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Resum 

A la Reserva de la Biosfera del Montseny hi ha identificades més de 900 fonts d’aigua, cadascuna amb 
les seves característiques pròpies, determinades per la seva situació geogràfica i geològica, i en gran 

part per les accions antròpiques properes. 

En aquest projecte, es realitza un estudi químic i mineralògic de l’aigua de 223 fonts del Montseny 

nord, est i oest amb diverses analítiques. Els paràmetres s’han determinat utilitzant tècniques de 
laboratori com potenciometria, conductimetria, volumetria àcid-base, volumetria Möhr, turbidimetria, 

espectrofotometria UV/Vis i complexometria i fotometria de flama.  

Per comprovar la influència de la geologia en la mineralogia de les aigües, s’ha dut a terme un 

tractament estadístic per trobar similituds i diferències dels paràmetres analitzats entre les fonts 
analitzades. Aquest es basa en una anàlisi de components principals i una anàlisi de clústers realitzats 

amb el programa gratuït R. 

A partir dels grups determinats amb les tècniques estadístiques, s’ha comparat les tres zones 
geogràfiques i s’ha relacionat la qualitat de l’aigua de les fonts de cada zona amb la quantitat de nitrats 

legislat pel Reial Decret 140/2003.  

Finalment, es planteja una avaluació econòmica per la realització dels anàlisis fisicoquímics en un 

laboratori homologat o un laboratori de la universitat en qüestió. A més a més, s’ha afegit un anàlisi 
extensiu de l’impacte ambiental pel tractament de residus. 
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Resumen 

A la Reserva de la Biosfera del Montseny hay identificadas más de 900 fuentes de agua, cada una con 
sus características propias, determinadas gracias a su situación geográfica y en gran parte a las acciones 

antrópicas realizadas en la zona.  

En este proyecto, se realiza un estudio químico y mineralógico del agua de 223 fuentes del Montseny 

norte, este y oeste con varios análisis. Los parámetros marcados se han realizado utilizando técnicas 
de laboratorio como potenciometría, conductimetría, volumetría acido-base, volumetría Möhr, 

turbidimetría, espectrofotometría UV/Vis y complexometría y fotometría de llama. 

Para comprobar la influencia de la geología en la mineralogía de las aguas, se han realizado un 

tratamiento estadístico para determinar similitudes y diferencias en las fuentes analizadas. Este, se 
basa en un análisis de componentes principales y de clústeres realizado con el programa gratuito R. 

Gracias a los grupos determinados con las técnicas estadísticas, se han comparado las zonas 

geográficas y se ha relacionado la calidad del agua de las fuentes de cada zona con la cantidad de 
nitratos legislados por el Real Decreto 140/2003. 

Finalmente, se plantea una evaluación económica para la realización de análisis fisicoquímicos en un 

laboratorio homologado o en un laboratorio de la universidad. Además, se ha añadido un análisis 

extensivo del impacto ambiental que se puede sufrir por el tratamiento de residuos. 
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Abstract 

More than 900 water sources have been identified in the Montseny Biosphere Reserve, with their own 
characteristics, determined by their geographical location and largely due to the anthropic actions 

carried out in the area.  

In this project, a chemical and mineralogical study of the water of 223 springs in the Montseny north, 

east and west is being carried out with various analyses. The parameters marked have been carried 
out using laboratory techniques such as potentiometry, conductimetry, acid-base volumetry, Möhr 

volumetry, turbidimetry, UV/Vis spectrophotometry, complexometric volumetry and flame 

photometry. 

To check the influence of geology on the mineralogy of the waters, a statistical treatment has been 
carried out to determine similarities and differences in the sources analyzed. This is based on a principal 

component and cluster analysis performed with the free program R. 

Thanks to the groups determined with the statistical techniques, the geographical areas have been 
compared and the springs water quality each area has been related to the quantity of nitrates 

legislated by Royal Decree 140/2003. 

Finally, an economic evaluation is proposed to carry out physicochemical analyses in an approved 

laboratory or in a university laboratory. In addition, an extensive analysis of the environmental impact 
that can be suffered by the treatment of waste has been added. 
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Glossari 

 
Aigua Milli-Q Aigua purificada i desionitzada en un alt grau per un sistema de purificació. 

Aqüifer Formació de terra subterrània saturada d’aigua que pot estar formada per 

roques permeables com sorra o grava.  

Ci   Concentració d’una mostra. 

Eigenvector Vectors que al ser multiplicats per una altra matriu, resulten en el mateix 

vector o múltiple d’aquest. Tots aquests són ortogonals entre ells 

independentment de les dimensions. 

Eigenvalues Valor múltiple escalar, que no modifica el eigenvector. 

Ho   Hipòtesis nul·la. 

KMO   Test de Kaiser-Mayer-Olkin. 

PCA   Anàlisi de components principals. 

PET    Polímer termoplàstic anomenat politereftalat d'etilè. 
PM Partícules sòlides o líquides disperses a l’atmosfera, que tenen un diàmetre 

entre 2,5 i 10 !m. Aquestes estan formades per compostos inorgànics com 

els silicats o aluminats. 

UV/VIS   Ultraviolada-visible. 
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1. Prefaci 

Tot i que el títol d’aquest treball sigui “Estudi teòric i evidència empírica de la quimico-minerologia de 
les aigües de les fonts del Montseny sud, i comparativa amb el que succeeix a les fonts del Montseny 

nord, est i oest”, es pot veure que degut a la situació d’alerta sanitària no s’ha pogut dur a terme  la 

part de treball de camp, és a dir no s’ha fet ni la recollida de mostres, ni l’analítica en el laboratori de 

les fonts del Montseny sud que estava previst (en total una seixantena de fonts).  

Tot i així s’ha desenvolupat la part teòrica de l’anàlisi fisicoquímica i l’estadística multivariable, i el TFG 

s’ha reorientat a l’estudi dels resultats experimentals a partir de dos tractament estadístics: anàlisis de 

components principals i una anàlisi jeràrquica de clústers. Les 223 mostres d’aigua que s’han comparat 

provenen de les zones nord, oest i est que s’han portat a terme en un laboratori homologat durant els 
darrers quatre anys. 

1.1. Origen del treball 

El present Treball de Final de Grau forma part de una línia de recerca anomenada “ Projecte Fonts del 

Montseny” realitzats pels doctors Òscar Farrerons i Fortià Prat Bofill el qual entre els anys 2016-2019 

van analitzar tres àmbits geogràfics del Montseny per comparar les diverses zones en quant a les seves 
qualitats hidro-mineralògiques.  

El “Projecte Fonts del Montseny” ha donat lloc a una vintena de publicacions d’articles en revistes locals 

(Ausa, Quaderns d’Estudis Selvatans, Tagamanent, Aplec de Matagalls, Baix Montseny...) i nacionals 

(Vèrtex-FEEC, Muntanya-CEC, Tecnoaqua...); l’edició de cinc llibres amb temàtica fontinal; la 
col·laboració i realització de conferències i miscel·lànies arreu de Catalunya (a escoles, casals i 

ajuntaments); la participació en congressos sobre aigua, fonts i espais naturals, de caire nacional 

(Congreso Nacional del Agua, Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua) i internacionals 

(Simposio Internacional sobre Conservación de Ecosistemas Fontinales, International Congress of the 
Mountains, International Conference on Water and Sustainability), i la divulgació en jornades de 

recerca (Jornada de comunicació científica EEBE-UPC, Recerca en campus Diagonal Besos-UPC).  

1.2. Motivació 

Aquests anys ens han proporcionat un coneixement bàsic en el camp de laboratori, l’àrea de qualitat 

d’aigües i fins i tot l’àrea de tractament estadístic de les dades obtingudes per extreure conclusions, 
però a la vegada no s’ha realitzat cap cas específic ni aplicat. Aquest projecte ajudarà en ampliar els 

meus coneixements en àrees del grau de enginyeria química. 
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1.3. Requeriments previs 

Per la realització d’aquest treball, s’han requerit certs coneixements previs realitzats en la carrera 
d’enginyeria química, que a la vegada s’han ampliat en aquest projecte. 

El primer de tots, és el treball al laboratori. És un requisit essencial, ja que el plantejament del projecte 

s’ha desenvolupat comptant un gran treball d’aquest, el qual s’havia dut a terme en certes 
assignatures. Per altra banda, s’ha d’estar interessat en millorar i aprendre sobre el tractament d’aigües 

i les anàlisis per determinar els paràmetres. 

A més a més, un altre requisit indispensable, és el coneixement de certs paràmetres químics. Moltes 

tècniques utilitzades tenen un fonament i mesura que s’ha de conèixer. 

Finalment, el treball de camp també és primordial per la realització d’aquest projecte, ja que s’ha de 

remarcar quines són les àrees que caracteritzen millor la zona. 
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2. Introducció 

L’aigua és una de les grans protagonistes de molts dels paisatges que proporciona Catalunya i a la 
vegada és essencial per obtenir una biodiversitat per la natura.  

Actualment, una de les zones més properes de Barcelona que és coneguda per la seva abundància 

d’aigua, és el massís del Montseny. Aquest, està envoltat d’aigua i fa que tingui una important 

abundància en fonts, de les quals s’han pogut contar, fins ara, més de 900.  

Quan analitzem el Montseny, primer de tot s’associa amb el concepte de muntanya humanitzada, ja 

que està envoltada de pobles i s’ha recorregut a aquest com a un recurs turístic de Catalunya. Degut a 

aquests esdeveniments i a la proximitat a la capital, s’ha decidit comprovar que, el massís en qüestió, 

no ha perdut les seves característiques hidrològiques malgrat les activitats humanes invasives que són 
pròpies pel aprofitament econòmic. 

2.1. Objectius del treball 

Com a objectiu principal s’aconseguirà la determinació de diferències hidro-mineralògiques entre les 

zones estudiades gràcies a l’estudi estadístic. A la vegada aquest servirà per relacionar la qualitat de 

l’aigua de les fonts amb la mineralogia i geologia de la zona. 

Dins del marc de treball, els objectius a assolir són els següents: 

- Estudiar i analitzar els paràmetres fisicoquímics que determinen la qualitat química d’una 

aigua. 

- Determinar els procediments estadístics òptims per la diferenciació dels paràmetres analitzats 
que defineixen les aigües en qüestió. 

- Programar les anàlisis estadístiques amb un programa informàtic gratuït. 

- Avaluar la diferència de qualitat d’aigua associada amb la quantificació de nitrats segons les 

zones geogràfiques. 

