
*20$00756*
INFORME D'ASSAIG

Núm. Informe:  0542150
Client:  ASPB - SEQUIA - UNITAT DE QUALITAT I INTERVENCIÓ AMBIENTAL [ABGA] Núm. Registre:  20_00756
Adreça:  Av. Riera de Cassoles, 63 planta 2º. 3ª
Població:  08012 BARCELONA Recepció:  16/01/2020

Inici d'anàlisi:   16/01/2020
Finalització d'anàlisi:  10/02/2020

Descripció de la mostra facilitada pel client:
Mostra (de):  AIGÜES DE XARXA - AIGUA DE CONSUM  - ZONA D - SECTOR HORTA - 7-047 C/ 
LLORET DE MAR, 31
Referència:  FP Tipus anàlisi: Prospectiu

Motiu anàlisi: ACH (PRG)
Procedència:  BARCELONA                                                                  
Presa el:  16/01/2020

Determinació Resultat Mètode

Color < 5,0 mg PtCo/L MA/2/00500
Terbolesa < 0,20 UNF MA/2/30504
Determinació de pH a 20ºC 7,5 ± 0,2 unitats de pH MA/2/02001
Conductivitat a 20ºC 469 ± 39 µS/cm MA/2/30213
Sodi 41,7 ± 2,0 mg/L MA/2/02006
Fluorurs 0,111 ± 0,014 mg/L MA/2/02002
Clorurs 63 ± 7 mg/L MA/2/02002
Nitrits < 0,100 mg/L MA/2/02002
Nitrats 5,9 ± 0,9 mg/L MA/2/02002
Sulfats 44,8 ± 5,8 mg/L MA/2/02002
Amoni < 0,100 mg/L MA/2/02006
Oxidabilitat al permanganat 1,0 ± 0,2 mg O2/L MA/2/30400
Cianurs totals < 5 µg/L MA/2/30109
Bor 0,135 ± 0,018 mg/L MA/2/07460
Alumini 28,2 ± 2,7 µg/L MA/2/07460
Antimoni < 1,00 µg/L MA/2/07460
Arsènic 1,02 ± 0,06 µg/L MA/2/07460
Cadmi < 0,25 µg/L MA/2/07460

Continua a la pàgina següent ...
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La incertesa associada als resultats fisicoquímics (±U) i la incertesa associada als resultats microbiològics 
(expressada en interval), corresponen a una incertesa expandida que dóna un nivell de confiança 
d'aproximadament el 95%. En els casos en què no s'informa la incertesa, i sigui aplicable, aquesta està a 
disposició del client que la sol·liciti.
Els assaigs i activitats marcats (*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC.
La mostra ha estat tramesa pel propi client. L'anàlisi només dóna fe de la mostra sotmesa a assaig.
En aquest informe es farà constar qualsevol discrepància respecte a la descripció de la mostra facilitada pel client.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.
Per informació sobre la tècnica analítica emprada en les determinacions consultar http://ofertalab.aspb.cat
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Coure < 0,020 mg/L MA/2/07460
Crom < 4,0 µg/L MA/2/07460
Ferro < 20,0 µg/L MA/2/07460
Manganès < 4,0 µg/L MA/2/07460
Mercuri < 0,20 µg/L MA/2/07460
Níquel 1,06 ± 0,15 µg/L MA/2/07460
Plom < 1,00 µg/L MA/2/07460
Seleni < 1,00 µg/L MA/2/07460
Calci 49,8 ± 4,9 mg/L MA/2/02006
Magnesi 9,6 ± 0,6 mg/L MA/2/02006
Alcalinitat (pH=4.5) 116 ± 13 mg CaCO3/L MA/2/30506
Duresa (CaCO3 + MgCO3) 164 ± 23 mg CaCO3/L MA/2/30920

* Índex de Langelier -0,2 MA/2/30910
* Temperatura 20,0 °C [01]

