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08320 - EL MASNOU 

 

 

 

                                                                          IL.LM.  SR.: 

                                                             

SGAB, amb NIF A08000234, com a concessionària del Servei Municipal d’Aigua a El Masnou, i en 

el seu nom i representació la Sra. Marta Tomás Rocabruna, Cap de Distribució, amb DNI nº 

53.063.264X; amb domicili a l’Av. Cabrera, 36 2a Planta (NII Km.644) Torre d’Ara, 08302 Mataró, 

compareix i atentament, 

 

                                                             

            EXPOSA: 

Que adjunt remetem informe analític de  l'aigua  distribuïda pel Servei Municipal d’aquesta 

població  pertanyent a les mostres preses: 

Nº REF DATA LLOC TIPUS

8224574 19-abr DIPÒSIT NOU 5000 Completa - Empreses externes

8226577 19-abr DIPÒSIT NOU 5000 Legionella spp i legionella pneumophila

8236459 26-abr Xarxa Masnou-Ter (c/ Ponent) Control distribució

8264044 09-may Xarxa Masnou-Meia (C/ Joan XXIII) Control distribució

8278754 16-may Dipòsit General del Cementiri Control capçalera

8293022 24-may Xarxa Masnou-Meia (c/ Vall de Rials) Control distribució

8335108 14-jun DIPÒSIT NOU 5000 Control capçalera + nitrats

8362693 20-jun Xarxa Masnou-Meia (C/ Joan XXIII) Control distribució + nitrats

8362692 20-jun Dipòsit Can Teixidor Control capçalera  

Per tot això exposat, 

SOL·LICITA: 

Que havent presentat aquest escrit, es digni a admetre’l i en els seus mèrits consideri per fetes 

les manifestacions en ell contingudes als efectes legals i procedents. 

 

 

El Masnou, a 23 de setembre de 2022 

 

 

 

 

 

 



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.278.754

Punt de presa: Dipòsit General del Cementiri

Data presa: 16-05-2022  10:26 Data recepció: 16-05-2022

Data inici anàlisis: 16-05-2022 Data finalització anàlisis: 20-05-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%0,20 / 1,000,73 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,86 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

UNE-EN ISO 14189:2017<= 00 UFC/100mlRecompte de Clostridium perfringens

PARÀMETRES INDICADORS

UNE-EN ISO 6222:1999<= 100<1 UFC/mlRecompte de bacteris aerobis a 22 ºC

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S0435%<= 155 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500424 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,508,0 Unitats pHpH

MA/Q-S1020%<= 5,00,21 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Codi informe: 8.278.754 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar 

d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 20-05-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.278.754 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.362.692

Punt de presa: Dipòsit Can Teixidor

Data presa: 20-06-2022   8:10 Data recepció: 20-06-2022

Data inici anàlisis: 20-06-2022 Data finalització anàlisis: 21-06-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%0,20 / 1,000,60 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,77 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

PARÀMETRES INDICADORS

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S0435%<= 156 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500420 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,508,2 Unitats pHpH

MA/Q-S1020%<= 5,00,35 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Codi informe: 8.362.692 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 23-06-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.362.692 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.264.044

Punt de presa: Xarxa Masnou-Meia (C/ Joan XXIII)

Data presa: 09-05-2022   8:13 Data recepció: 09-05-2022

Data inici anàlisis: 09-05-2022 Data finalització anàlisis: 11-05-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%0,20 / 1,000,64 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,79 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

PARÀMETRES INDICADORS

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S0435%<= 155 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500439 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,507,9 Unitats pHpH

MA/Q-S10<= 5,0<0,2 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Codi informe: 8.264.044 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 11-05-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.264.044 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.362.693

Punt de presa: Xarxa Masnou-Meia (C/ Joan XXIII)

Data presa: 20-06-2022   8:37 Data recepció: 20-06-2022

Data inici anàlisis: 20-06-2022 Data finalització anàlisis: 21-06-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%0,20 / 1,000,80 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,89 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

PARÀMETRES QUÍMICS

MA/Q-S07<= 50,0<10 mg NO3/lNitrats

PARÀMETRES INDICADORS

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S0435%<= 156 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500421 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,508,0 Unitats pHpH

MA/Q-S1020%<= 5,00,23 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Codi informe: 8.362.693 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 23-06-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.362.693 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.293.022

Punt de presa: Xarxa Masnou-Meia (c/ Vall de Rials)

Data presa: 24-05-2022   8:25 Data recepció: 24-05-2022

Data inici anàlisis: 24-05-2022 Data finalització anàlisis: 27-05-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%0,20 / 1,000,73 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,87 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

PARÀMETRES INDICADORS

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S04<= 15<5 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500426 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,508,0 Unitats pHpH

