15.844,34 € 345,90 € 15.498,45 € 2.054.788,20 € 47.011,80 €
238 15.844,34 € 260,14 € 15.584,21 € 2.070.372,41 € 31.427,59 €
239 15.844,34 € 173,90 € 15.670,44 € 2.086.042,85 € 15.757,15 €
240 15.844,34 € 87,19 € 15.757,15 € 2.101.800,00 € 0,00 €
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 16  Dimecres 19 de gener de 2011  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
971 Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i 

comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades 
per al consum humà.

D’acord amb la normativa vigent, les aigües que actualment s’envasen per a consum 
humà són les aigües minerals naturals, les aigües de brollador, les aigües preparades i les 
aigües de consum públic envasades. La present disposició regula exclusivament les aigües 
minerals naturals i les aigües de brollador.

El Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació 
i comerç d’aigües de beguda envasades, va incorporar a l’ordenament espanyol la Directiva 
98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades 
al consum humà pel que respecta a les aigües de beguda envasades; així com la Directiva 
80/777/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1980, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre explotació i comercialització d’aigües minerals naturals, modificada per la 
Directiva 96/70/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 d’octubre de 1996, per la qual es 
modifica la Directiva 80/777/CEE del Consell, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre explotació i comercialització d’aigües minerals naturals.

Posteriorment, la Directiva 80/777/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1980, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre explotació i comercialització 
d’aigües minerals naturals, ha estat refosa i derogada per la Directiva 2009/54/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, sobre explotació i comercialització 
d’aigües minerals naturals, amb la incorporació de canvis mínims de procediments 
administratius a escala europea que no afecten el contingut de la norma prèviament 
integrada en l’ordenament jurídic nacional.

Així mateix, la Unió Europea, mitjançant la Directiva 2003/40/CE de la Comissió, de 16 de 
maig de 2003, per la qual es fixa la llista, els límits de concentració i les indicacions d’etiquetatge 
per als components de les aigües minerals naturals, així com les condicions d’utilització de 
l’aire enriquit amb ozó per al tractament de les aigües minerals naturals i de les aigües de 
brollador, va portar a terme una actualització de la normativa vigent, atès el caràcter transcendent 
que la idoneïtat sanitària de les aigües de beguda representa per a la salut humana. Aquesta 
norma va ser transposada a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 1744/2003, 
de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual 
es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades.

Aquest Reial decret no incorpora cap nova directiva comunitària a l’ordenament 
espanyol, sinó que obeeix a la conveniència de separar en dues normes independents, en 
interès de més seguretat jurídica, la regulació de les aigües minerals naturals i aigües de 
brollador, d’una banda, i de les aigües preparades, d’una altra, normativa que fins ara 
contenia una única disposició, el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es 
regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades.

En la redacció de la present norma s’han modificat diversos aspectes respecte de la 
legislació anterior, tenint en compte l’aplicació de la nova legislació en matèria d’higiene 
dels aliments i de materials en contacte amb els aliments, reflectida, respectivament, en el 
Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i en el Reglament (CE) núm. 1935/2004 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004, sobre els materials i objectes 
destinats a entrar en contacte amb aliments i pel qual es deroguen les directives 80/590/
CEE i 89/109/CEE, així com el Reglament (CE) núm. 178/2002, pel qual s’estableixen els 
principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
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D’altra banda, cal assenyalar que la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, continua 
vigent i és aplicable per a les aigües minerals i termals, independentment de l’ús al qual es 
destinin. Als efectes d’aclarir aquest aspecte, s’introdueix en aquest Reial decret una 
disposició final que modifica l’article 38.1 del Reglament general per al règim de la mineria, 
aprovat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació, que regula el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, als efectes de donar 
compliment al que disposa la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 de juny de 1998, modificada per la Directiva 98/48/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de juliol de 1998.

En la seva elaboració han estat consultades les comunitats autònomes i ciutats de 
Ceuta i Melilla, així com els sectors afectats, i n’ha emès l’informe preceptiu la Comissió 
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
i de la ministra de Ciència i Innovació, amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de desembre de 2010,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. La present disposició té per objecte definir, a efectes legals, el que s’entén per 
aigües minerals naturals i aigües de brollador i fixar les normes de captació, manipulació, 
circulació, comercialització i, en general, l’ordenació jurídica d’aquests productes.

2. Aquest Reial decret s’aplica a les aigües extretes del subsòl del territori del Regne 
d’Espanya, definides com a aigües minerals als efectes d’aplicació de les disposicions 
relatives al seu aprofitament de la Llei de mines, i reconegudes per les autoritats competents 
com a aigües minerals naturals o aigües de brollador, que s’ajustin a les disposicions que 
preveuen les parts A o B, respectivament, de l’annex I.

3. Aquest Reial decret s’aplica així mateix a les aigües extretes del subsòl d’un altre 
Estat membre de la Unió Europea i reconegudes per les autoritats competents de l’Estat 
membre esmentat com a aigües minerals naturals o de brollador, que s’ajustin a les 
disposicions de les parts A o B de l’annex I, així com a les importades a Espanya procedents 
d’un tercer país no pertanyent a la Unió Europea, amb independència que hagin estat o no 
hagin estat reconegudes com a aigües minerals naturals o de brollador per les autoritats 
competents d’un altre Estat membre de la Unió Europea, sempre que les autoritats del país 
d’extracció hagin certificat que aquestes aigües s’ajusten al que disposa l’annex I, i que s’ha 
procedit a fer el control permanent de l’aplicació de les disposicions de l’annex II.

4. Aquest Reial decret obliga tots els operadors d’aigües minerals naturals i aigües 
de brollador.

5. Queden expressament excloses de l’àmbit d’aquesta disposició les aigües següents:

a) les aigües que, d’acord amb la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties d’ús 
racional dels medicaments i productes sanitaris, i la seva normativa de desplegament, es 
considerin medicaments,

b) les aigües mineromedicinals amb finalitats terapèutiques,
c) les aigües preparades i
d) les aigües de consum públic envasades.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 16  Dimecres 19 de gener de 2011  Secc. I. Pàg. 3

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Aigües minerals naturals: les microbiològicament sanes que tinguin el seu origen en 
un estrat o jaciment subterrani i que sorgeixin d’un brollador o que es puguin captar artificialment 
mitjançant sondeig, pou, rasa o galeria, o bé, la combinació de qualsevol d’aquests.

Aquestes aigües es poden distingir clarament de les restants aigües de beguda 
ordinàries:

1r. per la seva naturalesa, caracteritzada pel contingut en minerals, oligoelements i 
altres components i, en ocasions, per determinats efectes,

2n. per la seva constància química i
3r. per la seva puresa original,
que són característiques que s’han mantingut intactes, atès l’origen subterrani de 

l’aigua que l’ha protegit de manera natural de qualsevol risc de contaminació.

Per fer servir aquesta denominació, les aigües han de complir les característiques que 
estableix la part A de l’annex I i els requisits de declaració i autorització que fixa l’article 3 
per a aquest tipus d’aigües, així com les condicions d’explotació i comercialització que 
estableix el capítol II d’aquesta disposició.

b) Aigües de brollador: són les d’origen subterrani que emergeixen espontàniament 
a la superfície de la terra o es capten mitjançant labors practicades a aquest efecte, amb 
les característiques naturals de puresa que en permeten el consum; característiques que 
es conserven intactes, atès l’origen subterrani de l’aigua, mitjançant la protecció natural de 
l’aqüífer contra qualsevol risc de contaminació.

Per fer servir aquesta denominació, les aigües han de complir les característiques que 
estableix la part B de l’annex I i els requisits de declaració i autorització que fixa l’article 3 
per a aquest tipus d’aigües, així com les condicions d’explotació i comercialització que 
estableix el capítol II d’aquesta disposició.

c) Microbis normals de l’aigua: és la flora bacteriana perceptiblement constant, que 
hi ha al brollador abans de fer-hi qualsevol manipulació, la composició qualitativa i 
quantitativa de la qual, tinguda en compte per al reconeixement de l’esmentada aigua, 
sigui controlada periòdicament mitjançant les anàlisis pertinents.

d) Aigües de consum públic envasades: les distribuïdes mitjançant una xarxa de 
proveïment públic i les procedents d’aquest origen, envasades conforme a la normativa que 
regula els materials en contacte amb aliments, de manera conjuntural per a la seva distribució 
domiciliària i gratuïta, amb l’únic objecte de suplir absències o insuficiències accidentals de 
la xarxa pública, que han de complir el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de les aigües de consum humà.

