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Nota  

informativa  
Laboratori 

  
Núm. 23-01 / Gener 2023  

ACREDITACIÓ FLEXIBLE PER CATEGORIES D’ASSAIG: 

Llistes Públiques LEBA i LPE (NT–18 i NT–19 d’ENAC) 

 

El laboratori està acreditat per abast flexible per a les següents categories d’assaig: 

Descrites a la Llista Pública d’Assaig sota acreditació (LEBA) 

 Norovirus (genogrups I i II) en aliments i escovilló de superfícies inerts per RT-PCR 

en temps real  

 Additius alimentaris en aliments per cromatografia de líquids  

 Contaminants químics orgànics en aliments, aigües i suports de mostreig 

ambiental per mètodes cromatográfics  

 Elements químics i espècies en aliments, additius alimentaris i suports de mostreig 

d’aire ambient per espectroscòpia atòmica  

 Ions en aliments, additius alimentaris i aigües per cromatografia de líquids  

 Residus zoosanitaris en aliments i productes d’origen animal per cromatografia de 

líquids i amb detector d’espectometria de masses 

 Toxines naturals en aliments per mètodes cromatogràfics  

 

Descrites a la Llista Pública de Residus de Plaguicides en Aliments (LPE) 

 Residus de plaguicides en aliments per cromatografia 

 

L’acreditació per abast flexible significa que el laboratori pot informar com acreditat nous 

paràmetres (analits) o nous productes (matrius), pertanyents a alguna de les categories 

d’assaig esmentades, encara que no figurin a la LEBA ni a la LPE vigents. 

Els informem, que en aquests casos i tal com s’està fent, el laboratori, abans de lliurar el 

resultat com acreditat,  realitzarà unes comprovacions/validacions prèvies per tal de 

garantir el compliment dels criteris de qualitat preestablerts.  
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Aquest fet, pot comportar la demora en l’emissió de l’informe d’assaig, i en cas que les 

proves no siguin satisfactòries no es podrà informar d’aquest resultat. 

Les llistes Públiques LEBA i LPE estan disponibles a la web de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona www.aspb.cat, apartat laboratori, acreditació ENAC i també es pot consultar 

directament l’estat d’acreditació de les determinacions a l’adreça http://ofertalab.aspb.cat 

Per a qualsevol dubte al respecte, poden adreçar-se a la Responsable del Servei 

d’Administració i Logística (seal@aspb.cat). 

  

http://www.aspb.cat/
http://ofertalab.aspb.cat/
mailto:seal@aspb.cat