MA/Q-S10<= 5,0<0,2 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Codi informe: 8.293.022 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 27-05-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.293.022 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.236.459

Punt de presa: Xarxa Masnou-Ter (c/ Ponent)

Data presa: 26-04-2022   8:51 Data recepció: 26-04-2022

Data inici anàlisis: 26-04-2022 Data finalització anàlisis: 29-04-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%0,20 / 1,000,57 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,67 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

PARÀMETRES INDICADORS

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S0435%<= 155 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500428 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,508,2 Unitats pHpH

MA/Q-S10<= 5,0<0,2 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Codi informe: 8.236.459 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 29-04-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.236.459 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

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

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Codi mostra: 8.224.574

Punt de presa de mostra: DIPÒSIT NOU 5000

Data presa: 19-04-2022   8:58 Data recepció: 19-04-2022

Data inici anàlisis: 19-04-2022 Data finalització anàlisis: 26-04-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Analítica: COMPLETA-D

Municipi: Masnou

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

Laboratori.

DETERMINACIONS IN SITU

*-13,5 °CTemperatura (aportació client)

*->= 0,50,77 mg Cl2/lClor residual lliure (aportació client)

*-0,88 mg Cl2/lClor residual total (aportació client)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

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

UNE-EN ISO 9308-2:201400 NMP/100mlE. coli

UNE-EN ISO 7899-2:200100 UFC/100mlEnterococs

PARÀMETRES QUÍMICS

MA/Q-147<= 50<10 µg CN/lCianurs totals

MA/Q-76<= 1,5<0,1 mg F/lFluorurs

MA/Q-102<= 1<0,2 µg Hg/lMercuri

MA/Q-7610%<= 502,7 mg NO3/lNitrats

Metalls totals per ICP/AES

MA/Q-113<= 2000<15 µg/lCoure

MA/Q-11325%<= 1000155 µg/lBor

BTEX i solvents clorats

MA/QO-23<= 1,0<0,25 µg/lBenzè

MA/QO-23<1 µg/lToluè

MA/QO-23<1 µg/lEtilbenzè

MA/QO-23<1 µg/lm+p-xilè

MA/QO-23<1 µg/lo-xilè

MA/QO-23<0,5 µg/lTricloroetè

MA/QO-23<0,5 µg/lTetracloroetè

MA/QO-23<= 3,0<0,5 µg/l1,2-dicloroetà

MA/QO-23<1 µg/l1,1,1-tricloroetà

Codi informe: 8.224.574 Pàg. 1 de 6

*: 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 QUÍMICS

BTEX i solvents clorats

MA/QO-23<= 10<1 µg/lTricloroetè + Tetracloroetè

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics

MA/QO-25, rev. 10<0,025 µg/lNaftalè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lAcenaftilè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lAcenaftè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lFluorè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lFenantrè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lAntracè

MA/QO-25, rev. 10<0,025 µg/lFluorantè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lPirè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lBenzo(a)antracè

MA/QO-25, rev. 10<0,025 µg/lCrisè

MA/QO-25, rev. 10<0,0075 µg/lBenzo(b)fluorantè

MA/QO-25, rev. 10<0,0075 µg/lBenzo(k)fluorantè

MA/QO-25, rev. 10<0,0075 µg/lIndeno(1,2,3,c,d)pirè

MA/QO-25, rev. 10<0,015 µg/lDibenzo(a,h)antracè

MA/QO-25, rev. 10<0,0075 µg/lBenzo(g,h,i)perilè

MA/QO-25, rev. 10<= 0,01<0,003 µg/lBenzo(a)pirè

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,03 µg/lSuma 4 PAHs Dir. 98/83/CE

Plaguicides (SBE - CG/EM)

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lAmetryn

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lPrometryn

MA/QO-25, rev. 10<= 0,03<0,0075 µg/lAldrin

MA/QO-25, rev. 10<= 0,03<0,0075 µg/lDieldrin

MA/QO-25, rev. 10<= 0,03<0,0075 µg/lHeptachlor

MA/QO-25, rev. 10<= 0,03<0,0075 µg/lHeptachlor-epoxide

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lalpha-Endosulfan

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lalpha-HCH*

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lbeta-Endosulfan

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lbeta-HCH*

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lLindane

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/l4,4'-DDE

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/l4,4'-DDD

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/l4,4'-DDT

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lDichlobenil*

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lMolinate*

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lTrifluralin

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lAlachlor

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lPirimicarb*

Codi informe: 8.224.574 Pàg. 2 de 6

*: 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 QUÍMICS

Plaguicides (SBE - CG/EM)