2.2. Abast del treball 

Aquest projecte està enfocat a les persones que estiguin interessades en profunditzar quines són les 

qualitats i tipus d’aigües que caracteritzen les zones del Montseny. Aquest treball servirà tant per tenir 

cura de l’aigua d’aquest parc natural i ajudar a la seva preservació, com per ampliar certs coneixements 

de hidrogeologia i de tractament estadístics d’anàlisis fisicoquímics. A més a més, ajudarà al lector a 
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entendre quins són els paràmetres químics de les aigües, que poden ser afectats a la geologia del sòl i 

els seus desavantatges amb l’excés de concentració d’aquests. 

A la vegada, aquest projecte va enfocat a lectors interessats pel tema i per la qualitat de les aigües, per 

aquest motiu, sense detriment de la qualitat tecnicocientífica,  s’ha procurat utilitzar un llenguatge 
senzill i didàctic perquè pugui ser llegit sense dificultat pel gran públic.  
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3. Part teòrica 

En aquest apartat es desenvoluparà  el marc geogràfic on es produeix aquest treball, els paràmetres 
fisicoquímics analitzats per determinar la qualitat de les aigües i finalment els procediments estadístics 

que s’han utilitzat per trobar similituds entre les mostres. 

3.1. Marc geogràfic 

Primer de tot, es durà a terme una breu explicació sobre la zona d’estudi a la qual es refereix el projecte. 

Els apartats que s’implicaran en aquest treball són: la situació geogràfica, la geologia, la hidrologia i el 

clima de la zona. 

3.1.1. Parc Natural del Montseny 

El massís del Montseny es troba en la Serralada Prelitoral Catalana, del qual és el massís més alt. Els 
tres pics més representatius que el componen són: el Turó de l’Home (1706 m) , les Agudes (1697 m) i 

el Matagalls (1697 m). (1) Actualment, disposa de les categories jurídiques de protecció de Reserva 

Mundial de la Biosfera i de Parc Natural, els quals van ser declarats els anys 1978 i 1987, 

respectivament.  

El Montseny està situat al nord-est de Catalunya, abasta part de tres comarques catalanes: a l’est i 

nord-est, la Selva ; al sud, Vallès Oriental i a l’oest i nord-oest, Osona . La seva estructura hidrològica 

està delimitada per tres conques que responen a diferents orientacions: el Congost a l’oest i al sud-
oest; el Tordera al sud i al llevant; i la Riera Major al nord. Aquests són rius, que són caracteritzats per 

cabals significatius d’aigua durant tot l’any.   

El parc natural del Montseny té una superfície de 31.064 hectàrees (2) i la reserva de la biosfera de 

50.166 hectàrees (1). Com es pot observar en la Figura 3.1 en que queden delimitades les dues 
superfícies jurídiques. Està situat en part o sencer del terme de 18 municipis que, des del nord, i 

ordenats en sentit horari són: Seva, Viladrau, Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, Riells i Viabrea, 

Gualba, Campins, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Cànoves i Samalús, la Garriga, 

Figaró-Montmany, Tagamanent, Aiguafreda, el Brull, Montseny, Fogars de Montclús. 
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Figura 3.1: Situació del parc natural del Montseny. Limitació del parc natural en color verd fluix, limitació de 

la reserva de la biosfera en verd fort. Font: (3) 

Per l’altitud, topografia, localització i climatologia, el Montseny, és un parc natural on hi ha gran 
varietat de flora i fauna. Es poden trobar ben representats els cercles de vegetació d’Europa occidental 

segons l’altitud com: el mediterrani (trobat a zones baixes o d’altitud mitjana), aquest el representen 

alzinars, suredes i pinedes; l’eurosiberià (dominant en zones per sobre de mil metres), on predominen 
les fagedes i  avets; i el boreoalpí (en zones de nivell molt alt del massís), on es troba matollars i prats. 

Aquest fet comporta que el Montseny sigui una àrea idònia per a l’estudi i el seguiment de l’impacte 

del canvi climàtic sobre les comunitats biològiques.(4) 

Pel que fa a la fauna, gràcies a la seva vegetació i el caràcter boscós, el Montseny és una de les principals 
àrees de nidificació d’ocells a Catalunya. A més a més, consta de una fauna d’espècies centreeuropees 

a les zones altes del massís i a la vegada, fauna pròpia d’ambients mediterranis en àrees d’altitud més 

baixes. La coexistència d’aquests dos grups es pot trobar a pocs llocs de tot Europa i comporta una gran 

diversitat d’espècies.  Actualment, s’han citat més de 10.000 espècies d’invertebrats i a la vegada, 270 
de vertebrats, algunes d’elles endemismes, com el tritó del Montseny. (5) 

El Montseny és un massís molt pròxim a Barcelona, el que històricament ha suposat una de les 

principals fonts econòmiques de diverses activitats de silvicultura, ramaderia i agricultura.  Actualment, 
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aquestes explotacions estan molt presents en les parts altes i de relleu suau del massís, i per altra banda 

es pot trobar en les planes que envolten el massís. Tot i això, la principal activitat econòmica del parc 

és el sector terciari, degut a l’elevada presència de visitants que hi ha (aproximadament un milió de 

visites anuals). 

3.1.2. Geologia 

El conjunt muntanyós del Montseny és molt peculiar, ja que presenta diversos paisatges en el seu 
entorn. Primer de tot està vorejat de dues de les planes molt amples: plana del Vallès i la plana de Vic 

i d’altra banda de dues valls: la de la riera de Arbúcies i la del Congost. 

Aquest parc Natural està compost per una sèrie de metasediments de diverses edats tal com pot ser 

del paleozoic, mesozoic i del cenozoic. Concretament, el Montseny parteix de roques velles envoltades 
de zones més noves, el qual provoca aquesta diversitat d’edats. Segons es pot observar en la Figura 

3.2, podríem distingir el Montseny en certes àrees: la oest, on predominen les roques sedimentàries 

triàsiques; l’est, on predominen roques magmàtiques plutòniques d’edat paleozoica i la zona central i 

nord, on predomina roques paleozoiques però sedimentàries.   

 
Figura 3.2: Geologia del Montseny, separades amb colors depenent de la zona d'estudi. Font: (6) 

Com es pot observar, el nord-est està limitat amb granitoides (Montseny i Guilleries). A la vegada, el 

nord-oest està basat en la depressió del Ebre i el sud consta de una falla normal, amb el neogen de la 

fossa del Vallès.  
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Els materials que es poden trobar majoritàriament en el Montseny tenen gran contingut de silici. Els 

granitoides, que són els marcats pel color fúcsia, es troben en el nord i l’est del massís, estan composats 

de minerals fèlsics, és a dir que són roques riques en elements lleugers com silici, oxigen, sodi i potassi. 

A més a més, aquest color també es pot trobar en altres punts del massís, com s’observa a la figura 
anterior. Les roques calcaries són les que es troben en la zona del oest del massís, encara que també 

es poden trobar en la zona de Gualba. Aquestes, són unes roques sedimentàries que contenen més del 

50% de CaCO3 (carbonat de calci). Finalment, en el centre del massís podem trobar les roques més 

antigues, que són carbonàtiques de les quals es poden remarcar les dolomies i les calcàries. 

3.1.3. Hidrologia 

El massís de Montseny consta de tres complexos muntanyosos comentats prèviament. Aquest fet, fa 
que la hidrologia del parc natural sigui molt rica en rius, rieres i rierols en tots els punts cardinals, és a 

dir una zona perfecte per la ubicació de moltes espècies degut a l’abundància d’aigua. 

La hidrologia del Montseny es pot separar en 3 parts, les quals corresponen a 3 rius principals: el 

Congost, la Tordera i la Riera Major. El qual en la Figura 3.3, es pot observar els rius principals i els 
afluents d’aquests.  

 
Figura 3.3: Principal hidrologia del Montseny. Font: (7)  

Com es pot observar en la figura anterior, pel costat septentrional les aigües són recollides per la Riera 

Major i el Gurri, ambdós en direcció nord fins desguassar al Ter. Les aigües del Montseny ponentí 
desemboquen al mar Mediterrani principalment a través del riu Congost. Aquest riu limita amb la 

conca del Ter al poble de Balenyà, es carrega per les aigües de rieres i torrents tributaris que s’omplen 

a partir d’una gran quantitat de fonts. Quasi totes les fonts analitzades de Seva, Viladrau i part del Brull 

desguassen a nord cap al Gurri (i després al Ter direcció a la Mediterrània).(8)  
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Les aigües del Montseny est arriben al sud a través de la riera d’Arbúcies, que és alimentada per una 

successió de torrents. Al límit sud del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu la riera de Arbúcies 

alimenta la Tordera, la qual és el riu més important del Montseny. Tot i que, com tots els rius del massís 

és de règim torrencial. Comptant tot el seu recorregut fins el mar, té un recorregut de 62 km, amb una 
conca total de 894 km².  

Els cursos fluvials estudiats en aquest projecte presenten un cabal reduït, és a dir que no s’analitzaran 

fonts on el cabal sigui important. Per altre banda, degut a pluges ocasionals es pot donar que el cabal 

hagi incrementat, però el considerem constant en el temps. 

Per altra banda, certes poblacions del parc natural del Montseny queden afectades per un aqüífer de 

444 km2, el qual està limitat al nord-oest pel riu Ter i els embassaments de Sau i Susqueda; al nord-est 

per materials impermeables comentats en el punt 3.1.2 i al sud per l’aqüífer de la Tordera. Gràcies, 
aquesta massa d’aigua la descarrega d’aquesta es produeix amb certs punts com: fonts o en rius. (9) 

3.1.4. Clima 

El Montseny presenta diversos climes, que engloba des de mediterrani subhumit fins a climes atlàntics. 
Com a conseqüència esdevé una zona on hi ha gran variabilitat de temperatura i pluviometria, la qual 

pot crear gran quantitats de boires. 

Les temperatures tenen una mitjana anual entre 14-15ºC en les bases de la muntanya, encara que en 
el punt més alt del massís es pot comprovar que la temperatura mitjana cau a uns 5-6ºC. Com s’ha 

comentat prèviament el Montseny, té un relleu molt variable amb el qual es comprova que els pics són 

els que tindran les temperatures més fredes i les temperatures elevades estaran a les planes i a les fons 

de la vall.(4) 

Una de les característiques més notables del Montseny són les boires: la boira baixa i la boira 

convectiva, que poden aparèixer en dos punts: zones més elevades i als fons de les valls, 

respectivament. A les zones baixes, la boira sorgeix del de la inversió tèrmica que hi ha durant l’hivern 

i la tardor entre la zona de la plana de Vic i la plana del Vallès.  

