
Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66 INFORME ANALÍTIC

Client: Camp-Ebre

Adreça: Carrer Major, 13

Municipi: 43870 Amposta

Codi mostra: 8.600.277

Presa a: Dipòsit Ulldecona (sortida)

Data presa: 23-09-2022  10:48 Data recepció: 23-09-2022

Data inici anàlisis: 23-09-2022 Data finalització anàlisis: 28-09-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Analítica: GS_CONTROLCAP

Municipi: Ulldecona

Mostra d'aigua destinada al consum humà lliurada refrigerada pel client i en els envasos recomanats pel 

Laboratori.

DETERMINACIONS IN SITU

*-20,1 °CTemperatura (aportació client)

*-0,2 / 1,00,57 mg Cl2/lClor residual lliure (aportació client)

*-0,63 mg Cl2/lClor residual total (aportació client)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 14189:201700 UFC/100mlClostridium perfringens

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlE. coli

PARÀMETRES QUÍMICS

MA/Q-7610%<= 5042,2 mg NO3/lNitrats

PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetres indicadors microbiològics

UNE-EN ISO 6222:1999<= 100<1 UFC/mlRecompte de colònies a 22 °C

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlColiformes totals

Paràmetres indicadors físico-químics i organolèptics

MA/Q-104<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-03<= 15<5 mg Pt/lColor

MA/Q-566%<= 2500507 µS/cmConductivitat a 20 °C

*MA/Q-01<= 3<3 Index dil.Gust (25 °C)

*Càlcul0,232Índex de Langelier

*MA/Q-11<= 33 Index dil.Olor (25 °C)

MA/Q-080,26,5 / 9,57,7 Unitats pHpH

MA/Q-107<= 5<0,2 UNFTerbolesa

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS NO REGULATS

*MA/Q-08227 mg HCO3/lBicarbonats

*MA/Q-080,0 mg CO3/lCarbonats
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*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm. 247/LE2129).

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l'Aigua, S.A.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 01/08/2013,

Tom 43889, foli 142, Full B 441030. NIF A-66098435.



Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS NO REGULATS

*MA/Q-0479,4 mg Ca/lCalci

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" o els 

complementaris establerts al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser 

superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

ND: No Detectat

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP) fixat pel Real Decreto 140/2003. No obstant, cal tenir en compte que, per als par à

metres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigil ància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al 

consum.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics.

Límits de detecció teòrics per als paràmetres microbiològics: 1 UFC/ml per al Recompte de colònies a 22 °C i 1 NMP/100 ml per a Coliformes totals i E. coli.

OBSERVACIONS: 

Barcelona, 28-09-2022

Aprovació

Jordi Martín Alonso

Cap del Laboratori:

Antonio Cabeza

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització expressa del Laboratori d'Aigües de Barcelona.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb els procediments PNT M -01 i PNT M-02*. En el cas de mostres preses pel client, el 

Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el 

propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa de mostra" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

Laboratori no és responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

Substitut Cap del Laboratori
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