Així mateix, són aplicables als efectes que preveu aquest Reial decret, en la mesura que 
sigui necessari, la resta de les definicions que conté la normativa vigent aplicable i, en particular, 
les que estableixen el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 852/2004.

CAPÍTOL II

Condicions d’explotació i comercialització de les aigües minerals naturals i aigües 
de brollador

Article 3. Declaració i autorització d’aprofitament del brollador d’«aigua mineral natural» i 
«aigua de brollador».

Per a aquest tipus d’aigües s’estableixen els requisits següents, en funció de la seva 
procedència d’extracció:

1. Nacionals:

a) Per a tot el procediment de declaració i autorització d’aprofitament del brollador 
s’han de seguir els requisits que estableix la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines.
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b) Al procediment anterior, s’han d’afegir els requisits que estableix aquest Reial 
decret, i el procés queda de la manera següent:

1r. Les sol·licituds de declaració de l’aigua com a aigua mineral natural o aigua de 
brollador s’han de presentar davant l’autoritat minera competent de la comunitat autònoma 
a la qual pertanyi el brollador. Aquestes sol·licituds s’han d’acompanyar amb la documentació 
que recull la part corresponent a cada tipus d’aigua descrita a l’annex II de la present 
disposició i s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la 
comunitat autònoma corresponent.

Per a l’ampliació del reconeixement d’un nou brollador o captació subterrània dins del 
perímetre de protecció atorgat n’hi ha prou amb demostrar que l’aigua procedeix del mateix 
aqüífer i que la seva composició fisicoquímica és similar, segons el criteri de constància 
química, a la que té la declaració, mitjançant la realització d’una anàlisi, segons el 
procediment que estableix la Llei de mines. En cas que la nova captació o el reaprofundiment 
de l’existent suposin la captació d’un altre aqüífer diferent del que estava utilitzant, cal 
iniciar un nou expedient de declaració conforme al procediment que descriu aquest Reial 
decret.

2n. L’autoritat competent ha de complir el procediment que estableix la Llei 22/1973, 
de 21 de juliol, de mines, i sol·licitar els informes que escaiguin. Vistes les actuacions 
realitzades, ha de procedir a la declaració de l’aigua objecte de la sol·licitud com a aigua 
mineral natural o aigua de brollador, segons correspongui. La declaració, degudament 
motivada, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la 
comunitat autònoma corresponent, i es pot revocar en el supòsit que es comprovi 
l’incompliment de les exigències imposades en la present disposició a aquest tipus 
d’aigües.

3r. Una vegada publicada la declaració de l’aigua, s’ha de procedir a la sol·licitud 
d’autorització d’aprofitament del brollador o captació subterrània a l’autoritat minera 
competent de la comunitat autònoma corresponent per part de qualsevol persona que 
compleixi els requisits que exigeix el títol IV de la dita Llei de mines. Aquesta sol·licitud s’ha 
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la comunitat 
autònoma corresponent, i s’ha d’acompanyar amb la documentació que recull la part 
corresponent a cada tipus d’aigua descrita en l’annex II de la present disposició.

L’autoritat minera competent ha de complir el procediment que estableix la Llei 22/1973, 
de 21 de juliol, de mines, i sol·licitar els informes que escaiguin.

4t. En cas que el perímetre de protecció del brollador o captació subterrània es trobi 
en un terreny que afecti més d’una comunitat autònoma o que, per qualsevol altra causa, 
l’expedient afecti més d’una comunitat autònoma, l’òrgan competent ha de ser el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual ha de concedir o revocar l’autorització d’aprofitament 
que, en cas de ser concedida, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el 
«Butlletí Oficial» de la comunitat autònoma corresponent.

5è. Una vegada publicada l’autorització d’aprofitament del brollador o captació 
subterrània en el «Butlletí Oficial de l’Estat», l’empresa explotadora pot iniciar els tràmits 
per a la sol·licitud d’inscripció en el Registre general sanitari d’aliments de l’aigua 
corresponent, d’acord amb la legislació sobre Registre general sanitari d’aliments. La 
inscripció en el Registre és requisit imprescindible per comercialitzar-la. Així mateix, i en el 
cas de les aigües minerals naturals, aquesta inscripció en el Registre és, a més, requisit 
imprescindible per incloure-les en la llista d’aigües minerals reconegudes que l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha d’elaborar i comunicar a la Comissió i que 
s’ha de publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

2. Països no pertanyents a la Unió Europea:

a) Les aigües procedents d’un tercer país només poden ser reconegudes directament 
per l’Estat espanyol quan l’autoritat habilitada a aquest efecte al país d’extracció hagi 
certificat que aquestes aigües s’ajusten al que disposa l’annex I, i que s’ha procedit al 
control permanent de l’aplicació de les disposicions de l’annex II.
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b) La validesa del certificat a què es refereix el paràgraf anterior no pot ser superior 
a cinc anys. No és necessari procedir una altra vegada al reconeixement anteriorment 
esmentat si el certificat expedit per l’autoritat del país d’origen és renovat abans de finalitzar 
aquest període.

c) El reconeixement corresponent l’ha d’efectuar l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutrició, el qual ha d’estar degudament motivat i s’ha de publicar en la pàgina 
web de l’Agència esmentada, amb la inclusió almenys de les dades del país d’origen i les 
d’identificació establertes per a les aigües nacionals. En el cas de les aigües minerals 
naturals, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ho ha de posar en 
coneixement de la Comissió Europea, amb objecte de la publicació en el «Diari Oficial de 
la Unió Europea».

3. Altres estats membres de la Unió Europea: s’han de reconèixer com a aigües 
minerals naturals les incloses amb aquesta denominació en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea», així com les aigües de brollador reconegudes en altres estats membres de la 
Unió Europea.

Article 4. Obligacions dels explotadors de l’empresa alimentària (indústries envasadores 
i distribuïdores).

1. Amb caràcter general, els explotadors de l’empresa alimentària s’han de cerciorar 
que en totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució d’aliments sota el 
seu control es compleixen els requisits d’higiene pertinents que preveuen aquest Reial 
decret i la resta de normes aplicables, en especial, els reglaments (CE) núm. 178/2002 i 
852/2004.

Si durant l’explotació es comprova que l’aigua mineral natural o aigua de brollador està 
contaminada i no té les característiques biològiques a què fa referència l’annex I, la persona 
física o jurídica que exploti el brollador ha d’interrompre immediatament l’activitat, en 
especial la d’envasament fins que no s’hagi eliminat la causa de la contaminació i l’aigua 
sigui conforme a les normes de l’annex I.

2. Amb caràcter específic, els explotadors de l’empresa alimentària han de complir 
les obligacions següents:

a) Requisits generals relatius a les instal·lacions i els equips: les instal·lacions i els 
equips destinats a l’explotació del brollador o captació subterrània s’han de condicionar de 
manera que s’eviti qualsevol possibilitat de contaminació i es conservin les propietats que 
té l’aigua en el moment de la seva declaració i que corresponguin a la seva qualificació.

b) Requisits específics relatius a les instal·lacions i els equips:

1r. Les aigües s’han de conduir mitjançant canonades construïdes amb materials 
adequats i tancades, que han de transcórrer de manera que s’eviti la seva possible 
contaminació o alteració. Així mateix, s’han d’eliminar els empalmaments i vàlvules, 
apèndixs cecs o altres derivacions als que siguin necessàriament imprescindibles, i s’ha 
de garantir la impossibilitat de barreja amb altres aigües o retorns a la conducció de l’aigua 
destinada al seu envasament.

2n. Tota la conducció no enterrada de l’aigua destinada a ser envasada s’ha de poder 
inspeccionar, i ha de quedar senyalitzada de manera contínua amb una banda blanca i 
amb fletxes indicadores de la direcció de circulació del líquid.

3r. Les instal·lacions del circuit d’envasament han d’estar situades al lloc més pròxim 
possible al punt de captació, adequadament disposades respecte de la resta de 
dependències i magatzems, i protegides de manera que s’eviti qualsevol possibilitat de 
contaminació durant el procés d’ompliment.