Per altra banda, es troba la boira de més de 900 m d’altitud, es troba normalment a l’estiu i prové dels 

vents convectius (marinada), provinents del Mediterrani, que redueixen la carrega hídrica que 

transporten de les plantes del Montseny. La humitat elevada en les zones altes és degut a la marinada. 

Aquesta i la boira tenen un paper essencial en l’originalitat bioclimàtica del massís. 

 



  Memoria 

10   

Finalment, la diferenciació de precipitacions mitjanes en les zones del Montseny és molt elevada, i 

aquestes són molt irregulars com es propi del clima mediterrani (10). A la vegada, les precipitacions 

estan marcades per l’altitud, és a dir zones com el Turó de l’Home i Viladrau tindran precipitacions molt 

més marcades que la zona de La Garriga o Balenyà. Com es pot observar en la Figura 3.4, a les planes 
del Vallès i de Vic les precipitacions són molt escasses, ja que ronden els 700 mm. Al sector sud-oest, 

com La Garriga les pluges arriben a una mitjana anual de 650 mm. En canvi, al sector sud-est es pot 

trobar la Vall de Santa Fe, on hi ha major presencia de boires i poden arribar a uns règims de 950 mm.  

 
Figura 3.4: Pluviometria de la zona del Montseny. Font:(11)  
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3.2. Anàlisi fisicoquímic 

A continuació, es descriuen els paràmetres fisicoquímics que s’ha analitzat a les mostres de les tres 
zones del Montseny. Primer de tot, abans de dur a terme la introducció de cada paràmetre, s’ha de 

comentar que les variables seleccionades s’han escollit ja que són els ions majoritaris en l’aigua.  

3.2.1. pH 

El pH, també anomenat acidesa, és la mesura de la quantitat de ions d’hidrogen en l’aigua. Aquest és 

expressat com el logaritme negatiu de l’activitat de ions d’hidrogen, que en solucions diluïdes 

s’aproxima a la concentració d’hidrogen, com s’observa a l’equació següent (12): 

"# = −log	([#,]) (Eq. 3.1) 

El resultat de la fórmula es presenta en una escala de 0 a 14: menys de 7, la solució analitzada és àcida; 

més de 7, la solució analitzada és bàsica; i per últim si és 7, és un pH neutre.  

El pH en el aigua depèn de dos factors (13):  

• El equilibri carbònic: Aquest es controlat per l’equilibri del bicarbonat, carbonat i diòxid de 

carboni. Una concentració alta de diòxid de carboni afectarà indirectament al pH, és a dir que 

aquest serà menor.  

/01 + #10 ↔ #1/04 ↔ #, + #/04
5 ↔ #, + /04

15 (Reacció  3.1) 

• L’activitat vital dels microorganismes aquàtics.  

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que el rang de pH en aigua és de 6,5 fins a 8,5 depenent de la 
zona i la geologia de la zona de l’aigua. Per exemple, si hi ha zones amb roques calcàries pot provocar 

un increment de pH i de basicitat. Superant un pH de 8, indica que l’aigua presenta una gran quantitat 

de minerals alcalins. Aquests, no tenen cap conseqüència a la salut de les persones, però poden aportar 

un gust amarg o acumulacions de cristal·litzacions a les canonades de transport d’aigua.  A la vegada, 
certs problemes també poden sorgir quan l’aigua presenta uns nivells d’acidesa alts, ja que pot 

provocar corrosió i danyar canonades. (14) 
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3.2.2. Conductivitat 

La conductivitat és la mesura de l’habilitat d’una solució per transmetre corrent elèctric. Aquesta 
habilitat depèn de la presencia de ions majoritaris (calci, magnesi, sodi, potassi, bicarbonat, sulfat i 

clorurs) i de la seva concentració, mobilitat i valència. Com es pot observar en la Figura 3.5, si la 

concentració d’aquests ions incrementa, la conductivitat també incrementa.  

 
Figura 3.5: Conductivitat en funció de la concentració de ions. Font: (15)  

Per altra banda, la conductivitat depèn de la geologia de la conca a causa de la diferent solubilitat dels 
materials que conformen el sòl. Tot i això, la conductivitat també està relacionada amb els usos del sòl, 

ja que en els sòls amb funció agrícoles hi ha molts més minerals i incrementa la conductivitat. (16) Hi 

ha diferents tipus d’efectes: una conductivitat de <100 !6/89, es consideren aigües poc 

mineralitzades; conductivitat de 100-1000 !6/89, es consideren aigües mitjanament mineralitzades, 
que es poden formar de forma natural en rius i per últim conductivitat de >1000 !6/89, que 

simbolitzen aigües molt mineralitzades, que estan en zones que han estat afectades per abocaments 

o zones amb mineralització molt alta. 

3.2.3. Bicarbonat 

L’alcalinitat d’una aigua mesura la capacitat de neutralització d’àcids. Aquesta propietat bé deguda, 

bàsicament, al seu contingut de carbonats, bicarbonats i hidròxids, pel que s’utilitzen com a indicadors 
en aquest paràmetre.  

L’alcalinitat en sistemes d’aigua dolça és produïda de diverses fonts, com per exemple la meteorització 

de la roca i del sòl. Un altre factor que pot ser important per la determinació de l’alcalinitat, és 

l’exposició a l’aire, ja que segons la classe de la roca, el CO2  atmosfèric tindrà més facilitat en reaccionar 
amb l’aigua i generar àcid carbònic. Una concentració, que com s’ha comentat prèviament, fa 

incrementar l’alcalinitat. 
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/01(:;) + #10(<) ↔ 	#1/04(:;) (Reacció  3.2) 

L’àcid carbònic en dissolució experimenta dues dissociacions que donen a dos equilibris químics: 

	#1/04(:;) + #10(<) ↔ 	#/04
5(:;) (Reacció  3.3) 

#/04
5(:;) + #10(<) ↔ 	/04

15(:;) (Reacció  3.4) 

Segons el pH de l’aigua en qüestió, hi haurà un equilibri predominant i a la vegada una concentració 

superior d’un compost. En un pH més alcalí, trobarem una concentració superior de carbonat, en canvi 
si tenim un pH <6,5 predomina, l’àcid carbònic. (17) 

Per altra banda, depenent del tipus de roca que s’ha desgastat i dissolt, es pot diferenciar diversos 

nivells d’alcalinitat. Es poden distingir en tres grups: roques mare no carbonatades (granit), roques 

mare carbonatades (pedra calcària) i per últim roques mare que es troben a gran profunditat.  

Hi ha dos tipus d’aigües que es poden analitzar: 

• Aigües relativament poc contaminades: Les precipitacions en aquestes zones són 

lleugerament àcides perquè el diòxid de carboni en l’atmosfera està amb l’equilibri amb 

l’aigua. El resultat és una dissolució dèbil de àcid carbònic amb gairebé zero alcalinitat però un 

pH de 6,5.  

• Aigües al costat de zones d’indústria o agricultura: en zones industrials, els nivells de sulfats i 

nitrats són més elevats. Aleshores, les aigües queden afectades amb pHs de 4,3 i alcalinitats 
de uns 50 !eq/L. 

Per altra banda, una altre font d’alcalinitat en l’aigua pot ser el bescanvi iònic en el sòl, absorció i 

reducció biològica dels anions dels àcids forts. (18) 

3.2.4. Duresa 

Les aigües naturals contenen diverses quantitats de sals minerals de composició variada. Aquestes 

aigües tenen la peculiaritat que al ser utilitzades pel rentat, amb sabó de elevat pes molecular es 
formen precipitats, que son deguts a les sals solubles de calci i magnesi (19). Altres cations també 

poden precipitar-lo, però aquests solen estar en formes molt més complexes com a components 

orgànics, és a dir que la seva influència a la duresa pot ser molt difícil de determinar, i normalment es 

considera mínima.(20) En altres paraules, la duresa és la mesura dels cations divalents (calci i magnesi 
primordialment) presents en l’aigua. 
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Per altra banda, s’ha de tenir en compte que en aigües naturals els ions de calci (Ca2+) i magnesi (Mg2+) 

s’uneixen amb anions de l’alcalinitat com: bicarbonat (HCO3
-), carbonats (CO3

2-) i hidròxids (OH-) o 

també anions d’acidesa: sulfats (SO4
2-), nitrats (NO3

-) i clorurs (Cl-).  

Quan evaporem l’aigua dura, el bicarbonat unit es converteix en carbonat i aquest precipita amb el 
calci en forma de CaCO3 (carbonat càlcic). Per aquest motiu, la duresa total de l’aigua normalitzada 

s’expressa com a mg/L de CaCO3. Com es pot observar en les equacions(21) : 

/:,1 + 2#/04
5 → /:/04 ↓ ("@A8B"BC:C) + #1/04 (Reacció  3.5) 

#1/04 → #10 + /01 (Reacció  3.6) 

A més a més, com l’aigua està lligada al carbonat, aquesta duresa també està relacionada amb el pH. 

Per tant, com més dura sigui l’aigua, més pH tindrà la mostra.(22) 

Tanmateix, el calci i magnesi són dos components que són essencials pel cos humà:  

• El calci, és un element que es troba 99% en les dents i els ossos, on té la funció d’element 

estructural. L’altre 1% es refereix a funcions com: contracció de músculs, transmissió en els 

nervis, etc.  

• El magnesi per altra banda, és un dels cations més abundants en el cos i es el cofactor de més 

de 350 enzims cel·lulars, que estan involucrats en energia metabòlica.  

Encara que són imprescindibles en el cos humà, en l’aigua poden causar certs problemes. Com per 
exemple, un excés d’aquests pot crear diversos problemes en el transport de l’aigua, ja que es poden 

produir embussos de les canonades o afectar a condicions organolèptiques, ja que l’aigua té un olor i 

gust diferent, i pot afectar al consumidor.(23) 

Les fonts principals de la duresa provenen del sòl. Les aigües dures son aquelles que s’originen on la 

capa superior del terra és gruixuda i existeixen formacions calcàries. És a dir, que fonts subterrànies 

tindran més duresa que fonts superficials, si no hi ha roques calcàries a la superfície.(24) 

3.2.5. Calci 

El calci és un dels elements més abundants en l’aigua. El contingut de calci és molt variable en tots els 

casos, depenent d’on provingui l’aigua en qüestió.  

