
 

 

INFORMA: 

En els mitjans de comunicació i algunes empreses, ofereixen equips de tractament d’aigua domèstica, 

directament al consumidor final, amb uns arguments que principalment es basen en la mala qualitat de l’aigua. 

Per reforçar aquests arguments de venda, es realitzen en presència del consumidor una sèrie de proves analítiques, 

que interpreten d’una forma totalment incorrecte els resultats, per avalar les seves afirmacions. 

La COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. informa i es posiciona sobre els equips domèstics per el 

tractament d’aigua per al consum humà. 

L’aigua provinent de la xarxa d’abastament públic, té la garantia 

sanitària completa i per consumir-se sense cap tractament 

addicional. 

 

Si el consumidor vol instal·lar equips de tractament d’aigua, filtres, osmosis inversa, descalsificadors, 

microfiltració, equips de radiació ultravioleta, etc. ha de saber que la finalitat principal d’aquests equips no és 

actuar sobre la potabilitat de l’aigua, si no per realitzar algunes d’aquestes funcions: 

• Reduir la salinitat present a l’aigua 

• Evitar la formació d’incrustacions de calç 

• Modificar el gust de l’aigua  

• Elimina el gust del clor en el moment del consum 

 

El disseny, la instal·lació i la posta en marxa i el manteniment d’aquest equips l’han de realitzar personal 

professional i empreses qualificades. Tots els equips han de tenir un manteniment periòdic amb garanties. 

Quan aquests equips, es volen instal·lar entre el punt de connexió a la xarxa de subministrament i el comptador, 

tindran que comptar amb la conformitat de la COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt., atès que la garantia 

de la potabilitat de l’aigua es dóna fins a la sortida de comptador . Els usuaris hauran d’acceptar les exigències 

tècniques de la instal·lació que indiqui la COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. i els consums d’aigua, 

propis d’aquests equips 

La COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. es posa a disposició de tots els olesans per facilitar-los 

la informació necessària, per si volen instal·lar alguns d’aquests aparells, abans esmentats. 
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