4t. Qualsevol circuit de conducció d’aigua destinada a ser envasada, i especialment 
els dipòsits i les màquines d’ompliment, han de tenir dispositius que permetin una eficaç 
neteja i desinfecció periòdica, mitjançant vapor d’aigua o productes biocides autoritzats a 
la indústria alimentària per desinfectar superfícies que estan en contacte amb aliments.
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5è. Les instal·lacions industrials han de complir els preceptes generals i específics 
dictats per a aquest tipus d’indústries pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i/o 
qualssevol altres organismes de les administracions públiques, en l’àmbit de les seves 
respectives competències.

6è. Tots els elements dels aparells dispensadors («fonts d’aigua»), han de ser netejats 
i, si s’escau, desinfectats obligatòriament per personal competent amb la freqüència i el 
mètode que determini l’operador en els seus plans d’autocontrol. Només es poden 
comercialitzar els aparells que tinguin un disseny que permeti realitzar la neteja, i si s’escau 
la desinfecció, de manera eficaç per evitar la contaminació de l’aigua que subministrin.

c) Requisits específics relatius als locals:

1r. Tots els locals destinats a l’elaboració, manipulació i envasament han d’estar 
aïllats de qualssevol altres d’aliens a la seva comesa específica.

2n. Cal disposar de locals o emplaçaments independents reservats per a 
emmagatzematge d’envasos i embalatges, productes per a neteja i esterilització, productes 
acabats i emmagatzematge momentani de residus i escombraries.

d) Requisits específics relatius al procés d’envasament:

1r. Tant la mateixa operació d’envasament i tancament com el rentatge, l’esbandida i 
la higienització o esterilització prèvia dels envasos, reutilitzables o no, s’ha d’efectuar 
sempre mitjançant sistemes automàtics, procediments d’acord amb les bones pràctiques 
de fabricació i, en el cas que n’escaigui l’ús, amb productes autoritzats per a la finalitat 
corresponent a la indústria alimentària.

2n. En qualsevol cas, els envasos s’han de fabricar o tractar de manera que s’eviti 
qualsevol alteració de les característiques microbiològiques i fisicoquímiques de les 
aigües.

3r. Els envasos reutilitzables i no reutilitzables fabricats o emmagatzemats fora de la 
mateixa empresa d’envasament d’aigua s’han de sotmetre a un procés de tractament que 
garanteixi el compliment dels requisits d’higiene que estableix el Reglament (CE) núm. 
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene 
dels productes alimentaris.

e) Requisits específics relatius als envasos:

1r. Qualsevol recipient utilitzat per a l’envasament d’aigües ha d’estar proveït d’un 
dispositiu de tancament hermètic dissenyat per evitar totes les possibilitats de falsificació 
o de contaminació.

2n. Els envasos han d’estar lliures de fissures, trencaments o defectes que puguin 
alterar l’aigua o presentar perill per als consumidors, i els considerats no reutilitzables no 
es poden reutilitzar per a successius ompliments.

f) Tipus d’envasos:

1r. Reutilitzables: són els susceptibles d’una perfecta neteja i esterilització industrial 
abans que es tornin a fer servir.

2n. No reutilitzables: corresponen als fabricats per a un sol ús, en funció de les 
característiques específiques dels materials utilitzats.

Article 5. Distribució i venda.

1. Els productes objecte d’aquesta disposició s’han de comercialitzar en envasos 
destinats per a la seva distribució al consumidor final, a qui s’han de presentar degudament 
etiquetats i hermèticament tancats. Als locals d’hoteleria i/o restauració, els envasos s’han 
d’obrir en presència del consumidor.

2. Queda prohibit el transport o emmagatzematge de les aigües minerals naturals i 
aigües de brollador juntament amb substàncies tòxiques, fitosanitaris, biocides i altres 
productes contaminants.
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Article 6. Especificacions.

1. Les aigües descrites a l’article 2 han de complir les especificacions que conté 
l’annex I.

2. L’anhídrid carbònic utilitzat per reforçar o gasificar les aigües a què es refereix 
l’article 2 ha de complir els criteris de puresa que estableix la part C de l’annex I.

Article 7. Manipulacions permeses.

Les aigües minerals naturals i aigües de brollador, a l’origen, només es poden sotmetre 
als processos següents:

1. Es permet la separació d’elements naturals inestables, com ara els compostos de sofre 
i ferro, per filtració o decantació, precedida, si s’escau, d’oxigenació, sempre que no modifiquin la 
composició dels constituents de l’aigua que li confereixen les seves propietats essencials.

2. Es permet la separació dels compostos de ferro, manganès i sofre, així com 
l’arsènic, en determinades aigües minerals naturals i de brollador per aire enriquit amb 
ozó, amb la condició que no s’alteri la composició de l’aigua quant als components que li 
confereixen les seves propietats essencials i sempre que l’operador adopti totes les 
mesures necessàries per garantir la seva eficàcia i innocuïtat i sigui notificat perquè se’n 
permeti el control per part de les autoritats sanitàries competents.

En tot cas, la tècnica amb aire enriquit amb ozó ha de complir les condicions següents:

a) Que la tècnica no modifiqui la composició analítica pel que fa als seus components 
majoritaris i els que caracteritzin l’aigua.

b) Que l’aigua en origen respecti els criteris microbiològics que defineixen els punts 
1r, 2n i 3r de la lletra b) de l’apartat 2 de la part A de l’annex I.

c) Que la tècnica no origini subproductes que puguin presentar un risc per a la salut 
pública o amb una concentració superior als límits màxims que estableix l’annex VI.

3. Es permet la separació de fluorurs mitjançant alúmina, activada d’acord amb el 
que estableix el Reglament 115/2010 de la Comissió, de 9 de febrer de 2010, pel qual es 
fixen les condicions d’utilització d’alúmina activada per a l’eliminació dels fluorurs a les 
aigües minerals naturals i a les aigües de brollador.

4. Es permet la separació d’altres components no desitjats diferents dels enumerats en 
els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article, sempre que aquesta tècnica no alteri la composició de 
l’aigua quant als components essencials que li confereixen les seves propietats i sempre que:

a) La tècnica sigui avaluada i controlada per les autoritats sanitàries competents de les 
comunitats autònomes i es notifiqui a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

b) La tècnica es porti a terme sense cap risc sanitari per al consumidor i estigui 
suficientment justificada tecnològicament.

5. Es permet l’eliminació total o parcial de l’anhídrid carbònic lliure per procediments 
exclusivament físics.

6. Es permet la incorporació o reincorporació d’anhídrid carbònic, sempre que 
compleixi les especificacions que estableix l’article 6.

7. Es permet la utilització de nitrogen com a coadjuvant tecnològic (gas d’envasament) 
a l’aigua mineral natural i l’aigua de brollador per assegurar l’estabilitat dels envasos.

8. Queda permesa la utilització d’aquestes aigües en la fabricació de begudes 
refrescants analcohòliques.

Article 8. Manipulacions prohibides.

Queden prohibides les manipulacions següents:

1. Transportar l’aigua des de la captació a la planta d’envasament per mitjans diferents 
de la conducció tancada i contínua.
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2. La distribució de l’aigua en envasos que no siguin els destinats al consumidor 
final.

3. Efectuar manipulacions diferents a les autoritzades específicament per a cada 
tipus d’aigües.

4. Efectuar tractaments de desinfecció, així com l’addició d’elements bacteriostàtics 
o qualsevol altre tractament la finalitat del qual sigui la desinfecció o la modificació del 
contingut en microorganismes d’aquestes aigües.

5. Comercialitzar aigües procedents del mateix brollador o captació subterrània sota 
diferents denominacions comercials.

6. El contingut de les fonts d’aigua («cooler») no es pot redistribuir en cap cas, 
directament o mitjançant dispositius dispensadors, en altres de menys capacitat destinats 
al consumidor final, ni s’han d’autoritzar pràctiques d’ompliment o reposició del contingut, 
i s’han de renovar mitjançant substitució exclusivament per altres d’íntegres i complets.

Article 9. Etiquetatge i publicitat.