Un dels factors principals que s’ha de tenir en compte, són els problemes que el calci pot aportar al 

transport d’aigua en canonades. En les equacions de la duresa, es pot observar que hi ha precipitació 

de carbonat de calci (CaCO3) (25).  
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Aquest pot ser un problema, ja que com s’ha comentat el bicarbonat amb increment de temperatura 

es converteix en carbonat. Aquest, s’ajunta amb el calci i es formen nuclis de carbonat de calci, ja que 

és un compost molt estable. Com es pot observar en les següents equacions(26): 

/:1, + /04
15 → /:/04(DE8<BF) 

(Reacció  3.7) 

/:1, + /04
15 → /:/04(8:<8BC:) 

(Reacció  3.8) 

En l’equació es fonamenta el creixement de la cristal·lització fins a crear la calcita. Per evitar les 
obstruccions i corrosions, petites concentracions de carbonat de calci s’introdueixen en les canonades 

metàl·liques perquè es creï una fina capa de corrosió i s’utilitzi com a capa protectora.(27) A la vegada 

també es poden introduir descalcificadors a l’entrada de les canonades o incorporar productes anti 
incrustants. 

3.2.6. Magnesi 

El magnesi és el quart catió més abundant en el cos, ja que actua com a cofactor en més de 350 enzims 
diferents. A la vegada, és el segon element més trobat en el líquid intracel·lular. En aigua l’espècie més 

comuna és la que es troba en forma de carbonats, tal com s’ha comentat prèviament amb el calci, 

aquest també forma un compost en equilibri com es pot observar en la reacció següent. A més a més, 
es pot trobar en forma de clorats, sulfats i fins i tot silicats.(28) 

GH1, + /04
15 → GH/04 (Reacció  3.9) 

D’una banda, el magnesi és essencial pel cos però en nivells baixos, ja que si es troba en grans 

quantitats es pot arribar a relacionar amb malalties coronàries. Altrament, el contingut elevat de 

magnesi en aigües de beguda pot provocar efectes laxants i un gust amarg.  

3.2.7. Sulfats 

L’ió sulfat (SO4
2-) és un compost que és produït naturalment de oxigen i de sulfur. Normalment, és 

present en diverses sals minerals que es troben en el sòl. El sulfat forma sals amb varietat d’elements 

com bari, calci, magnesi, potassi i sodi. 

Normalment el sulfat es pot trobar a la lixiviació del sòl, encara que també es pot trobar en la 

descomposició de les plantes i la matèria animal. Un dels principals factors de la lixiviació, és els 
productes químics i fertilitzants de sulfat d’amoni que s’utilitzen en la agricultura, que poden provocar 

amb la introducció de sulfat en aigües subterrànies, i a la vegada poden afectar en l’aigua drenada a 

les fonts.(29) 
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Actualment, els sulfats estan regulats per uns nivells indicadors màxims de cada país o també la OMS. 

Aquests ions, en la seva forma,  no solen ser tòxics. Encara que a concentracions altes (500 mg/L) i en 

forma de sal, el sulfat de magnesi i sulfat de sodi, poden causar diverses irritacions intestinals amb 

efectes secundaris com desconfort intestinal o diarrea, que en cas extrems pot causar deshidratació. 

Una de les conseqüències de l’alt contingut de sulfats i les seves sals, es troba en les propietats 

organolèptiques de l’aigua, ja que a partir de 250 mg/L l’aigua experimenta un gust i olor desagradable, 

com a ous podrits. A més a més, les sals poden incrementar les propietats corrosives en les canonades 

i l’aigua.(30) 

3.2.8. Nitrats 

La contaminació d’aigua amb nitrats constitueix un dels principal problemes de la contaminació 
subterrània en Espanya. És deguda a diversos factors com puntuals (activitats industrials i urbanes) o 

com difuses (sector agrícola). D’aquestes males pràctiques es poden destacar(31): 

• El nitrogen atmosfèric, especialment en àrees industrials 

• Vessaments inadequats d’activitats industrials 

• Vessaments sense control, sense tractament previ 

• Mala gestió de lixiviats procedents d’abocadors de residus. 

• Excés d’ús en nitrogen com a fertilitzant, que no es assimilat pels cultius i s’arrossega com a 

lixiviat en els aqüífers. (32) 

• Ús de purins com a fertilitzants agrícoles 

El cicle del nitrogen, com es pot veure en la Figura 3.6: 
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Figura 3.6: Cicle del nitrogen. Font: (33) 

S’ha de tenir en compte que, nitrat i nitrit poden entrar en el cos en l’aire que respirem, però no arriben 

a nivells alts que puguin ser nocius. Però, per altra banda, entren en l’aigua que bevem o en els aliments 

que ingerim.  

Nitrats i nitrits, són compostos essencials per la salut, ja que ajuden a la formació d’òxid de nitrogen i 

pot reaccionar amb la hemoglobina, que és la proteïna que transporta oxigen als teixits. Tot i que, pot 

ser negatiu pel cos humà. Per aquest motiu, hi ha certes legislacions, que prevenen de nivells alts dels 

dos compostos en aigua, ja que aquests poden causar deficiència de pressió cardíaca, augment de pols, 
rampes abdominals, vòmits o fins i tot la mort. A la vegada, és un dels únics paràmetres amb gran 

abundància en aigües que té un nivell màxim, per aquest motiu molts cops és associat com a qualitat 

d’aigua. (34) 
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3.2.9. Clorurs 

Els clorurs, en forma de ió ( Cl-), són uns dels anions inorgànics principals en aigua natural i residual. 
(35) Aquests, estan presents en aigua salada i aigua dolça i són essencials per la salut.  

Els clorurs estan distribuïts en la natura com sals per la unió del clor (ió negatiu) i de un metall (ió 

positiu). Els més comuns són sal de sodi (NaCl), sal de potassi (KCl) i sal de calci (CaCl2).(36) La dissociació 

d’aquestes sals origina els clorurs (37): 

I:/<(F) → I:,(:;) + /<5(:;) (Reacció  3.10) 

/:/<1(F) → /:,(:;) + 2/<5(:;) (Reacció  3.11) 

J/<(F) → J,(:;) + /<5(:;) (Reacció  3.12) 

Un dels factors, pel qual es troba en estat de sal, és que el clorat és altament tòxic, actualment és usat 

com a desinfectant. A més a més, la combinació amb metalls per la formació de sals és essencial, ja 
que petites quantitats de clorat són essencials per la funció cel·lular dels essers vius i la salut en els 

ronyons. Per altra banda, s’ha de considerar que un nivell elevat de NaCl pot causar problemes de salut 

a persones amb malalties de cor o ronyons. (38) 

Els nivells de concentracions de clorurs en l’aigua pot variar segons la seva contaminació: 

• En aigua no contaminada: normalment es troba en valors menors de 10 mg/L 

• Aigua contaminada que es sotmet a procés de cloració: Els processos de cloració són duts a 

terme per desinfectar les aigües, aquests contenen uns resultats de clorurs de 40mg/L-
63mg/L. 

L’efecte de la concentració de clorur en la velocitat de corrosió es produeix en un 3% del pes, degut a 

la conductivitat (39). A més a més, pot afectar a les capacitats organolèptiques de l’aigua, on les 

concentracions de NaCl poden afectar al gust salat de l’aigua. A partir, de una concentració de 250 
mg/L ja es comença a notar el gust salat.(37) 
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3.2.10. Sodi 

El sodi, actualment és un dels elements que es pot trobar més a l’escorça terrestre amb un 2,5%. Els 
compostos del sodi poden ser utilitzats per molts motius, com: fertilitzants agrícoles, tractament 

d’aigües, per creació de sosa càustica o fins i tot està present en molts aliments com fruites, verdures 

o menjars processats.  

L’element, normalment és trobat en forma de ió (Na+), el qual es troba en forma de sals de bicarbonat 
o de clorur. Aquests poden ser deguts a dissolució de minerals en l’aigua, creats naturalment. Per altra 

banda, s’ha trobat certes aigües subterrànies amb alt contingut de sodi, per causes no naturals, com: 

contaminació d’aigües per addició de sal a les carreteres, per zones d’abocadors o per ús inadequat 

que fertilitzants en les zones agrícoles. (40) 

Encara que està present en la vida quotidiana, quan l’aigua te més de 200 mg/l de sodi, no es recomana 

a persones amb hipertensió arterial. Per altra banda, el sodi amb certs tractaments amb intercanvi amb 

hidrogen o destil·lació pot ser eliminat, pel consum de l’aigua. (41) 

3.2.11. Potassi 

El potassi és un element essencial pel cos humà que es pot trobar en la dieta diària, normalment trobat 

en fruites i verdures. Per altra banda, és un element que també es troba en un 0,1% a un 2,6% en el 
sòl.(35) El potassi és associat a aluminosilicats com feldespats, que quasi bé estan presents un 60% a 

l’escorça terrestre. A més a més de ser un complement de la dieta alimentària, és un element que és 

essencial en les plantes. Per aquest motiu, molts fertilitzants són d’elevat contingut potàssic per 

incrementar el creixement de les plantes.  

En l’aigua el potassi es pot trobar en forma de clorat i bromat. En solucions aquoses el potassi es troba 

com a l’ió K+. Però aquest, és assimilat per plantes ràpidament o és atrapat per roques d’argila. (42). 

Pot provenir de diverses formes com: la dissolució de minerals amb alt contingut de potassi, la 
descomposició de plantes o també com a dissolució en l’aigua de fertilitzants per l’agricultura. En 

solucions aquoses el potassi es troba com a l’ió K+.  Però aquest, és assimilat per plantes ràpidament o 

és atrapat per roques d’argila.  

D’altra banda, alts continguts de potassi poden afectar a persones amb malalties de ronyons o 
problemes intestinals. A la vegada, es poc provable que a persones sanes afecti al sistema intestinal, ja 

que prèviament induiria a vòmits i malestar. (43) 
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3.3. Anàlisi estadístic multivariable 

En aquest projecte, un dels principals objectius és trobar una relació de tots els paràmetres estudiats 
que determini la mineralització geogràfica de les aigües en qüestió. Un dels aspectes que s’ha de tenir 

en compte, és el fet que no hi ha un sòl paràmetre que conti, és a dir que hi ha molts paràmetres que 

afecten a definir l’aigua. Aleshores es tracta d’un anàlisis multivariable, ja que mols factors poden 
influenciar a la mineralització de la mostra d’aigua.  

