
La Cartera de Serveis Analítics, els preus públics 
vigents que s’apliquen per a cada servei, l’annex 
tècnic d’acreditació i darreres notes informatives 
es poden consultar a la web de l’organització.

Servei d’atenció al client:
Av. de les Drassanes, 13
08001 Barcelona
Telèfon 934 439 400
FAX 934 430 611
lab@aspb.cat
Metro: Línia 3 (Drassanes)

 informació

El Laboratori està acreditat per 
l’ENAC segons la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025, per a assaigs químics 
i microbiològics de productes agroa-
limentaris i mediambientals amb els 
números 227/LE 459 i 227/LE 1338.

agència de Salut Pública
de Barcelona

laBoratori de l‘aSPB 
La millor oferta analítica  
al servei de tothom

Amb la qualitat com a premissa i com a 
organització orientada als clients, el com-
promís del Laboratori es concreta en:

-  L’actualització constant de l’oferta  
analítica segons les necessitats dels clients

-   L’especialització tècnica, per tal 
d’afrontar els nous reptes en salut  
alimentària i ambiental

-  L’ampliació i adaptació dels assaigs  
acreditats

-  La participació en projectes d’investigació

-   L’aportació de coneixement científic i  
experiència en matèria de salut pública

-  La difusió de resultats d’interès de les  
activitats del Laboratori

-  La formació de futurs professionals

-  La millora continuada dels serveis

comPromeSoS

amB elS
clientS



Un laboratori amb tradició
El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona té 
l’origen en una institució centenària, el Laboratori Municipal 
de Barcelona, creat l’any 1887.

Aquesta entitat que al 
llarg dels anys ha evo-
lucionat per adaptar-
se a les necessitats de 
la salut pública de la 
ciutat, va experimen-
tar una transformació 
important l’any 2003, 
en integrar-s’hi els re-
cursos humans i mate-
rials del Laboratori de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Amb 
la incorporació dels serveis d’aquesta organització s’obriren 
noves perspectives per al Laboratori.

Àmbit de salut alimentària
L’activitat del Laboratori se centra en l’anàlisi d’aigües de 
consum, begudes, aliments i substàncies que hi estan relacio-
nades, amb la finalitat de donar suport analític, d’una banda 
als seus clients i als programes de vigilància i control sistemà-
tics que desenvolupen les autoritats sanitàries, i de l’altra, a 
la investigació de brots epidèmics i alertes alimentàries de 
possibles riscos per a la salut.

Àmbit de salut ambiental
En aquest àmbit, l’activitat comprèn l’analítica d’aigües lúdi-
ques (piscines i platges), aire, sorra i altres mostres mediam-
bientals.

Pel que fa al tipus d’anàlisis que s’hi ofereixen, el Laboratori 
treballa estructurat en dues grans àrees funcionals.

Àrea de microbiologia 
Mitjançant tècniques de cultiu, immunològiques i mol.leculars 
(PCR) s’analitzen:
-  Microorganismes (bacteris i virus) patògens
-  Microorganismes indicadors sanitaris
-  Toxines bacterianes
-  Paràsits

Àrea de química
-  Contaminants orgànics (plaguicides, hidrocarburs,  

compostos orgànics volàtils, disolvents, micotoxines, 
i materials en contacte amb els aliments, entre d’altres)

-  Contaminants inorgànics (metalls pesants)
-  Contaminants atmosfèrics
-  Additius alimentaris
-  Residus de medicaments zoosanitaris
-  Paràmetres nutricionals
-    Nicotina en ambients laborals
-  Anàlisi general d’aigües

cartera de Serveis analítics del laboratori
La cartera de Serveis Analítics conté tota l’oferta analítica del 
Laboratori dins del seu àmbit d’actuació. Per a cadascuna de 
les determinacions microbiològiques o químiques s’especifica 
la matriu en què s’aplica, la tècnica d’anàlisis emprada i els 
límits de quantificació. La cartera de serveis pot consultar-se 
en format pdf a la nostra web www.aspb.cat 

treballant per l’excel.lència / 
acreditació del laboratori

El Laboratori de l’Agència 
de Salut Pública vol ser un 
referent en el camp de la 
salut alimentària i ambien-
tal, mitjançant l’assoliment 
d’elevats nivells d’eficiència 
i excel.lència en el servei.

El Laboratori compta amb 
un equip de professionals 
qualificats que tenen al seu 
abast unes instal.lacions de 
primera línia i un equipa-
ment analític d’última ge-

neració. Tot això permet oferir als seus clients un ventall 
de serveis analítics ampli i de qualitat.

Així ho demostra l’acreditació UNE-EN ISO/IEC 17025 per a 
l’anàlisi química i microbiològica de productes agroalimen-
taris i mediambientals, acreditació atorgada per la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), que garanteix el reconei-
xement internacional de les anàlisis que es fan al Laboratori.

Dins de l’acreditació cal destacar que l’Àrea de Química del 
Laboratori disposa d’un abast d’acreditació flexible per a sis 
categories d’assaig. Això suposa incrementar el seu poten-
cial per donar resposta acreditada a noves sol.licituds d’anà-
lisis no emparades inicialment per l’annex tècnic d’acredi-
tació. Aquesta oferta acreditada es recull en unes llistes 
que complementen l’annex tècnic d’acreditació que són la 
Llista Pública sota Acreditació (LEBA) i la Llista Pública de 
Residus de Plaguicides (LPE). 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

al servei de tothom
El Laboratori de l’Agència de Salut Pública té com a objectiu 
donar resposta a les necessitats analítiques de la salut públi-
ca, i alhora garantir una informació fiable i útil als seus cli-
ents. La tasca del Laboratori es fonamenta en la col.laboració 
amb els clients, l’adaptació a les noves necessitats i exigèn-
cies i l’actualització constant dels seus serveis i competències.

Tothom pot accedir als serveis que ofereix el Laboratori, tant les 
administracions públiques com les empreses i els particulars.

L’àmbit d’actuació del Laboratori comprèn la salut alimentà-
ria i la salut ambiental.