A l’etiquetatge de les aigües objecte d’aquesta disposició li és aplicable el que disposa 
el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, amb les particularitats següents:

1. Denominació de venda:

a) Aigües minerals naturals: la denominació de venda ha de ser «aigua mineral 
natural» o les establertes a continuació per als supòsits que preveuen els apartats 5 i 6 de 
l’article 7. En aquests supòsits s’han de fer servir les denominacions següents:

1r. «Aigua mineral natural naturalment gasosa» o «aigua mineral natural carbònica 
natural», per a aquella el contingut de la qual en anhídrid carbònic, una vegada envasada, 
sigui igual al que tingui al punt o els punts de naixement. El gas afegit per substituir, si 
s’escau, l’alliberat durant el procés d’envasament ha de procedir del mateix brollador.

2n. «Aigua mineral natural reforçada amb gas del mateix brollador», per a aquella el 
contingut de la qual en anhídrid carbònic, una vegada envasada, sigui superior al que té al 
punt o els punts de naixement. El gas afegit ha de procedir del mateix brollador que l’aigua 
de què es tracta.

3r. «Aigua mineral natural amb gas carbònic afegit», per a aquella a la qual s’hagi 
afegit anhídrid carbònic no provinent del mateix brollador que l’aigua de què es tracta.

4t. «Aigua mineral natural totalment desgasificada», per a aquella a la qual s’ha 
eliminat el gas carbònic lliure per procediments exclusivament físics.

5è. «Aigua mineral natural parcialment desgasificada», per a aquella a la qual s’ha 
eliminat parcialment el gas carbònic lliure per procediments exclusivament físics.

b) Aigües de brollador: la denominació de venda ha de ser «aigua de brollador», de 
manera destacada. En els casos que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 7 s’hi han 
d’incloure a més les mencions «gasificada» o «desgasificada», segons escaigui.

2. Informació obligatòria:

a) S’han d’incloure el nom del brollador o captació subterrània i el lloc d’explotació. 
En cas que la procedència de l’aigua sigui nacional s’han d’afegir, a més, el terme municipal 
i la província on es troba ubicat el brollador o captació subterrània.

b) En el cas de les aigües minerals naturals, s’ha d’incloure obligatòriament la 
composició analítica quantitativa que n’enumeri els components característics.

c) S’ha d’incloure informació sobre els tractaments enumerats en els apartats 2 i 3 de 
l’article 7, en cas que hagin estat efectuats.

Les aigües que hagin estat objecte d’un tractament amb aire enriquit amb ozó han de 
portar a prop de la composició analítica de components característics la indicació «aigua 
sotmesa a una tècnica d’oxidació autoritzada amb aire ozonitzat».
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De la mateixa manera, les aigües que hagin estat sotmeses a una tècnica amb alúmina 
activada han de portar a prop de la composició analítica de components característics la 
indicació «aigua sotmesa a una tècnica d’adsorció autoritzada».

d) Les aigües minerals naturals que tinguin una concentració de fluor de més d’1,5 
mg/l han d’incloure al seu etiquetatge la indicació «conté més d’1,5 mg/l de fluor: no 
adequada per al consum regular dels lactants i nens de menys de set anys». Aquesta 
indicació ha de figurar immediatament al costat de la denominació de venda i en caràcters 
clarament visibles.

Així mateix, les aigües minerals naturals que, d’acord amb això, hagin de portar una 
indicació a l’etiquetatge, han d’assenyalar el contingut final de fluor a la composició analítica 
dels seus components característics, tal com assenyala l’apartat 2.b).

3. Denominació comercial:

a) En els termes esmentats en l’apartat 2.a) es pot afegir una denominació comercial, 
en el text de la qual pot figurar el nom d’una localitat, aldea o lloc, sempre que aquest nom 
es refereixi a una aigua el brollador o captació subterrània de la qual sigui explotat al lloc 
indicat per aquesta designació comercial i amb la condició que això no indueixi a error 
sobre el lloc d’explotació del brollador o captació subterrània.

En el cas de no coincidir la marca o signe distintiu elegit amb el nom del brollador o 
captació subterrània, o amb el lloc d’explotació, aquesta marca o signe distintiu ha 
d’aparèixer en caràcters menors (una vegada i mitja més petita en altura i amplada) que 
aquells amb els quals figuri el nom del brollador o captació subterrània o el lloc d’explotació. 
Així mateix, amb l’objecte d’evitar que la marca o signe distintiu afegit entri en competició 
amb el nom del brollador o captació subterrània o el lloc d’explotació, els caràcters amb 
què aparegui l’esmentada marca han de ser, com a màxim, igual de pronunciats (color i 
intensitat del color) que aquells amb els quals figuri l’esmentat nom del brollador o captació 
subterrània o el lloc d’explotació, tant a l’etiquetatge com a les inscripcions dels envasos.

b) Les aigües que procedeixin d’un mateix brollador o captació subterrània s’han de 
comercialitzar sota una sola denominació comercial segons el que disposa l’apartat 5 de 
l’article 8, al text de la qual es poden incloure les mencions a les quals fa referència l’apartat 
3.a) de la manera que s’hi preveu.

c) Les aigües que procedeixin de diferents brolladors o captacions subterrànies 
només es poden comercialitzar sota una denominació comercial si es compleixen els 
requisits que estableix l’apartat 3.a).

4. Informació opcional: optativament se’n pot citar la temperatura mitjançant la menció 
«temperatura al punt d’emergència... ºC» si l’aigua és termal, i la seva data de declaració 
com a mineral natural, mineromedicinal o d’utilitat pública.

5. Publicitat: a qualsevol forma de publicitat de les aigües li són aplicables, «mutatis 
mutandis» i amb la mateixa finalitat, els punts a), b) i c) de l’apartat 3 del present article, 
relatius a la importància donada al nom del brollador o al lloc de la seva explotació respecte 
a la indicació de la denominació comercial, així com el que disposa el Reial decret 
1907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o 
serveis amb pretesa finalitat sanitària.

Article 10. Prohibicions generals en relació amb l’etiquetatge i els envasos.

Es prohibeix:

a) Inscriure les dades obligatòries únicament en precintes, càpsules, taps i altres 
parts que s’inutilitzin en obrir l’envàs.

b) La utilització d’indicacions, denominacions, marques, imatges o altres signes, 
figuratius o no, que:

1r. Estiguin prohibits expressament d’acord amb el que estableix la Llei 17/2001, de 
7 de desembre, de marques.
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2n. En el cas de les aigües minerals naturals, evoquin característiques que aquestes 
no tinguin, especialment pel que fa al seu origen, a la data de l’autorització d’explotació, 
als resultats de les anàlisis o altres referències anàlogues a les garanties d’autenticitat.

3r. Atribueixin a qualsevol aigua propietats de prevenció, tractament o curació d’una 
malaltia humana. Tanmateix, en el cas de les aigües minerals naturals s’autoritzen les 
mencions que figuren en l’annex III.

4t. Indueixin a error respecte del seu origen.

c) La inclusió de dades analítiques a l’etiquetatge d’aigua de brollador, en cas que la 
composició no sigui constant.

CAPÍTOL III

Intercanvi intracomunitari i importacions de les aigües minerals naturals i aigües de 
brollador

Article 11. Intercanvi intracomunitari de les aigües minerals naturals i aigües de brollador.

En cas que una aigua mineral natural o de brollador no s’ajusti al que disposa la 
normativa comunitària o suposi un risc per a la salut pública, malgrat que circuli lliurement 
en un o en diversos dels estats membres de la Unió Europea, es pot suspendre o es pot 
limitar temporalment la comercialització d’aquest producte al territori nacional.

S’ha d’informar d’això immediatament als altres estats membres i a la Comissió 
Europea, amb indicació dels motius que justifiquin aquesta decisió, i sol·licitant a l’Estat 
membre que hagi reconegut l’aigua tota la informació pertinent relativa al reconeixement 
de l’aigua, juntament amb els resultats dels controls periòdics.

Article 12. Importacions provinents de països no pertanyents a la Unió Europea.

1. Les aigües minerals naturals i les aigües de brollador han de complir, prèviament 
a la seva importació, el que disposa l’apartat 2 de l’article 3 de la present disposició.

2. Els productes a què es refereix aquesta disposició i que procedeixin de tercers 
països han de complir, per a la seva comercialització a Espanya, els requisits que estableix 
aquest Reial decret.

CAPÍTOL IV

Autocontrols, registres i controls oficials

Article 13. Registres administratius.