Primer de tot, un dels objectius del projecte és determinar si en les dades es pot mostrar una clara 

diferència de mineralització i de qualitat d’aigua entre les zones del Montseny en qüestió: nord, est i 

oest. En la recerca del projecte, s’ha basat en un tractament estadístic realitzat per Jorge Herrera 
Murillo, Susana Rodríguez Román, Ligia Solís Torres i Francisco Castro Delgado, que van determinar la 

qualitat d’aigua d’una zona geogràfica a partir d’aquests tractament estadístic (44). En aquest cas, 

aplicarem la informació proporcionada a un dels projectes de la nostra zona.  Per aquest motiu, s’ha 

seleccionat dos extensius anàlisis estadístics: anàlisi de components principals (PCA) i anàlisi de 
clústers. On els components principals trobaran quin són els paràmetres per la diferenciació de les 

zones. Després de dur a terme el PCA, continuarem amb el anàlisi de clústers on es podrà comprovar i 

diferenciar d’una forma objectiva les diferents zones . 

3.3.1. Anàlisi de components principals 

Aquest apartat, consistirà en l’explicació teòrica del tractament estadístic de components principals 

que s’implementarà posteriorment en el projecte.  

3.3.1.1. Introducció 

Un dels principals problemes en l’extracció de conclusions en una base de dades, és trobar una relació 
coherent entre les variables proposades. Quan en hi ha poques, visualitzar la dispersió de les mostres 

és relativament fàcil. Encara que quan hi ha diverses variables, com es pot veure a Figura 3.7, i 

s’estudien les dispersions de les mostres entre elles, hi ha algunes que mostren una tendència clara, 

com els gràfics A i F. Però hi ha certs casos, com el gràfic B, C, D i E on les dispersions no tenen una 
relació clara a simple vista. Aleshores, com mesurem la dispersió amb moltes variables? Per trobar una 

correlació entre elles i fer que totes s’uneixin per crear una nova variable anomenada component 

principal, s’ha de dur a terme l’anàlisi de components principals.  
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Figura 3.7: Representació gràfica de 4 variables (k, l, m i j). Font :(45) 

Per estudiar les relacions que es presenten entre p variables correlacionades (que comparteixen 

informació en comú), es pot transformar un conjunt original de variables en un altre que les variables 

no estiguin relacionades entre si, anomenat conjunt de components principals. Amb aquestes anàlisis 
es trobaran totes les p variables correlacionades en una, per trobar una dispersió coherent a les 

mostres.   

El mètode de components principals o PCA, es pot considerar com un mètode de reducció de dades o 

en el cas d’aquest projecte serà per determinar quines serien les variables que marquen la diferència 
de les tres zones geogràfiques. En aquest sentit, l’anàlisi de components principals es centra en 

l’estadística descriptiva. Els components principals (zj) tenen les característiques següents: 

• Zj són combinacions lineals de les variables p originals. 

• Els components principals no estan relacionats entre si, són ortogonals (90º) entre ells. 

• El nombre de components principals ha de ser reduït al nombre que t’aporti una variància 
significativa perquè l’anàlisi sigui eficaç i suficient. 

Un dels problemes que pot mostrar en l’anàlisi és que no tot el 100% de la mostra es resumeix en els 
components principals. És a dir, que no totes les dades compartiran aquests components principals, 

només un tant per cent calculat.  En resum, els objectius dels components principals són: 

• Utilitzar noves variables (factors) no relacionades entre si, que substitueixin les p variables 
inicials correlacionades, sempre intentant que es conservi el màxim d’informació (variància 
màxima). 
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• Estudi de correlació entre variables 

• Visualització de grups en els diferents plans que es generin amb les noves variables. 

• Visualització de “outliers”, dades que no corresponen a nivells estàndard. 

3.3.1.2. Càlcul de components principals 

• Càlcul univariable 

Prèviament a treballar amb les dades analítiques, s’ha de mostrar certes fórmules que es repetiran en 
tot el projecte, que són la mitjana i la desviació estàndard.(46)  

GBCK:D: = 	L =
1

D
N:B

O

PQR

=
1

D
(:1 + :2 +⋯+ :D) (Eq. 3.2) 

TAFUB:8Bó	AFCàDX:@X = 	F = Y
1

D − 1
N(LB − L

O

PQR

)1 
(Eq. 3.3) 

• Creació de la matriu de covariància: 

Primer de tot, s’ha de comprendre com es poden diferenciar les dades, és a dir veure si hi ha una relació 

entre elles. Aquest pas es calcularà amb la matriu de covariància, on veurem si hi ha variables que estan 
correlacionades entre elles i contenen informació redundant. La covariància es calcula amb la formula 

següent:(47) 

/ZU(L, \) =
∑ (LB − L̅) × (\B − \̀)O
PQR

D − 1
 (Eq. 3.4) 

La matriu de covariància és simètrica " × ". Per exemple, si tinguéssim 3 variables (x, y i z), la matriu 
seria 3 x 3 i s’expressaria com la matriu següent: 

a

/ZU(L, L) /ZU(L, \) /ZU(L, b)

/ZU(\, L)

/ZU(b, L)

/ZU(\, \)

/ZU(b, \)

/ZU(\, b)

/ZU(b, b)
c 

(Eq. 3.5) 

S’ha de tenir en compte el signe de les covariàncies calculades: si es positiu les variables estan 

correlacionades directament. En canvi, si la covariància es negativa són inversament proporcionals. 

Un dels problemes que presenta la matriu de covariància, es quan les variables no tenen la mateixa 

escala, com en aquest cas. Aleshores poden aportar una informació insuficient. Per aquest motiu, quan 

no es normalitzi les variables s’ha d’introduir el concepte de correlació, el qual queda expressat en la 

fórmula següent:  

/Z@@(L, \) =
/ZU(L, \)

dedf
 (Eq. 3.6) 
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A partir d’aquí la matriu, passarà a ser modificada com a: 

a

/Z@@(L, L) /Z@@(L, \) /Z@@(L, b)

/Z@@(\, L)

/Z@@(b, L)

/Z@@(\, \)

/Z@@(b, \)

/Z@@(\, b)

/Z@@(b, b)
c 

(Eq. 3.7) 

 

• Càlcul dels eigenvectors i eigenvalues: 

Per trobar quins són els components principals necessitem trobar certs valors i vectors anomenats 

“eigenvalues” i “eigenvectors” respectivament. Aquests representen els valors propis o característics 

de una matriu especifica.  

Si continuem amb la suposició de 3 variables, es trobaran tants vectors com variables hi hagi, en aquest 

cas 3 eigenvectors (U). Aquests representen 3 vectors propis de la matriu de covariància (A), és a dir 

que agrupen la direcció on hi ha més variància (més informació). A més a més, els eigenvalues (g) són 

aquells coeficients units als eigenvectors, que aporten informació sobre la quantitat de variància que 
aporten a cada component principal.(48) 

Per calcular-los s’ha de fer una transformació algebraica que ha de complir la entitat següent(49): 

hU = gU 
(Eq. 3.8) 

Reordenant l’equació: 

hU − gU = 0; (h − gk)U = 0 
(Eq. 3.9) 

Com que el eigenvector és un vector que no pot ser 0, l’única manera de calcular-ho es: 

XAC(h − gk) = 0 
(Eq. 3.10) 

Resolent l’equació trobem els eigenvalues i calculem els eigenvectors utilitzant la norma de Cramer’s: 

a

/ZU(L, L) − g /ZU(L, \) /ZU(L, b)

/ZU(\, L)

/ZU(b, L)
/ZU(\, \) − g
/ZU(b, \)

/ZU(\, b)

/ZU(b, b) − g

c × l
U1
U2
U3
n = 0 

(Eq. 3.11) 

• Determinació dels components principals: 

Un cop trobats els eigenvectors, ordenem aquests en funció de la variància que aporten, és a dir quin 

aporta més informació. S’ha de tenir en compte que tots són ortogonals, que formaran un angle de 

90º.  
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3.3.2. Anàlisi de clústers 

En aquest apartat s’exposarà quin és el principi i fonaments i càlcul teòric de l’anàlisi estadística de 
clústers.  

3.3.2.1. Introducció 

L’anàlisi clúster, coneguda també com a Anàlisi de conglomerats, és una tècnica estadística 

multivariant que busca agrupar elements o variables, intentat adquirir la màxima homogeneïtat en el 

mateix grup i la major diferència entre clústers.(50) 

Un clúster és un conjunt de punts en el espai de tal manera que la distància entre dos punts qualsevols 
es menor que la distància entre qualsevol punt del clúster i un que no està englobat a ell. 

L’anàlisi de conglomerats, és una tècnica que ajuda a deduir diferències estadístiques entre una 

mostra, però tot es basat en criteris geomètrics i s’utilitza com a tècnica descriptiva però no explicativa, 

és a dir no t’indica de quins paràmetres són els predominants per diferenciar les mostres. L’objectiu és 
formar diversos grups de manera objectiva i aplicant un criteri determinat.(51)  

En la pràctica no es poden examinar totes les possibilitats d’agrupar elements, fins i tot amb els 

ordinadors més ràpids. Una solució són els mètodes jeràrquics. On hi ha dos subgrups(52): 

• Mètodes jeràrquics aglomerats: Són coneguts com a ascendents. Comencen les anàlisis com 
a tants grups com objectes hi hagi. A partir de les unitats inicials es formen grups, de forma 
ascendent, fins que al final estan tots englobats en un mateix conglomerat. 

• Mètodes jeràrquics dividits: Són coneguts com a descendents. Comença el anàlisis amb un 
conglomerat amb tots els objectes. A la vegada, es comencen a produir subdivisions, on es van 
formant grups més petits. Al final és tenen tantes agrupacions com objectes han sigut tractats.  

En qualsevol cas, tots dos grups utilitzen una figura en comú, que és un dendrograma que il·lustra les 

diverses maneres de divisions i d’agrupaments en cada etapa. Aquest, consisteix en una estructura 
d’un arbre amb certs nodes, on cada un d’ells representa un clúster. Les línies que enllacen aquests 

nodes representen la unió entre els clústers. S’observa a la Figura 3.8. 
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Figura 3.8: Dendrograma descendent. Font: (53) 

Finalment, per dur a terme l’anàlisi de clústers necessitem dur a terme una sèrie de passos  

a. Selecció dels objectes d’estudi 

b. Selecció de variables o dades que descriuen i caracteritzen la mostra 

c. Transformar i normalitzar les dades depenent del mètode a utilitzar 

d. Elecció de la mesura de proximitat entre els individus 

e. Elecció del criteri per agrupar els individus en conglomerats i la execució del algoritme 

f. Identificació d’agrupacions resultants 

g. Interpretació dels resultats obtinguts 

 

3.3.2.2. Mesures de proximitat 

D’altra banda, l’anàlisi de clústers requereix que s’estableixi un relació de similitud o afinitat entre els 

objectes, anomenada distància. Aquesta, permet interpretar geomètricament moltes tècniques 

d’anàlisis multivariant, ja que es pot analitzar diversos punts de un espai mètric. Les distàncies poden  

ser calculades a través de la matriu X o pot ser una dada inicial.  