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lPropanil

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lmetil-Parathion*

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lFenitrotion

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lEthofumesate

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lTiobencarb

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,025 µg/lParathion

*MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lChlorpyrifos*

MA/QO-25, rev. 10<= 0,1<0,015 µg/lPendimetalin

Trihalometans

MA/QO-2325%21 µg/lCloroform

MA/QO-2320%15 µg/lDiclorobromometa

MA/QO-2325%11 µg/lClorodibromometa

MA/QO-2330%5,8 µg/lBromoform

MA/QO-2325%<= 100,052,8 µg/lTotal Trihalometans

Plaguicides per EFS i UHPLC-MS/MS

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/l2,4,5-T*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/l2,4-D*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lAtrazine

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lAzoxystrobin*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lBentazone*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lCarbaryl

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lCarbendazim*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lCarbofuran

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lChlorfenvinphos

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lChlorotoluron

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lDEA

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lDEET*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lDIA*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lDiazinon

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lDimethoate

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lDiuron

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lFenuron*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lFlufenacet*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lImidacloprid

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lIrgarol

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lIsoprocarb

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lIsoproturon

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lLinuron

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lMCPA*

Codi informe: 8.224.574 Pàg. 3 de 6

*: 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 QUÍMICS

Plaguicides per EFS i UHPLC-MS/MS

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lMCPP*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lMetalaxyl

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lMetazachlor*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lMethabenzthiazuron

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lMethiocarb

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lMetolachlor*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lMetolaclor-ESA*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lPropaclor-ESA*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lPropazine

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lPropiconazole*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lPropoxur

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lSimazine

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lTebuconazole*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lTerbuthylazine

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lTerbuthylazina-2-hydroxy*

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,015 µg/lTerbutilazina-desethyl*

MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,005 µg/lTerbutryn

*MA/QO-32, rev.7<= 0,100<0,025 µg/lThiabendazole*

MA/QO-25, MA/QO-32<= 0,500<0,025 µg/lTotal Plaguicides

PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetres indicadors microbiològics

UNE-EN ISO 6222:1999<= 1005 UFC/mlRecompte de colònies a 22 °C

UNE-EN ISO 6222:1999Estimat-  Tipus de recompte

UNE-EN ISO 9308-2:201400 NMP/100mlColiformes totals

Paràmetres indicadors físico-químics i organolèptics

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

MA/Q-7610%<= 25046,6 mg Cl/lClorurs

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

MA/Q-566%<= 2500426 µS/cmConductivitat a 20 °C

MA/Q-10813%1,3 mg C/lCarboni Orgànic Total (COT)

*MA/Q-01<= 3<3 Index dil.Gust (25 °C)

*Càlcul0,208Índex de Langelier

*MA/Q-11<= 32 Index dil.Olor (25 °C)

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

MA/Q-7610%<= 25041,7 mg SO4/lSulfats

MA/Q-10715%<= 1,00,22 UNFTerbolesa

Metalls totals per ICP/AES

MA/Q-113<= 200<15 µg/lFerro

MA/Q-113<= 50<15 µg/lManganès

Codi informe: 8.224.574 Pàg. 4 de 6

*: 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 INDICADORS

Metalls totals per ICP/AES

MA/Q-11321%<= 20047 µg/lAlumini

MA/Q-11315%<= 200,034 mg/lSodi

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS NO REGULATS

MA/Q-113176 mg CaCO3/lDuresa total

*MA/Q-08122 mg CaCO3/lAlcalinitat

Metalls totals per ICP/AES

*MA/Q-11340 µg/lBari*

*MA/Q-113<100 µg/lZinc*

*MA/Q-1130,55 mg/lEstronci*

MA/Q-113<5 mg/lPotassi

MA/Q-11325%54 mg/lCalci

MA/Q-11335%10 mg/lMagnesi

*MA/Q-1131,8 mg/lSilici*

METALLS (ICP)

Metalls totals per ICP-MS

*MA/Q-146<0,5 µg/lArgent*

*MA/Q-146<0,5 µg/lBeril.li*

MA/Q-146<= 5,0<1,0 µg/lCadmi

*MA/Q-146<0,5 µg/lCobalt*

MA/Q-146<= 50,0<1,0 µg/lCrom

*MA/Q-1460,9 µg/lMolibdè*

MA/Q-146<= 20,0<5,0 µg/lNíquel

MA/Q-146<= 10<1,0 µg/lPlom

MA/Q-14625%<= 10,01,0 µg/lArsènic

MA/Q-146<= 10,0<1,0 µg/lSeleni

MA/Q-146<= 5,0<1,0 µg/lAntimoni

*MA/Q-146<0,5 µg/lVanadi*

*MA/Q-146<0,5 µg/lTitani*

*MA/Q-146<5,0 µg/lLiti*

*MA/Q-146<0,5 µg/lGal.li*

*MA/Q-146<0,5 µg/lBismut*

*MA/Q-146<0,5 µg/lIndi*

*MA/Q-14641 µg/lFòsfor*

*MA/Q-146<1,0 µg/lWolframi*

*MA/Q-146<0,5 µg/lTal.li*

*MA/Q-146<1,0 µg/lEstany*

*MA/Q-146<1,0 µg/lPaladi*

*MA/Q-146<5,0 µg/lRubidi*

Codi informe: 8.224.574 Pàg. 5 de 6

*: 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

METALLS (ICP)

Metalls totals per ICP-MS

*MA/Q-146<0,5 µg/lLantà*

MA/Q-146<1,0 µg/lUrani

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.