1. Relatius a les indústries: les indústries dedicades a l’activitat que regula aquesta 
disposició, instal·lades al territori nacional, han de complir el que disposa la legislació 
sobre registre general sanitari d’aliments.

2. Relatius als productes:

a) Estan obligades al requisit d’inscripció en el Registre general sanitari d’aliments 
les aigües minerals naturals i les aigües de brollador, definides a l’article 2, quan la seva 
extracció s’efectuï al territori nacional o al de països no pertanyents a la Unió Europea.

No obstant això, quan les aigües minerals naturals i les aigües de brollador procedents de 
tercers països hagin estat reconegudes com a tals per un altre Estat membre i, en el cas de les 
aigües minerals naturals, s’hagi publicat aquest reconeixement en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea», estan exemptes de la seva inscripció en el Registre general sanitari d’aliments.

b) La declaració de l’aigua i l’autorització d’aprofitament de les aigües minerals 
naturals i de brollador constitueixen un requisit previ a les actuacions registrals.

Article 14. Autocontrols.

1. Si durant l’explotació es comprova que l’aigua està contaminada i no compleix els 
paràmetres i les característiques microbiològiques i químiques a què fan referència els annexos 
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I i IV de la present disposició, la persona física o jurídica que exploti el brollador o la indústria 
ha d’interrompre immediatament l’activitat d’envasament fins que s’hagi eliminat la causa de 
contaminació i l’aigua sigui conforme a les característiques anteriorment indicades.

2. Els controls analítics corresponents han d’incloure, com a mínim, les determinacions 
següents en els períodes màxims esmentats per a cada tipus d’aigua, tal com s’indica a 
continuació:

a) Aigües minerals naturals:

1r. Cada jornada laboral s’han de realitzar anàlisis sobre mostres de producte acabat 
que han de comprendre, almenys, els paràmetres indicadors de contaminació microbiològica 
(part A de l’apartat 1 de l’annex IV), i mesuraments de conductivitat elèctrica i pH.

2n. S’ha de controlar l’aigua sobre mostres de producte acabat, almenys 
trimestralment, i la seva anàlisi ha de comprendre, com a mínim, totes les determinacions 
microbiològiques que preveu aquest Reial decret, els components majoritaris (cations i 
anions) i els components que caracteritzin aquesta aigua, així com nitrits, nitrats, pH i 
conductivitat elèctrica.

3r. Almenys cada cinc anys, l’aigua dels punts d’emergència ha de ser controlada 
mitjançant una anàlisi que cobreixi els paràmetres que preveuen l’anàlisi trimestral i els 
que indica la part B de l’apartat 1 de l’annex IV.

b) Aigües de brollador:

1r. Cada jornada laboral s’han de realitzar anàlisis sobre mostres de producte acabat 
que han de comprendre, almenys, els paràmetres indicadors de contaminació microbiològica 
(part A de l’apartat 2 de l’annex IV) i mesures de pH i conductivitat elèctrica.

2n. S’ha de controlar l’aigua, almenys trimestralment sobre mostres de producte acabat, 
i la seva anàlisi ha de comprendre, com a mínim, totes les determinacions microbiològiques 
que preveu aquest Reial decret, els components majoritaris (cations i anions) i els que 
caracteritzin aquesta aigua, així com nitrits, nitrats, pH i conductivitat elèctrica.

3r. Almenys cada cinc anys, l’aigua dels punts d’emergència ha de ser controlada 
mitjançant una anàlisi que cobreixi els paràmetres que preveu l’anàlisi trimestral i els que 
indiquen les parts B i C de l’apartat 2 de l’annex IV.

3. Davant riscos sanitaris per transmissió hídrica, l’autoritat sanitària competent pot 
exigir a les empreses envasadores d’aigua de beguda la realització de les anàlisis i els 
controls que, en cada cas, la mateixa autoritat determini.

4. Les anàlisis es poden dur a terme, totalment o parcialment, en un laboratori propi, 
a la mateixa planta d’envasament o en un laboratori aliè a aquesta, i en qualsevol cas ha 
de quedar assegurada la seva deguda competència tècnica i la qualitat dels resultats 
analítics, així com donar compliment als requisits de l ‘annex V.

Article 15. Control oficial.

Les autoritats competents en aquesta matèria han d’establir els controls periòdics 
escaients amb objecte de vetllar pel compliment del que estableix aquesta disposició, i en 
especial els relatius a comprovar:

a) Si les aigües s’ajusten al que disposen els annexos d’aquesta disposició.
b) Si es compleixen les disposicions relatives a la prevenció de contaminacions, i en 

particular les relatives als autocontrols que estableix l’article 14.
c) Si les aigües procedents de les captacions subterrànies, l’explotació de les quals 

hagi estat autoritzada, s’ajusten al que disposa l’article 3.

Article 16. Mètodes d’anàlisis i presa de mostres.

1. Sense perjudici del que disposa el capítol III del Reglament (CE) núm. 882/2004, 
de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del 
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compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut 
animal i benestar dels animals, els paràmetres analitzats han de complir les especificacions 
que estableix l’annex V d’aquesta disposició.

2. La realització de la presa de mostres per part dels serveis oficials de control ha de seguir 
el que estableix el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.

CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 17. Responsabilitats.

Sense perjudici del que estableixen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, el 
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, 
s’estableixen les responsabilitats següents:

a) L’empresa envasadora és responsable que l’aigua que es lliuri per a la distribució 
s’ajusti a les característiques acreditades en l’expedient de registre sanitari i al que disposa 
la present disposició.

b) També correspon a l’empresa envasadora, llevat de prova en contra, la 
responsabilitat inherent a la identitat, integritat, qualitat i composició del producte contingut 
en envasos tancats i no deteriorats.

c) Correspon al tenidor del producte, una vegada obert l’envàs, la responsabilitat 
inherent a la identitat i possibles deterioraments que pugui experimentar el seu contingut.

d) També correspon al tenidor del producte la responsabilitat dels deterioraments 
soferts pel contingut dels envasos tancats com a conseqüència de la seva conservació 
defectuosa o manipulació indeguda.

e) Als aparells dispensadors d’aigua (fonts d’aigua), la responsabilitat en el control i 
el manteniment d’aquests dispensadors recau en el propietari.

Article 18. Règim sancionador.

1. Sense perjudici d’altres disposicions que puguin ser aplicables, l’incompliment del 
que estableix aquest Reial decret pot ser objecte de sanció administrativa, prèvia la 
instrucció de l’oportú expedient administratiu, de conformitat amb el que preveu el capítol 
VI, del títol I, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En particular, l’incompliment dels preceptes que fan referència a higiene, autocontrol i tractament 
dels productes que preveu aquesta reglamentació tecnicosanitària té la consideració d’una infracció 
greu, d’acord amb el que disposa l’article 35.B).1r, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril.

Així mateix, l’incompliment dels preceptes que fan referència a l’explotació i 
comercialització dels productes objecte d’aquesta reglamentació, que no segueixin els 
criteris de composició que especifica el capítol II, en relació amb els annexos I, II i III, té la 
consideració d’una infracció molt greu, d’acord amb el que estableix l’article 35.C).1r de la 
Llei 14/1986, de 25 d’abril.

2. És aplicable al que disposa aquest Reial decret en matèria de procediment el que 
estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, així com 
les seves normes de desplegament.

Disposició transitòria primera. Pròrroga de comercialització.

Les aigües minerals naturals i aigües de brollador, comercialitzades o etiquetades 
conforme a la legislació vigent abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es poden 
comercialitzar fins a exhaurir-ne les existències, encara que no s’ajustin al que s’hi disposa.
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Disposició transitòria segona. Tramitació dels procediments per a la declaració i 
autorització.

Els procediments per a la declaració i autorització de les aigües que preveuen els apartats 
2 i 3 de l’annex II d’aquest Reial decret ja iniciats segons el Reial decret 1074/2002, de 18 
d’octubre, pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda 
envasades, que ara es deroga, continuen la seva tramitació conforme al que s’hi estableix.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret i, en particular, el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, 
pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades, 
llevat de les disposicions relatives a les aigües preparades.

Disposició final primera. Modificació del Reglament general per al règim de la mineria, 
aprovat per Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost.

