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JORNADA TÈCNICA 
 

La gestió de l’abast flexible en el Laboratori de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (LASPB), 
una garantia per a la salut pública 

L’objectiu de la jornada es donar a conèixer com gestiona el 

Laboratori de l’ASPB l’abast flexible de la acreditació segons les 

notes tècniques NT18 i 19 per atendre les demandes de noves 

determinacions o diferents tipus de mostres a les validades o 

comprovades  descrites en el seu catàleg de serveis. 
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Jornada tècnica: 

La gestió de l’abast flexible en el Laboratori de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (LASPB), una garantia per a la salut pública 

Laboratori ASPB 14 novembre  2017 

Els laboratoris de salut pública han de poder donar resposta a sol·licituds d’assaigs molt diverses. Sovint 

aquestes sol·licituds responen a alertes o situacions noves per a les quals no es disposa de procediments 

acreditats. 

Aquesta situació es pot donar tant per demanda de determinacions analítiques que no consten al catàleg de 

serveis del laboratori com per mostres / matrius que mai s’han analitzat, cosa que obliga a comprovar que els 

mètodes aplicats al laboratori són els adequats per a la mostra concreta sol·licitada. 

El fet que els resultats analítics hagin d’estar emparats per l’acreditació per tenir validesa legal, fa 

indispensable que els laboratoris disposin de les eines adients per incloure en el seu abast d’acreditació noves 

determinacions i/o noves matrius que compleixin uns criteris de qualitat prèviament establerts. 

Les notes tècniques de l’ENAC, NT-18 i NT-19, estableixen les directrius per tal que els laboratoris puguin 

disposar d’un abast flexible per a les categories d’assaig que el laboratori estableixi. Aquest sistema permet 

incorporar nous procediments, analits a procediments ja validats o ampliar l’abast dels procediments existents 

a noves matrius no validades que hagin estat comprovades. 

Els laboratoris que s’acullen a aquest abast flexible hauran d’especificar molt clarament la sistemàtica que 

utilitzaran quan es doni alguns dels casos descrits anteriorment i hauran de convenir amb els seus clients que 

per aquests casos, la realització de les anàlisis podrà demorar-se i que l’emissió de resultats vindrà 

condicionada al compliment dels controls de qualitat realitzats per garantir els resultats obtinguts. 

L’objectiu de la jornada és explicar com aplica el laboratori de l’ASPB aquest abast flexible en les categories 

d’assaig que té disponibles, 7 de química i 1 de microbiologia i com gestiona els documents que 

complementen el seu annex tècnic: Llista pública d’assaigs (LPE) per a plaguicides i la llista d’assaigs acreditats 

(LEBA) per a la resta de procediments. 

 

  



 

 
 

 
Programa de la Jornada Tècnica al Laboratori ASPB  

9:30 Presentació de la jornada 

 Francesc Centrich  
Laboratori ASPB 

9:45   Acreditació per abasts flexible: actualitat i perspectives 

 Juan Angel García 
 Entidad Nacional de Acreditación. ENAC 

10:30  La gestió de l’abast flexible al Laboratori de l’ASPB 

 Teresa Subirana 
 Unitat Garantia de Qualitat. Laboratori ASPB 

11:15  Cafè  

 

11:45  Detecció de norovirus en aliments. Categoria d’assaig de l’abast flexible en l’anàlisi 
 microbiològic d’aliments al Laboratori de l’ASPB 

 Efrén Razquin.  
Servei de Microbiologia. Laboratori de l’ASPB 

12:30   L’aplicació de la NT18 en els set categories del servei de Química. Exemples i particularitats 

 Antoni Rúbies i tècnics del Servei 
 Servei de Química. Laboratori ASPB 

13:15  L’anàlisi de plaguicides, aplicació de la NT19 en la gestió de l’abast flexible 

 Eva Muñoz, Nuria Cortés 
 Servei de Química. Laboratori ASPB  

14:00  Taula oberta de debat i discussió 

 

14:30   Clausura 

 Carme Borrell  
 Gerenta de l’ASPB 

 
 
 