Dintre de la classificació de les distàncies podem trobar diversos tipus que són òptims per diferents 

variables. En Taula 3.1 es poden observar les diverses classificacions. 
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Taula 3.1: Classificació de les principals mesures de distància segons el tipus de variable. Font:(54) 

Variables quantitatives Variables qualitatives Dades dicotonòmiques 

Cosinus de vectors Chi quadrat Jaccard 

Correlació de Pearson Phi quadrat Russel i Rao 

Distància de Minkowski   Sokal i Sneath 

   Rogers i Tanimoto 

En el projecte, es presentarà les variables quantitatives, és a dir variables que són nombres. Aquestes, 

amb el seu tractament estadístic indicaran quina serà relació entre mineralogia i la geologia. Com 

s’observa en la taula hi ha diversos índex de proximitat que es poden usar: el més comú i el més fàcil 
d’estudiar és la mètrica de Minkowski (55):  

X(B, K) = oN|LBq − LKq|r

s

tQR

u

R
r

, ; > 0 (Eq. 3.12) 

Per altra banda dins de les distàncies de Minkowski es defineixen i queden representades a la Figura 

3.9. 

• Distància euclidiana, q=2 

X(B, K) = YN(LBq − LKq)1

s

tQR

 
(Eq. 3.13) 

• Distància de Manhattan, q=1 

X(B, K) = N(LBq − LKq)

s

tQR

 (Eq. 3.14) 

• Distància Chebynev, q tendeix a ∞ 

X(B, K) = 9:L{|LB1 − LK1|, … , |LB" − LK"|} 
(Eq. 3.15) 
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Figura 3.9: Representació gràfica de la distàncies de Minkowski. Distància euclidiana=c, Distància 

Manhattan =a+b i Distància dominant=a. Font:(56) 

A la vegada, aquestes distàncies presenten un problema d’efecte d’escala, és a dir que no tenen en 
compte les diferents variables. Per aquest motiu, s’utilitzarà la distància euclidiana i prèviament es 

normalitzarà les dades inicials.  

3.3.2.3. Criteri d’aglomeració de clústers 

Per a la determinació de clústers no hi ha un sol criteri, ja que depèn del objectiu a dur a terme. Per 

obtenir una agrupació jeràrquica, hi ha diversos algoritmes a utilitzar. El més comú és la mitjana entre 
grups, els altres requereixen que es treballi amb la distància euclidiana com a criteri. Suposem que A i 

B son conglomerats. Els criteris d’aglomeració són els següents(50):  

a. Veí més proper 

Una vegada es coneixen les distàncies entre dos objectes, s’observa quins són els individus més 

pròxims en qüestió de distància o similitud. Aleshores, s’escull els dos individus que tinguin menor 
distància i aquests formen un grup, el qual no es pot tornar a separar. Es repeteix el procés, 

mesurant la distància i tenint en compte que el grup format actuarà com un sol objecte. Els clústers 

que es formaran son grans. A més a més, es conegut com el mètode més simple. 

 
Figura 3.10: Mètode linkage simple aglomeratiu ( veí més proper). Font: (50) 
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b. Veí més llunyà 

Un altre mètode que es pot utilitzar és el mètode “complete linkage”. Aquest depèn de les 

distàncies màximes, és a dir a major distància entre dos individus es farà un grup. Aquest algoritme 

es repeteix unint permanentment els dos individus, formant en sí un objecte. És un mètode per 

detectar outliers o per si es volen realitzar clústers petits i compactes.  

 
Figura 3.11: Mètode Complete linkage (veí més llunyà) Font:(50) 

c. Mitjana de grup 

La mitjana de grups és l’únic mètode que necessita treballar amb la distància euclidiana. La 
distància entre els grups s’obté calculant la distància mitjana entre dos pars d’observacions 

independentment de que siguin pròxims o allunyats. És el mètode més utilitzat. Molt aplicable per 

dur a terme conglomerats amb mida òptima. (57) 

 
Figura 3.12: Promig entre grups. Font: (50) 

d. Centroide (centre de gravetat) 

La distància entre dos clústers es calcula com la distància entre els seus centres de gravetat. Les 

variables han de ser quantitatives d’interval. A més a més, el mètode no es molt eficaç quan els 

clústers tenen mides diferents. 
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Figura 3.13: Mètode del centroide. Font:(50) 

e. Mètode de Ward 

El mètode de Ward és un procediment jeràrquic en el qual, cada etapa, s’uneixen els dos clústers 

pels quals es tingui un menor increment en el valor total de la suma dels quadrats de les 

diferencies, dintre d’un mateix clúster, de cada individu al centroide d’aquest. (52) És una tècnica 

molt utilitzada quan no hi ha una normalització de dades prèvia. 

 
Figura 3.14: Mètode de Ward. Font: (58) 

3.3.2.4. Tractament de resultats 

Finalment, després dels mètodes aplicats és necessari saber quina és la òptima solució de nombre de 
clústers. Hi ha diverses maneres d’obtenir-ho: algunes són objectives però sempre inclouen parts 

subjectives.  

Un anàlisi de clúster  jeràrquic es representa amb un dendrograma. Aquest diagrama il·lustra quins 

clústers han estat units després dels mètodes.  Si hi ha un gran salt entre grups de una etapa a una 
altra, aquest fet suggereix que els clústers que estan molt junts, havien estat al mateix grup. Mentre 

que els grups que estiguin en una etapa següent, estaven des de l’inici relativament separats. Aquest 

fet implica que el número òptim de de conglomerats és abans del gran salt de distància.(59)  
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4. Part experimental 

En aquest apartat es mostren quins són les àrees de mostreig i la situació de les fonts del Montseny on 
s’ha dut a terme el estudi d’aquest projecte. A la vegada, s’incorpora quina és la metodologia de les 

recol·lecció de les mostres i quins són els tractaments per la conservació de les mostres. A més a més, 

s’adjunta quins són els procediments d’anàlisi fisicoquímiques i el seu nom normalitzat. 

4.1. Localització del punt de mostreig 

Actualment, el Montseny consta aproximadament de més de 900 fonts, que estan alimentades 

d’afluents i torrents dels tres rius principals: El riu Tordera, la Riera Major i el riu Congost. A més a més, 
la gran extensió del parc natural fa que les fonts estiguin distribuïdes en diversos municipis, els quals 

cada un conté diverses característiques geològiques. 

A partir dels articles dels doctors Òscar Farrerons Vidal i Fortià Prat Bofill, s’ha emprat la mateixa 
distribució de zones per aconseguir una major significança de les mostres i un major rang de variabilitat. 

S’han  separat el Montseny amb cinc zones diferents. Aquesta classificació, ha estat realitzada per 

cobrir la major part de territori dels municipis i pel nombre de fonts en cada una de les zones. Les cinc 

zones són: Montseny Nord, que constà del municipi de Viladrau;(60) Montseny Est, que està format 
pels municipis de Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Breda i Riells i Viabrea; (61) Montseny Sud 1, on s’hi 

troben Gualba, Campins, Fogars de Montclús i Montseny; Montseny Sud 2, que està format de 

Tagamanent, Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, Sant Pere de Vilamajor i la Garriga; i finalment 

Montseny Oest, que està format de Seva, El Brull, Aiguafreda, Sant Martí de Centelles, Centelles i 
Balenyà.(8)  

Val a dir que els municipis de Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles, no formen part de la reserva 

de la biosfera del Montseny, però han estat incorporats a l’estudi per a completar la recerca. En la 

Figura 4.1 es mostren les diferents àrees seleccionades. 
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Figura 4.1: Situació geogràfica de les àrees seleccionades d'estudi. Font: (62) 

Per distribuir les fonts, es va recollir informació de 881 fonts en la Reserva de la Biosfera del Montseny. 

Totes aquestes han estat posicionades en un plànol de Google Maps anomenat Projecte Fonts del 

Montseny consultable al codi QR de la Figura 4.2. Aquestes fonts estan distribuïdes en diversos colors: 
vermell, on es poden trobar les fonts boscanes; blau, fonts urbanes; verd, fonts per geolocalitzar; i 

negre, són les fonts que s’ha donat per desaparegudes. (63)  

 
Figura 4.2: Codi QR amb la situació de les fonts del Montseny 

A l’hora de recollir les mostres, s’ha escollit cada una per intentar aportar la màxima variància al 

contingut del treball, és a dir no s’han analitzat totes les mostres presents en el mapa anterior, sinó 

que s’ha seleccionat les més significatives per cada zona. El mapa de les fonts analitzades per zones es 
pot observar en l’Annex A. 
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4.2. Col·lecció i tractament de mostres 

Un dels factors més important per l’obtenció de resultats considerats com a bons, és la recol·lecció i 

tractament de les mostres. En aquest apartat, s’informarà de la tècnica de col·lecció de mostres i dels 

tractaments previs de les anàlisis.  

4.2.1. Col·lecció de mostres 

Consisteix en agafar una mostra de un lloc específic en un període curt de temps, és a dir segons o 

minuts. Aquesta ha de representar una mostra agafada ‘snapshot’, tècnica molt utilitzada en la 

estadística i en el control de qualitat d’unes mostres. A més a més si les mostres són discretes, s’ha 

d’anotar la altitud, hora i localització. 

4.2.2. Procediments de col·lecció 

Hi ha certs paràmetres que s’han de complir al recollir les mostres: 

• Etiquetes de la mostra: La mostra agafada ha de contenir una etiqueta amb el nom de la font 

(creació de codi QR annex). A més a més, s’haurà d’afegir una altra, per la data i hora de 

recollida. 

• Tancament de la mostra: Ajudar al tap de l’ampolla per tancar-ho amb paper de film per ajudar 

a que no hi hagi pèrdues.  

• Field-log book: Anotar tota la informació possible pertinent al lloc del mostreig en un log-book. 