Es modifica l’article 38.1 del Reglament general per al règim de la mineria aprovat pel 
Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, que queda de la manera següent:

«38.1 Als efectes del que disposa el present Reglament, les aigües minerals 
es classifiquen en:

a) Mineromedicinals: les que brollen naturalment o artificialment que per les 
seves característiques i qualitats siguin declarades d’utilitat pública. En funció de 
l’ús o destinació, aquestes es classifiquen en aigües mineromedicinals amb finalitats 
terapèutiques, aigües minerals naturals i aigües de brollador.

b) Mineroindustrials: les que permeten l’aprofitament racional de les substàncies 
que continguin.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.16a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat. S’exceptuen els articles 3.2 i 12, que es dicten a l’empara 
de la competència que sobre sanitat exterior atribueix a l’Estat l’article 149.1.16a de la 
Constitució, i l’article 3.1 i la disposició final primera, que es dicten a l’empara del que 
estableix l’article 149.1.25a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva sobre les bases del règim miner i energètic.

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat perquè dicti, 
en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per a l’actualització i 
modificació dels annexos d’aquest Reial decret per tal d’adaptar-los als coneixements científics 
i tècnics i, en particular, a les modificacions introduïdes per la legislació comunitària.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 30 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANNEX I

Característiques exigides als diferents tipus d’aigües

Les aigües a què es refereix aquest annex han de complir les especificacions 
respectives que a continuació s’indiquen:

Part A. Aigües minerals naturals

1. Característiques generals:

a) A més de les característiques indicades en l’apartat a) de l’article 2 de la present disposició, 
la composició, la temperatura i les restants característiques essencials de l’aigua mineral natural 
s’han de mantenir constants, dins dels límits imposats per les fluctuacions naturals.

b) Als efectes d’aquesta disposició, s’entén per composició constant la permanència 
del tipus de mineralització, característica determinada pels components majoritaris i, si 
s’escau, pels altres paràmetres que caracteritzin l’aigua.

c) Així mateix, s’admeten els efectes derivats de l’evolució normal de l’aigua, com ara 
la variació de temperatura, radioactivitat, gasos dissolts i precipitats de sals.

2. Especificacions de diversa naturalesa:

a) Organolèptiques: no han de presentar cap anomalia des del punt de vista 
considerat, olor, gust, color, terbolesa o sediments, aliens a les característiques pròpies de 
cada aigua.

b) Microbiològiques i parasitològiques:

1r. Als punts de naixement, el contingut total de microorganismes revivificables d’una 
aigua mineral natural s’ha d’ajustar al seu contingut normal de microbis i manifestar una 
protecció eficaç del brollador contra qualsevol contaminació. El contingut total de 
microorganismes revivificables normalment no hauria de superar, respectivament, 20 
colònies per mil·lilitre després d’incubació a 20-22ºC durant setanta-dues hores i 5 colònies 
per mil·lilitre després d’incubació a 37ºC durant vint-i-quatre hores, amb el benentès que 
aquests valors s’han de considerar dades i no concentracions màximes. El recompte s’ha 
d’efectuar en les dotze hores següents a l’envasament; durant aquest temps, l’aigua s’ha 
de mantenir a una temperatura entre 4ºC i 1ºC.

2n. Després de l’envasament, el contingut total de microorganismes no ha d’excedir 
el contingut al punt de naixement en 100 colònies per mil·lilitre després d’incubació a 
20-22ºC durant setanta-dues hores en plaques d’agar i en 20 colònies per mil·lilitre després 
d’incubació a 37ºC durant vint-i-quatre hores en plaques d’agar. El recompte s’ha d’efectuar 
en les dotze hores següents a l’envasament; durant aquest temps, l’aigua s’ha de mantenir 
a una temperatura entre 4ºC i 1ºC.

3r. Tant als punts de naixement com durant la seva comercialització una aigua mineral 
natural ha d’estar lliure de:

Paràsits i microorganismes patògens,
«Escherichia coli» i altres coliformes, i d’estreptococs fecals, en 250 mil·lilitres de la 

mostra examinada,
Anaerobis sulfitoreductors esporulats, en 50 mil·lilitres de la mostra examinada i
«Pseudomonas aeruginosa», en 250 mil·lilitres de la mostra examinada.

4t. Sense perjudici del que estableixen els anteriors apartats i l’article 4, durant la 
fase de comercialització el contingut total de microorganismes revivificables de l’aigua 
mineral natural només pot resultar de l’evolució normal del contingut en gèrmens que 
tingui als punts de naixement.

c) Químiques:

1r. Han de complir, almenys, les especificacions relatives als paràmetres químics que 
estableix la part B de l’apartat 1 de l’annex IV de la present disposició.
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2n. Quan l’autoritat sanitària competent consideri que alguna de les particularitats 
d’una aigua determinada pugui resultar contraindicada per a un sector de la població, pot 
denegar la seva autorització d’envasament o obligar a efectuar l’advertència a l’etiquetatge 
que preveu l’annex III.

d) De puresa: no han d’excedir els límits de detecció les substàncies següents: clor 
residual, compostos fenòlics, agents tensioactius, difenils clorats, olis, greixos i qualsevol 
altre producte no previst en la part B de l’apartat 1 de l’annex IV de la present disposició, 
com a indicadors de possible contaminació exògena d’origen no subterrani.

Part B. Aigües de brollador

1. Característiques generals: a més dels aspectes bàsics recollits en l’apartat b) de 
l’article 2 de la present disposició, la seva composició i restants característiques essencials 
es poden mantenir constants o no, dins dels límits imposats per les fluctuacions naturals, 
segons el que estableix la lletra b) de l’apartat 1 de la part A d’aquest annex.

2. Especificacions de diversa naturalesa:

a) Microbiològiques i parasitològiques: han de complir els criteris fixats per a les 
aigües minerals naturals en la lletra b) de l’apartat 2 de la part A d’aquest annex.

b) Restants especificacions: els són aplicables almenys les que estableixen les parts 
B i C de l’apartat 2 de l’annex IV de la present disposició.

Part C. Criteris de puresa de l’anhídrid carbònic

L’anhídrid carbònic utilitzat per reforçar o gasificar les aigües que es comercialitzin 
envasades ha de reunir les condicions que fixa el Reial decret 1466/2009, de 18 de 
setembre, pel qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels additius alimentaris 
diferents dels colorants i edulcorants utilitzats en els productes alimentaris.

ANNEX II

Normes i criteris per sol·licitar la declaració i autorització d’aprofitament de les 
aigües minerals naturals i aigües de brollador, en els termes que preveu l’article 3 

d’aquest Reial decret

Per procedir a la sol·licitud de declaració i posterior autorització d’aprofitament de les 
aigües minerals naturals i de font, s’han d’efectuar les anàlisis i els estudis que s’indiquen 
a continuació per a cada tipus d’aigües, tenint en compte els respectius criteris d’interpretació 
referents al compliment de les característiques exigides:

1. Característiques generals:

1.1 Les característiques bàsiques d’aquestes aigües, definides en les lletres a) i b), 
respectivament, de l’article 2 i especificades a l’article 3, s’han d’apreciar:

a) Des dels punts de vista:

1r. geològic i hidrogeològic,
2n. físic, químic i fisicoquímic,
3r. microbiològic i
4t. farmacològic, fisiològic i clínic, si s’escau, i només per a aigües minerals naturals.

b) D’acord amb els criteris que estableix l’apartat 1.2 que figura a continuació.
c) D’acord amb mètodes científics reconeguts per les autoritats competents.