Anàlisi de COV's halogenats Presència de: MA/2/30470
Cloroform 19,3 ± 4,8 µg/L MA/2/30470
Bromodiclormetà 10,6 ± 2,7 µg/L MA/2/30470
Dibromoclormetà 9,7 ± 2,5 µg/L MA/2/30470
Bromoform 11,9 ± 3,1 µg/L MA/2/30470
Tricloretilè < 1,00 µg/L MA/2/30470
Tetracloretilè < 1,00 µg/L MA/2/30470
1,2-dicloretà < 1,00 µg/L MA/2/30470
Benzè < 0,50 µg/L MA/2/30470
Suma de Trihalometans 52 ± 14 µg/L MA/2/30470
Suma de Tricloretilè i tetracloretilè < 2,00 µg/L MA/2/30470
Anàlis de HAP < LQ MA/2/20100
Benzo(b)fluorantè + Benzo(k)fluorantè < 0,0200 µg/L MA/2/20100
Benzo(a)pirè < 0,0050 µg/L MA/2/20100
Indè(1,2,3-cd)pirè < 0,0100 µg/L MA/2/20100
Benzo(g,h,i)perilè < 0,0100 µg/L MA/2/20100
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Anàlisi de plaguicides CG < LQ MA/2/20100
Alacloro < 0,020 µg/L MA/2/20100
Aldrín < 0,020 µg/L MA/2/20100
Clorfenvinfós < 0,020 µg/L MA/2/20100
Clorpirifos etil < 0,020 µg/L MA/2/20100
Clorpirifos metil < 0,020 µg/L MA/2/20100
DDD o-p' < 0,020 µg/L MA/2/20100
DDD p-p' + DDT o-p' < 0,040 µg/L MA/2/20100
DDE o-p' < 0,020 µg/L MA/2/20100
DDE p-p' < 0,020 µg/L MA/2/20100
DDT p-p' < 0,020 µg/L MA/2/20100
Diazinón < 0,020 µg/L MA/2/20100
Dieldrín < 0,020 µg/L MA/2/20100
Endosulfán-alfa < 0,020 µg/L MA/2/20100
Endosulfán-beta < 0,020 µg/L MA/2/20100
Endosulfán sulfato < 0,020 µg/L MA/2/20100
Endrín < 0,020 µg/L MA/2/20100
HCH-alfa < 0,020 µg/L MA/2/20100
HCH-beta < 0,020 µg/L MA/2/20100
HCH-delta < 0,020 µg/L MA/2/20100
HCH-gamma (Lindano) < 0,020 µg/L MA/2/20100
Heptacloro < 0,020 µg/L MA/2/20100
Heptacloro epóxido < 0,020 µg/L MA/2/20100
Hexaclorobenceno < 0,020 µg/L MA/2/20100
Malatión < 0,020 µg/L MA/2/20100
Metalaxilo < 0,020 µg/L MA/2/20100
Metolacloro < 0,020 µg/L MA/2/20100
Metoxicloro < 0,020 µg/L MA/2/20100
Molinato < 0,020 µg/L MA/2/20100
Octacloroestireno < 0,020 µg/L MA/2/20100
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Paration etil < 0,020 µg/L MA/2/20100
Paration metil < 0,020 µg/L MA/2/20100
Pentaclorobenceno < 0,020 µg/L MA/2/20100
Trifluralina < 0,020 µg/L MA/2/20100
Anàlisi de plaguicides CL < LQ MA/2/20300
3,4-dicloroanilina < 0,020 µg/L MA/2/20300
4-isopropilanilina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Ametrina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Atrazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Cianazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Desetilatrazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Desisopropilatrazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Diuron < 0,020 µg/L MA/2/20300
Imidacloprid < 0,020 µg/L MA/2/20300
Isoproturón < 0,020 µg/L MA/2/20300
Prometrina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Propazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Simazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Terbutilazina < 0,020 µg/L MA/2/20300
Terbutrina < 0,050 µg/L MA/2/20300
Tiametoxam < 0,020 µg/L MA/2/20300
Clorats 213 ± 38 µg/L MA/2/02003

[01]: Temperatura de referència establerta pel laboratori per realitzar el càlcul de l'Índex de Langelier

Barcelona, 11  de febrer de 2020

Responsable/s competència tècnica dels assaigs: Josep Calderón
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