Com a mínim s’ha d’incloure aquestes dades: 

o Propòsit de la mostra 

o Localització del mostreig ( Coordenades) 

o Producer or manufacturing agent (en el cas d’aquest projecte, són aigües de fonts 

naturals, aleshores no s’inclourà) 

o Material de preservació 

o L’altitud 

o Maps + photographs of the sampling site 

o Field observations and measurements 

o Firma del personal que ha dut a terme el mostreig 

Totes les dades recollides es poden trobar exposades a dins del codi QR en la Figura 4.2. Tanmateix, es 

motren els field log-books en el codi QR. 
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4.2.3. Materials i volums mostreig 

A l’hora de recollir les mostres s’ha de tenir en compte quina quantitat i quin material utilitzar. En el 

cas d’aquest projecte, s’ha recollit 500mL  de mostra per tots els anàlisis a dur a terme. A la Taula 4.1 

es poden observar els paràmetres que s’analitzaran i quin és el tractament adequat per cada un 

d’aquests. 

Taula 4.1: Conservació de les anàlisis. Font: (35) 

 

Segons els paràmetres que s’ha marcat per el llibre Standard Methods, es va decidir a l’hora de la 

recol·lecció de mostres s’utilitzaria una ampolla de plàstic de 500mL que, hauria de ser d’aigua mineral. 
Com que aquesta no ha estat esterilitzada prèviament, cada cop que s’anés a recollir una mostra la 

ampolla s’hauria de esbandir amb l’aigua de mostreig fins a tres cops.  

Un cop la recol·lecció de mostres estigués feta, aquestes es guardarien de manera refrigerada fins al 

transport al laboratori, on allà es realitzarien les anàlisis. La determinació del pH i conductivitat, 
alcalinitat i nitrats es va dur a terme en un termini de 24 h. En canvi, la resta de paràmetres en un 

termini de quatre a cinc dies.  

  

Anàlisis Container 
Màxim volum de 

la mostra (mL) Preservació 
Màxim temps 

d'emmagatzematge 
Bicarbonats Plàstic/Vidre 200 Refrigerat 14 d 
Calci Plàstic/Vidre 100 Refrigerat 6 mesos 
Clorurs Plàstic/Vidre 50 Refrigerat 28 d 

Conductivitat Plàstic/Vidre 50 
analitzar 

immediatament 0,25 d 
Duresa Plàstic/Vidre 100 Refrigerat 6 mesos 
Fluorurs Plàstic/Vidre 100 Refrigerat 28 d 
Magnesi Plàstic/Vidre 100 Refrigerat 6 mesos 

Nitrats Plàstic/Vidre 100 
Refrigerat/analitzar 

immediatament 48 h 

pH Plàstic/Vidre 50 
analitzar 

immediatament 0,25 d 
Sulfats Plàstic/Vidre 100 Refrigerat 7 d 
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4.3. Metodologia anàlisi fisicoquímica 

Per dur un reconeixement ampli de la mineralogia de totes les mostres, s’ha determinat diversos 
paràmetres a analitzar els quals referencien als minerals. A més a més, per tal de estandarditzar totes 

les anàlisis s’ha utilitzat el Standard Methods (35), on hi consten tots els procediments normalitzats. La 

metodologia utilitzada per aquests paràmetres es troba a la Taula 4.2.  
Taula 4.2: Paràmetres, mètodes analítics utilitzats. 

Paràmetre Mètode Standard Methods 

pH Electrometria SM 4550 H+ B 
Conductivitat a 20ºC Electrometria Sm 2510 B 
Alcalinitat Volumetria. Àcid- base SM 2320 B 
Clorurs Volumetria. Argentometria SM 4500-Cl- B 
Sulfats Turbidimetria SM 4500-SO4

2- E 
Nitrats Espectrofotometria UV SM 4500- NO3

- B 
Duresa total Volumetria. Complexometria SM 2340 C 
Calci Volumetria. Complexometria SM 3500-Ca+2 D 
Magnesi Càlcul SM 3500- Mg+2 E 
Sodi Fotometria de flama SM 3500-Na+ D 
Potassi Fotometria de flama SM 3500- K+ D 

Totes les metodologies i els seus fonaments teòrics emprats en aquest treball fisicoquímic es poden 

trobar adjuntades al Annex B.  
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5. Resultats experimentals 

En el punt 5, s’exposarà quins són els resultats obtinguts en tots els tractaments estadístics portats a 
terme en tot el projecte.  

5.1. Anàlisi de components principals 

El objectiu d’aquest treball és utilitzar l’estadística per trobar si hi ha certes diferències en les aigües de 

les zones Montseny i quines són variables clau per la seva distinció. L’aportació més important de 

l’anàlisi de components principals és la quantificació de la significança de les variables, és a dir la 

primordialitat de les variables per trobar la diferència entre zones. Aquesta anàlisi, ha estat 
representada pel programa SPSS Statistics i el programa R, el qual els codis estan disponibles a l’Annex 

D. Per altra banda, els resultats i gràfics s’ha expressat amb el programa Matlab, Excel i R. 

5.1.1. Primera anàlisi 

A partir de les variables definides i estudiades s’ha dut a terme una anàlisi de components principals. 

El primer pas, ha constat de analitzar la matriu de correlació entre variables, per descartar les variables 

que no siguin necessàries i que aportin informació redundant. Per dur a terme la matriu de 
correlacions, s’ha realitzat una anàlisi uni-variable de les 223 mostres, és a dir trobar la mitjana i la 

desviació típica de cada variable. Aquests resultats es presenten a la Taula 5.1.  
Taula 5.1: Dades obtingudes 

 Mitjana Desviació Numero de mostres 

Sodi (mg/l) 15,467 20,376 223,000 

pH 7,222 0,552 223,000 

Conductivitat ({S/cm) 328,857 302,614 223,000 

Bicarbonat (mg/l) 160,245 142,293 223,000 

Potassi  (mg/l) 1,787 2,220 223,000 

Calci  (mg/l) 46,641 474,837 223,000 

Magnesi (mg/l) 10,177 12,491 223,000 

Clorur (mg/l) 20,494 35,832 223,000 

Duresa (ºF) 15,700 15,973 223,000 

Nitrat (mg/l) 12,024 30,037 223,000 

Sulfat (mg/l) 23,822 30,360 223,000 

altitud (m) 724,500 347,281 223,000 

Després d’obtenir els resultats de les mitjanes amb l’(Eq. 3.2), es busca la matriu de correlació entre 

variables, on a la Taula 5.2, es presenten els resultats.
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Taula 5.2: Matriu de correlació de variables 

 

 

 

Sodi (mg/l) pH Conductivitat 
(	"S/cm) 

Bicarbonat 
(mg/l) 

Potassi  
(mg/l) 

Calci  
(mg/l) 

Magnesi 
(mg/l) 

Clorur 
(mg/l) 

Duresa 
(ºF) 

Nitrat 
(mg/l) 

Sulfat 
(mg/l) 

altitud 
(m) 

Sodi (mg/l) 1,000 0,109 0,631 0,415 0,471 0,398 0,340 0,804 0,403 0,238 0,558 -0,380 
pH  0,109 1,000 0,200 0,275 0,235 0,180 0,226 0,062 0,209 -0,030 0,097 -0,416 
Conductivitat ("S/cm) 0,631 0,200 1,000 0,921 0,550 0,945 0,838 0,766 0,955 0,592 0,859 -0,434 
Bicarbonat (mg/l) 0,415 0,275 0,921 1,000 0,480 0,932 0,848 0,535 0,945 0,438 0,693 -0,401 
Potassi  (mg/l) 0,471 0,235 0,550 0,480 1,000 0,438 0,471 0,583 0,477 0,116 0,425 -0,225 
Calci  (mg/l) 0,398 0,180 0,945 0,932 0,438 1,000 0,770 0,604 0,966 0,615 0,802 -0,360 
Magnesi (mg/l) 0,340 0,226 0,838 0,848 0,471 0,770 1,000 0,531 0,888 0,493 0,735 -0,328 

Clorur (mg/l) 0,804 0,062 0,766 0,535 0,583 0,604 0,531 1,000 0,618 0,270 0,665 -0,303 

Duresa (ºF) 0,403 0,209 0,955 0,945 0,477 0,966 0,888 0,618 1,000 0,606 0,819 -0,371 
Nitrat (mg/l) 0,238 -0,030 0,592 0,438 0,116 0,615 0,493 0,270 0,606 1,000 0,643 -0,172 
Sulfat (mg/l) 0,558 0,097 0,859 0,693 0,425 0,802 0,735 0,665 0,819 0,643 1,000 -0,416 
altitud (m) -0,380 -0,416 -0,434 -0,401 -0,225 -0,360 -0,328 -0,303 -0,371 -0,172 -0,416 1,000 
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Per saber si l’anàlisi de components principals és el procediment òptim pel projecte, s’ha de dur a 

terme un test previ amb la matriu de correlació, per comprovar la independència de les variables, ja 

que si les variables no són independents, ens aportarien informació duplicada que pot afectar al 

resultat final de l’estudi. Hi ha 2 tests que s’han de comprovar: 

• Mesura d’adequació mostral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): és un índex que compara la 

magnitud dels coeficients de correlació observats amb la magnitud dels coeficients de 

correlació parcial: 

!"# =
∑ &'()'*(

∑ &'()'*( + ∑ &'(·-)'*(
 (Eq. 5.1) 

On, &'()  representa el coeficient de correlació al quadrat, entre dues variables (i, j) i 

&'(·-) 	representa la correlació parcial al quadrat entre variables (i, j) eliminant els efectes 

restants de les m variables de l’anàlisi. Donat que la correlació parcial entre dos variables ha 

de ser petita perquè l’anàlisi funcioni, el valor de KMO ha de ser pròxim a 1. Si el valor de la 

mesura és menys de 0,5 es considera no apte per un anàlisi factorial. (64) 

• Test d’esfericitat de Barlett: És un test on es comprova si la matriu de correlació R divergeix 

significativament amb la matriu d’identitat, amb aquestes dos hipòtesis: 

/01: 3 = 4
05: 3 ≠ 4  (Eq. 5.2) 

Si el test declara negativa la hipòtesis nul·la (Ho), s’accepta que les variables són independents. 