1.2 Normes i criteris per a la comprovació del compliment de les característiques 
exigides, als efectes dels reconeixements:

a) Normes aplicables als estudis geològics: s’ha d’exigir un informe geològic detallat 
sobre l’origen i la naturalesa del terreny que ha de contenir:
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1r. la situació exacta de la captació amb coordenades UTM amb indicació de la seva 
altitud, sobre un mapa d’escala no superior a 1/1.000,

2n. l’estratigrafia del jaciment hidrogeològic,
3r. mapa geològic de detall a l’escala adequada,
4t. descripció de les litologies de les diferents formacions i la seva potència,
5è. estructura de les formacions i talls geològics i
6è. anàlisis de fractura.

b) Normes aplicables als estudis hidrogeològics: s’ha d’exigir en especial:

1r. una descripció de les obres i instal·lacions de captació,
2n. un estudi que acrediti suficientment la procedència de les aigües i la protecció 

natural de l’aqüífer davant de la contaminació,
3r. el cabal del brollador o de la captació subterrània,
4t. la temperatura de l’aigua al punt de naixement i la temperatura ambient,
5è. en captacions subterrànies, realització d’un assaig de bombament per determinar 

el cabal òptim d’explotació,
6è. inventari de punts d’aigua existents a la zona,
7è. paràmetres hidrodinàmics de l’aqüífer,
8è. mapa d’isopiezes amb la direcció i sentit del flux,
9è. inventaris de focus potencials de contaminació,
10è. estudi de vulnerabilitat de l’aqüífer amb avaluació del poder autodepurador dels 

terrenys per on passa,
11è. estudi de les zones de recàrrega mitjançant la realització d’anàlisis d’isòtops 

(O18 i deuteri),
12è. determinació del temps de residència de l’aigua a l’aqüífer mitjançant anàlisis 

isotòpics (triti o el traçador que sigui més idoni),
13è. la relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de 

mineralització i
14è. les mesures de protecció del brollador i la zona circumdant contra la contaminació, 

necessàries per a la correcta protecció quantitativa i qualitativa del brollador o captació 
subterrània. En concret, s’ha de delimitar la poligonal que defineix el perímetre de protecció 
mitjançant coordenades UTM.

c) Normes aplicables a les anàlisis i estudis físics, químics i fisicoquímics: s’ha de 
determinar:

1r. el cabal del brollador,
2n. la temperatura de l’aigua en els punts de naixement i la temperatura ambient,
3r. la relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de 

mineralització,
4t. el residu sec a 180ºC i 260ºC,
5è. la conductivitat o la resistivitat elèctrica, amb la precisió de la temperatura a què 

s’hagi efectuat el mesurament,
6è. la concentració d’ions hidrogen (pH),
7è. els anions i cations,
8è. els elements no ionitzats,
9è. els oligoelements,
10è la radioactivitat als punts de naixement i
11è la toxicitat de determinats components de l’aigua, tenint en compte els límits 

fixats sobre això per a cadascun.
d) Normes aplicables a les anàlisis microbiològiques de l’aigua als punts de naixement: 

les anàlisis esmentades han d’incloure el següent:

1r. demostració de l’absència de paràsits i de microorganismes patògens,
2n. recompte total de microorganismes revivificables indicatius de contaminació 

fecal:
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absència d’«Escherichia coli» i altres coliformes en 250 mil·lilitres a 37ºC i 44,5ºC,
absència d’estreptococs fecals en 250 mil·lilitres,
absència d’anaerobis sulfitoreductors esporulats en 50 mil·lilitres i
absència de «Pseudomonas aeruginosa» en 250 mil·lilitres.

3r. recompte total de microorganismes revivificables per mil·lilitre d’aigua:

incubats entre 20ºC i 22ºC durant setanta-dues hores en plaques d’agar i
incubats a 37ºC durant vint-i-quatre hores en plaques d’agar.

e) Normes aplicables a les anàlisis clíniques i farmacològiques:

1r. Aquestes anàlisis s’han d’efectuar amb mètodes científicament reconeguts i s’han 
d’adaptar a les característiques pròpies de l’aigua mineral natural i als seus efectes en 
l’organisme humà (diüresi, funcions gastrointestinals, compensació de carència de 
substàncies minerals, etc.).

2n. La comprovació de la constància i de la concordança en gran nombre 
d’observacions clíniques pot substituir, si s’escau, les anàlisis a què fa referència el punt 
anterior. Aquestes mateixes anàlisis es poden substituir per exàmens clínics quan la 
constància i la concordança d’un gran nombre d’observacions permetin obtenir els mateixos 
resultats.

2. Característiques específiques de l’aigua mineral natural: per procedir a la sol·licitud 
de declaració i autorització d’aprofitament d’una aigua com a «mineral natural» cal presentar 
davant l’autoritat minera competent, a més del que estableix la Llei 22/1973, de 21 de juliol, 
de mines, els requisits que es detallen a continuació:

a) Declaració d’aigua mineral natural: s’ha de presentar el que estableixen el punt 1r 
de la lletra a) i el punt 2n de la lletra b) de l’apartat 1.2 d’aquest annex. Una vegada 
presentada la sol·licitud de declaració, l’autoritat minera competent ha de procedir a la 
presa de mostres corresponents a dotze mesos consecutius per a l’anàlisi completa 
fisicoquímica i microbiològica, segons el que estableix el punt 3r, lletra a), apartat 2 de 
l’article 14. També s’han de presentar si s’escau els estudis basats en les anàlisis clíniques 
i farmacològiques, segons el que estableix la lletra e) de l’apartat 1.2 d’aquest annex.

b) Autorització d’aprofitament d’aigua mineral natural: per procedir a la sol·licitud 
d’autorització d’aprofitament d’una aigua com a mineral natural s’ha de presentar davant 
l’autoritat minera competent una documentació que reuneixi els requisits que estableix 
l’apartat 1.2 d’aquest annex.

3. Característiques específiques de l’aigua de brollador: per procedir a la sol·licitud 
de declaració i autorització d’aprofitament d’una aigua com «de brollador» s’han de 
presentar davant l’autoritat minera competent, a més del que estableix la Llei 22/1973, de 
21 de juliol, de mines, els requisits que es detallen a continuació:

a) Declaració d’aigua de brollador: s’ha de presentar el que estableix el punt 1r de la 
lletra a) i en el punt 2n de la lletra b) de l’apartat 1.2 d’aquest annex. Una vegada presentada 
la sol·licitud de declaració, l’autoritat minera competent ha de procedir a la presa de mostres 
corresponents a dotze mesos consecutius per a l’anàlisi completa fisicoquímica i 
microbiològica, segons el que estableix el punt 3r, lletra b), apartat 2 de l’article 14.

b) Autorització d’aprofitament d’aigua de brollador: per procedir a la sol·licitud 
d’autorització d’aprofitament d’aigües de brollador, s’ha de presentar davant l’autoritat 
minera competent una documentació que reuneixi els requisits que estableixen les lletres 
a), b), c) i d) de l’apartat 1.2 d’aquest annex.

4. Aigües procedents d’altres països fora de la Unió Europea: les certificacions que 
estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 3 de la present disposició per a aquestes 
aigües han de deixar constància del compliment de les exigències següents:
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a) La conformitat de les aigües minerals naturals amb el que disposa la part A de 
l’annex I, i la conformitat de les aigües de brollador amb la part B de l’annex I.

b) Que s’ha procedit al control permanent de l’aplicació del que disposa l’annex II.
c) Que s’han respectat els aspectes relatius a l’etiquetatge, així com a la denominació 

de venda de la legislació nacional vigent.

ANNEX III

Exigències específiques de l’etiquetatge de les aigües minerals naturals 
complementàries de les generals que estableix l’article 2 d’aquest Reial decret

S’autoritza la utilització de les mencions que figuren a continuació, sempre que 
respectin els corresponents criteris fixats i amb la condició del seu establiment sobre la 
base d’anàlisis fisicoquímiques i, si és necessari, d’exàmens farmacològics, fisiològics i 
clínics efectuats segons mètodes científicament reconeguts, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 1 de l’annex II.

Mencions Criteris per efectuar les mencions
sobre la base de continguts

De mineralització molt feble. Fins a 50 mg/l de residu sec.
Oligometàl·liques o de mineralització feble. Fins a 500 mg/l de residu sec.
De mineralització mitjana. Des de 500 mg/l fins a 1.500 mg/l de residu sec.
De mineralització forta. Més de 1.500 mg/l de residu sec.
Bicarbonatada. Més de 600 mg/l de bicarbonat.
Sulfatada. Més de 200 mg/l de sulfats.
Clorurada. Més de 200 mg/l de clorur.
Càlcica. Més de 150 mg/l de calci.
Magnèsica. Més de 50 mg/l de magnesi.
Fluorada, o que conté fluor. Més d’1 mg/l de fluor.
Ferruginosa, o que conté ferro. Més d’1 mg/l de ferro bivalent.
Acidulada. Més de 250 mg/l de CO2 lliure.
Sòdica. Més de 200 mg/l de sodi.
Indicada per a la preparació d’aliments infantils.
Indicada per a dietes pobres en sodi. Fins a 20 mg/l de sodi.
Pot tenir efectes laxants.
Pot ser diürètica.

