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INFORME D’ANÀLISI 

DETERMINACIÓ DE .......... EN ............... 

CODI DE L’INFORME 

[A fixar per l’alumne] 

 

1. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom: [A fixar per l’alumne] 

Empresa: [A fixar per l’alumne] 

Adreça: [A fixar per l’alumne] 

Telèfon: [A fixar per l’alumne] 

Fax: [A fixar per l’alumne] 

Web: [A fixar per l’alumne] 

E-mail persona de contacte: [A fixar per l’alumne] 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 

Nombre de mostres:  

Quantitat de mostra: 

Tipus de mostra: [Aigua, farina, etc.] 

Descripció: [Aspecte, estat, homogeneïtat, color, etc.] 

Envàs: [Bossa de plàstic sense segellar, pot plàstic, pesasubstàncies, etc.] 

Referència de la mostra: [Codi donat pel sol·licitant] 

Data de presa de la mostra: [Si la ha dut a terme el sol·licitant] 

Data de recepció de la mostra: [Data d’entrada al laboratori. En el nostre cas podria ser la 

data d’entrega de la mostra] 

Referència interna de la mostra: [Nou codi que dona el laboratori que analitzarà la mostra] 

Conservació: [Indicar si cal condicions especials de temperatura, llum, humitat, etc.] 

Anàlisis a portar a terme: [Per exemple, ‘Determinació d’ocratoxines A i B’] 

Observacions: [Informació addicional proporcionada pel sol·licitant, etc.] 

 

3. MÈTODE D’ANÀLISI 

Descripció molt breu. Per exemple: 

El contingut d’ocratoxines s’ha determinat mitjançant HPLC-FLD utilitzant una adaptació del 

mètode descrit per Amézqueta et al (Food Additives and Contaminants 2004; 21: 1096-

1106). [Cal explicar breument la adaptació feta i també fer una taula amb les condicions 

experimentals més rellevants (en el cas de HPLC: columna, fase mòbil, longitud d’ona de 

detecció, interval de concentracions de treball, etc.)] 
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4. RESULTATS 

Data d’anàlisi: [El dia que es va començar l’anàlisi] 

Número de replicats: 

Quantitat de mostra analitzada: [Indicar un interval si s’han realitzat diferents rèpliques] 

Dilucions dutes a terme: [Si escau] 

 

El contingut d’ocratoxines a la mostra rebuda és de: 

 

Anàlit Concentració (g/kg) RSD (%) 

Ocratoxina A   

Ocratoxina B   

 

 

5. OBSERVACIONS 

- Els resultats només donen fe de la mostra/es rebuda/es. 

- Aquest informe no pot ser reproduït ni parcial ni totalment sense l’aprovació per escrit 

del Laboratori Bàsic de Química Analítica. 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

 

Responsable del laboratori:  

[Nom i cognoms del responsable del laboratori d’anàlisi, que és qui signa aquest informe] 

Laboratori:  

[Nom del laboratori d’anàlisi. Per exemple, el Laboratori Bàsic de Química Analítica] 

Data d’emissió:  

[Dia que es signa aquest informe d’anàlisi] 