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.

El valor del paràmetre "Total Plaguicides" correspon a la suma dels plaguicides individuals acreditats.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD

140/2003.

Barcelona, 29-04-2022

Aprovació

Jordi Martín Alonso

Cap del Laboratori:

Miquel Paraira

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

Codi informe: 8.224.574 Pàg. 6 de 6

*: 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 INFORME ANALÍTIC

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Codi mostra: 8.226.577

Punt de presa de mostra: DIPÒSIT NOU 5000

Data presa: 19-04-2022   8:58 Data recepció: 19-04-2022

Data inici anàlisis: 19-04-2022 Data finalització anàlisis: 03-05-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Analítica: GS_LEGIONELLA

Municipi: Masnou

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

Laboratori.

DETERMINACIONS IN SITU

*->= 0,50,77 mg Cl2/lClor residual lliure (aportació client)

*-0,88 mg Cl2/lClor residual total (aportació client)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS NO REGULATS

Legionella per cultiu

UNE-EN ISO 11731260 mlVolum màxim analitzat

UNE-EN ISO 11731No detectat UFC/lLegionella spp.

UNE-EN ISO 117314 UFC/lLímit de detecció teòric

MA/M-19No detectatLegionella pneumophila, serogrup 1

MA/M-19No detectatLegionella pneumophila, serogrups 2-14

Mostra classificada segons norma ISO 11731 (annex J)

UNE-EN ISO 11731AMatriu

UNE-EN ISO 117315, 7Procediment

UNE-EN ISO 11731BCYE, GVPCMedi agar

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.

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.

Codi informe: 8.226.577 Pàg. 1 de 2

*: 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

OBSERVACIONS: 

Barcelona, 06-05-2022

Aprovació

Belen Galofré Porcar

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.

Responsable Tècnic Àrea Microbiologia

Codi informe: 8.226.577 Pàg. 2 de 2

*: 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.



INFORME ANALÍTIC

Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Client: Maresme Sud

Adreça: C/ Italia, 50 baixos

Municipi: 08320 - El Masnou

Ref. mostra: 8.335.108

Punt de presa: DIPÒSIT NOU 5000

Data presa: 14-06-2022   8:22 Data recepció: 14-06-2022

Data inici anàlisis: 14-06-2022 Data finalització anàlisis: 17-06-2022

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Municipi: Masnou

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.

DETERMINACIONS IN SITU

MA/Q-17320%>= 0,50,65 mg Cl2/lClor residual lliure (det. in situ)

MA/Q-17320%0,76 mg/lClor total (det. in situ)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de coliformes totals

UNE-EN ISO 9308-2:2014ND/100mlND/100mlDetecció de E. coli

UNE-EN ISO 14189:2017<= 00 UFC/100mlRecompte de Clostridium perfringens

PARÀMETRES QUÍMICS

MA/Q-S07<= 50,0<10 mg NO3/lNitrats

PARÀMETRES INDICADORS

UNE-EN ISO 6222:1999<= 100<1 UFC/mlRecompte de bacteris aerobis a 22 ºC

MA/Q-S11<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

MA/Q-S0435%<= 156 mg Pt/lColor

MA/Q-S0510%<= 2500423 µS/cmConductivitat a 20 °C

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Gust (25 °C)

IEE-T/L-01<= 3<3 Index dil. *Olor (25 °C)

MA/Q-S080,26,50 / 9,508,0 Unitats pHpH

MA/Q-S10<= 1,0<0,2 UNFTerbolesa

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" i, per al cas 

del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ància).

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

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

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als par àmetres qualificats com a Indicadors, 

d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

Codi informe: 8.335.108 Pàg. 1 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234



Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera

08389 Palafolls (Barcelona)

Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

ND: no detectat.

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar 

d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (

excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per 

al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels paràmetres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Palafolls, 20-06-2022

Aprovació

Gemma Gelpí Aguirre

Cap de Laboratori

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Palafolls.

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

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. 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" i "Data presa". Per altra banda, quan el 

laboratori no es 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.

Codi informe: 8.335.108 Pàg. 2 de 2

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, nº 48, 08038 Barcelona - N.I.F. A-08000234