ANNEX IV

Paràmetres i valors paramètrics

1. Aigües minerals naturals:

Part A

Paràmetres microbiològics

Paràmetre Valor
paramètric (UFC)

«Escherichia coli» (E. coli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Estreptococs fecals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
«Pseudomonas aeruginosa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Recompte de colònies a 22°C/Incubació 72 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ml.
Recompte de colònies a 37°C/Incubació 24 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ml.
Anaerobis sulfitoreductors esporulats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/50 ml.
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Part B

Paràmetres fisicoquímics

Paràmetre Valor 
paramètric Unitat Notes

Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Arsènic total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 µg/l
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 µg/l
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 µg/l
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 mg/l
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Manganès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mg/l
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 µg/l
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/l
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 µg/l Notes 1 i 2.
Total plaguicides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 µg/l Notes 1 i 3.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . 0,10 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats (nota 4).

Nota 1: per «plaguicides» s’entén: insecticides orgànics, herbicides orgànics, fungicides orgànics, nematocides orgànics, acaricides orgànics, 
algicides orgànics, rodenticides orgànics, mol·lusquicides orgànics, productes relacionats (entre altres, reguladors de creixement) i els seus 
pertinents metabòlits i productes de degradació i reacció. Només cal controlar els plaguicides que sigui probable que estiguin presents en un 
subministrament donat.

Nota 2: el valor paramètric s’aplica a cadascun dels plaguicides. En el cas d’aldrín, dieldrín, heptaclor i heptacloroepòxid, el valor paramètric 
és de 0,030 µg/l.

Nota 3: per «total plaguicides» s’entén la suma de tots els plaguicides detectats i quantificats en el procediment de control.
Nota 4: els compostos especificats són: benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo(ghi)perilè i indeno(1,2,3-cd)pirè. 

2. Aigües de brollador:

Part A

Paràmetres microbiològics

Paràmetre Valor
paramètric (UFC)

«Escherichia coli» (E. coli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Estreptococs fecals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
«Pseudomonas aeruginosa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Recompte de colònies a 22°C/Incubació 72 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ml.
Recompte de colònies a 37°C/Incubació 24 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ml.
Anaerobis sulfitoreductors esporulats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/50 ml.
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Part B

Paràmetres químics

Paràmetre Valor 
paramètric Unitat Notes

Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Arsènic total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 µg/l
Bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l Nota 1.
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l Nota 1.
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mg/l
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l Nota 1.
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 µg/l Nota 1.
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mg/l
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 µg/l Notes 2 i 3.
Total plaguicides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 µg/l Notes 2 i 4.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . . . . 0,10 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats (nota 5).
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l

Nota 1: el valor s’aplica a una mostra d’aigua destinada al consum humà, obtinguda per un mètode adequat de mostreig, sempre que sigui 
representativa d’un valor mitjà setmanal ingerit pels consumidors.

Nota 2: per «plaguicides» s’entén: insecticides orgànics, herbicides orgànics, fungicides orgànics, nematocides orgànics, acaricides orgànics, 
algicides orgànics, rodenticides orgànics, mol·lusquicides orgànics, productes relacionats (entre altres, reguladors de creixement) i els seus 
pertinents metabòlits i productes de degradació i reacció. Només cal controlar els plaguicides que sigui probable que estiguin presents en un 
subministrament donat.

Nota 3: el valor paramètric s’aplica a cadascun dels plaguicides. En el cas d’aldrín, dieldrín, heptaclor i heptacloroepòxid, el valor paramètric 
és de 0,030 µg/l.

Nota 4: per «total plaguicida» s’entén la suma de tots els plaguicides detectats i quantificats en el procediment de control.
Nota 5: els compostos especificats són: benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo(ghi)perilè i indeno(1,2,3-cd)pirè. 

Part C
Paràmetres indicadors

Paràmetre Valor paramètric Unitat Notes

Alumini. 200. µg/l.
Amoni. 0,50. mg/l.
Clorur. 250. mg/l.
Color. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Conductivitat. 2.500. µS cm - 1 a 20ºC. Nota 1.
Concentració en ions hidrogen. ≥ 4,5 i ≤ 9,5. Unitats de pH. Nota 2.
Ferro. 200. µg/l.
Manganès. 0,05. mg/l.
Olor. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Sulfat. 250. mg/l.
Sodi. 200. mg/l.
Gust. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Terbolesa. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Oxidabilitat. 5. mg/l O2.
Bacteris coliformes totals. 0. Núm./250 ml.

Nota 1: no s’aplica a les aigües de brollador carbòniques en origen.
Nota 2: per a l’aigua amb gas envasada, el valor mínim pot ser inferior.
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Part D

Radioactivitat

Paràmetre Valor 
paramètric Unitat Notes

Triti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bq/l. Nota 1.
Dosi indicativa total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 mSv/any. Nota 2.

Nota 1: la periodicitat del control s’indica en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 14.
Nota 2: exclòs el triti, el potassi-40, el radó i els productes de desintegració del radó. La periodicitat del 

control, els mètodes de control i els llocs més adequats per a la presa de mostres s’indiquen en la lletra b) de 
l’apartat 2 de l’article 14.

ANNEX V

Especificacions per a les anàlisis dels paràmetres

Els laboratoris on s’analitzin les mostres han de tenir un sistema de control de qualitat 
de les anàlisis, per a la qual cosa és aplicable la normativa vigent que correspongui en 
cada cas, i que ha de ser comprovat periòdicament per una persona independent del 
laboratori que hagi estat autoritzada a aquest efecte per l’autoritat competent.

En relació amb els paràmetres següents, els resultats característics que s’especifiquen 
suposen que el mètode d’anàlisis utilitzat ha de ser capaç, com a mínim, de mesurar 
concentracions iguals al valor del paràmetre amb l’exactitud, precisió i límit de detecció 
especificats. Sigui quina sigui la sensibilitat del mètode d’anàlisis utilitzat, el resultat s’ha 
d’expressar fent servir com a mínim la mateixa quantitat de decimals que per al valor paramètric 
considerat en la part B de l’apartat 1 i en les parts B i C de l’apartat 2 de l’annex IV.

Paràmetres

Exactitud
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 1)

Precisió
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 2)

Límit
de detecció 

Percentatge del 
valor paramètric

(nota 3)

Condicions Notes

Alumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Amoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Arsènic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Bari *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Clorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Conductivitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 Nota 4.
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Manganès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 20
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
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Paràmetres

Exactitud
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 1)

Precisió
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 2)

Límit
de detecció 

Percentatge del 
valor paramètric

(nota 3)

Condicions Notes

Oxidabilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 10 Nota 5.
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25 Nota 6.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . . . . . . . . 25 25 25 Nota 7.
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Sodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Sulfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10

* Només per a les aigües minerals naturals:

Nota 1 (*): per exactitud s’entén l’error sistemàtic i representa la diferència entre el valor mitjà del gran nombre de mesuraments reiterats i el 
valor exacte.

Nota 2 (*): per precisió s’entén l’error aleatori i s’expressa habitualment com la desviació típica (dins de cada lot i entre lots) de la dispersió 
de resultats al voltant de la mitjana. Es considera una precisió acceptable el doble de la desviació típica relativa.

(*) Aquests termes es defineixen amb més detall a la norma ISO 5725:

Nota 3: el límit de detecció és, ja sigui el triple de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra natural que contingui una baixa 
concentració del paràmetre, o bé el quíntuple de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra en blanc.

Nota 4: el mètode ha de determinar el cianur total en totes les formes.
Nota 5: l’oxidació s’ha d’efectuar durant deu minuts a 100°C en condicions d’acidesa utilitzant permanganat.
Nota 6: els resultats característics s’apliquen a cadascun dels plaguicides i depenen del plaguicida de què es tracti.
Nota 7: els resultats característics s’apliquen a cadascuna de les substàncies especificades al 25% del valor paramètric en l’annex IV. 

ANNEX VI

Límits màxims per als subproductes de les tècniques autoritzades per a les aigües 
minerals naturals i de les aigües de brollador

Tècnica d’aire enriquit amb ozó:

Subproductes de la tècnica Límits
màxims* (µg/l)

Ozó dissolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bromats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bromoforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

* Les autoritats competents han de controlar el compliment dels límits màxims pel que fa a l’embotellament 
o altres condicionaments destinats al consumidor final.
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