Per mesurar la relació entre variables, es calcula l’equació següent: 

7) = −(: − 1 − 2= + 56 · @:|3| (Eq. 5.3) 

On: 

o R: matriu de correlació 

o n: mida mostral 

o p: nombre de variables 

A la vegada aquesta segueix una distribució Chi-quadrat (7B(BCD)
F

) ), amb un 95% de 

significança.(65) 

Els resultats obtinguts en la primera anàlisi són els de la Taula 5.3. Com es pot observar, el test de KMO 

es considera acceptable, ja que supera el 0,5. Per altra banda, el nivell de significança del test 

d’esfericitat de Barlett’s és 0, aleshores, es pot concloure de que el resultat és positiu i es pot procedir 

amb el procediment proposat. 
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Taula 5.3: Test KMO i Barlett's (primera anàlisi) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,63 

Test d'esfericitat de Barlett’s 
Approx. Chi-

Square 4587,863 
Sign. 0,000 

Per millorar les altes correlacions de la Taula 5.2 i millorar el test de KMO, que s’observa en la Taula 

anterior, s’estudien aquelles correlacions que superen el coeficient de 0,85. Aquestes a partir de 0,85 

es poden considerar altes i poden afectar a l’anàlisi de components principals.(66) 

• La duresa té uns coeficients de correlació que oscil·len entre 0,966 (amb el calci) i 0,888 (amb 

el magnesi). La duresa, és la concentració total de ions de calci i magnesi expressada com a 

ions de carbonat de calci. Per aquest motiu, els valors exposats demostren que hi ha una 

relació directa amb aquests paràmetres amb les mostres del projecte, ja que la matriu de 

correlació presenta altes relacions entre el magnesi , calci i duresa. 

• Un dels altres paràmetres que es pot observar una alta correlació són:  el bicarbonat i la duresa 

(0,945), el calci (0,932) i el magnesi (0,848). Un dels problemes de l’aigua dura són les 

incrustacions de calci i magnesi que es poden crear en les canonades de transport. El problema 

són les incrustacions de carbonats de Ca i Mg, i la possible formació de complexos estables del 

bicarbonat amb altres ions. 

• La conductivitat de l’aigua està relacionada amb la concentració de les sals en dissolució. La 

dissociació d’aquests crea ions capaços de transportar corrent elèctrica. A la vegada, la duresa 

és un dels components que genera conductivitat, ja que té dos ions que son el calci i el 

magnesi. Amb els resultats es pot comprovar amb els coeficients de correlació entre la 

conductivitat amb la duresa (0,955), calci (0,945) i magnesi (0,838).  

• Les concentracions d’anions que més contribueixen a la conductivitat són el sulfat i bicarbonat. 

Amb els resultats obtinguts, es pot observar una clara correlació entre els tres paràmetres: la 

conductivitat i el sulfat, arriben a un coeficient de 0,859 i la conductivitat i el bicarbonat a un 

0,921.  

El bicarbonat és un paràmetre que està associat al pH del’ aigua, ja que segons el seu estat d’acidesa, 

les concentracions de bicarbonat i carbonats varien. Aquesta definició bé representada en la Figura 

5.1.  
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Figura 5.1: Diagrama logarítmic del sistema àcid-base dipròtic àcid carbònic. Bicarbonat: línia groga. Àcid 

carbònic: línia vermella. Carbonat: línia blava. Font: Apunts de QDA (UPC) 

S’ha calculat la concentració mitjana de bicarbonat que es pot trobar en les mostres de aigua 

analitzades: aquesta correspon a 2,6·10-3 mols/L. En la Figura anterior es pot observar com en el pH de 

les mostres (7,22), la espècie que més es troba és el bicarbonat (línia groga) i el carbonat és el qual 

tenim menys concentració. Per no alterar els resultats i dur a terme l’anàlisi de components principals 

correctament, s’ha decidit eliminar com a variables el calci i el magnesi i deixar la duresa com a la 

variable que les representi. 

5.1.2. Segona anàlisi 

Per dur a terme una nova matriu de correlació, utilitzem les mateixes mitjanes i desviacions típiques 

de la Taula 5.1. A continuació, a la Taula 5.4, es presenta la matriu diagonalitzada de la nova anàlisi, 

sense  calci i magnesi i deixant la duresa com a nova variable que representi aquestes dues.  

En aquest nou estudi, es poden  observar que hi ha les mateixes correlacions que en el primer estudi. 

Però cap d’aquestes variables es pot descartar , ja que en hi ha altres que depenen d’ella. D’altra banda,  

també es  demostra que es pot prosseguir amb l’anàlisi , ja que tots els coeficients de correlació són 

bastant baixos, menys de 0,85. 



  Memoria 

40   

 

 
Taula 5.4: Matriu de correlació entre variables, sense calci i magnesi 

 

 

 

 
altitud (m) pH Conductivitat 

(	"S/cm) Bicarbonat (mg/l) Clorur 
(mg/l) 

Sulfat 
(mg/l) Nitrat (mg/l) Duresa (ºF) Sodi 

(mg/l) 
Potassi  
(mg/l) 

altitud (m) 1.000 -0,434 -0,416 -0,401 -0,303 -0,416 -0,172 -0,371 -0,38 -0,225 

pH -0,434 1.000 0,200 0,921 0,766 0,859 0,592 0,955 0,631 0,55 
Conductivitat 
(	"S/cm) -0,416 0,200 1.000 0,275 0,062 0,097 -0,03 0,209 0,109 0,235 

Bicarbonat (mg/l) -0,401 0,275 0,921 1.000 0,535 0,693 0,438 0,945 0,415 0,48 

Clorur (mg/l) -0,303 0,235 0,766 0,535 1.000 0,665 0,27 0,618 0,804 0,583 

Sulfat (mg/l) -0,416 0,062 0,859 0,693 0,665 1.000 0,643 0,819 0,558 0,425 

Nitrat (mg/l) -0,172 0,209 0,592 0,438 0,27 0,643 1.000 0,606 0,238 0,116 

Duresa (ºF) -0,371 -0,030 0,955 0,945 0,618 0,819 0,606 1.000 0,403 0,477 

Sodi (mg/l) -0,38 0,097 0,631 0,415 0,804 0,558 0,238 0,403 1.000 0,471 

Potassi  (mg/l) -0,225 -0,416 0,55 0,48 0,583 0,425 0,116 0,477 0,471 1.000 
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Per la determinació dels eigenvectors per definir les mostres, s’ha de dur a terme els càlculs proposats 
en els fonaments teòrics. L’espai original pot ser reduït a un espai format per diversos components 
principals, que descriuran un tant per cent de la variància de les mostres. Aquests resultats es poden 
mostrar en la Taula 5.5. 

Taula 5.5: Variància dels eigenvectors calculats 

Eigenvectors Eigenvalues % Variància d'acumulada 

1 5,525 55,251 
2 1,306 68,313 
3 1,145 79,762 
4 0,760 87,358 
5 0,477 92,131 
6 0,413 96,257 
7 0,212 98,380 
8 0,149 99,874 
9 0,011 99,980 

10 0,002 100,000 

Aquests valors és mostren en la Figura 5.2, la qual representa la taula anterior i ajudarà a decidir el 
nombre òptim de components principals a escollir per l’anàlisi. Si escollim 2 components principals 
descriurem gairebé un 70% de la variància, en canvi si escollim 3 descriurem un 80%. El model del 
Kaiser ens aconsella agafar el mateix nombre  de components que eigenvalues majors que 1, en aquest 
cas tres. (67) 

 
Figura 5.2: Nombre de eigenvector i la variància 
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Un cop trobats els valors dels 3 eigenvectors que determinen el gairebé 80% de la variància, s’ha 
representat les tres zones per observar si es pot obtenir un resultat clar en la diferenciació de les tres 
zones, les quals són: Montseny Nord, Montseny Est i Montseny Oest, que es poden trobar a la Figura 
4.1. A l’hora de treure conclusions, en la Figura 5.3, s’ha observat que certs punts tenen una distància 
molt allunyada a la del centre, aquests podrien ser valors atípics o també anomenats outliers.  

 
Figura 5.3: Representació gràfica de Eigenvecto1 vs. Eigenvector 2 

Per descartar els valors atípics multivariants normalment es pot utilitzar mètodes més subjectius a 
partir de la disposició gràfica de les mostres, o es poden implementar mesures objectives, com la 
distància de Mahalanobis. Aquesta, consisteix en una distància entre cada punt de les dades i el centre 
de massa de la dispersió. Quan un punt es troba en el centre de massa, la distància és igual a 0, com 
més llunyà es trobi el punt, més incrementarà el valor de la distància en qüestió. Per tant, els valors 
més allunyats són els que es consideren outliers. Aquesta, bé representada amb l’equació següent: 

!" = (% − %̅)) · +,- · (% − %̅) (Eq. 5.4) 

On: 

• x: variable 

• ./: mitjana de la variable 

• 0: matriu de covariances 

La fórmula ens proporcionarà un nombre indicant la distancia sobre el centre de masses. Però quin 

valor es pot considerar extrem? Assumint que el test estadístic segueix la distribució 1"	(chi-quadrat) 
amb n graus de llibertat i com a nivell crític de significança, es calcularà la probabilitat que aquest valor 
sigui coherent segons el centre de massa del mostreig, aquest valor de serà entre el 1 i el 0,1. (68) 
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Els resultats obtinguts, queden exposat a l’Annex E1. Com es mostra a la taula en qüestió, hi ha certes 
fonts que es considera que tenen valors atípics, ja que no superen la probabilitat mencionada de 0,1. 
Aquestes fonts són: Montseny Oest (Pinós, Femades, Muntanyà, Clavella, Forn, Terrades i Ferro); 
Montseny Est (Rovira, Sot de Coma) i per últim Montseny Nord (Mas Vidal). Les fonts anomenades, 
s’han eliminat de l’anàlisi per observar si millora la variància de les variables.  

5.1.3. Tercera anàlisi 

En aquesta nova anàlisi, s’ha eliminat els valors atípics trobats anteriorment com s’ha determinat en la 
segona anàlisi. En aquesta es determinarà quin son els eigenvectors i els components principals per 
diferenciar els tres grups de mostres: Montseny Nord, Montseny Oest i Montseny Est.  

5.1.3.1. Anàlisi univariable 

Un cop eliminats les variables correlacionades i els valors atípics es procedeix a dur a terme la matriu 
de correlació. Però prèviament, s’han de calcular les noves mitjanes i desviacions típiques, ja que s’ha 
eliminat certes fonts mencionades prèviament.  

Taula 5.6: Valors de l'anàlisi univariable (tercera anàlisi) 

 Mitjana Desviació Numero de mostres 
altitud (m) 732,542 350,461 214 
pH 7,210 0,556 214 
Conductivitat (3S/cm) 294,897 242,755 214 
Bicarbonat (mg/l) 148,659 131,352 214 
Clorur (mg/l) 15,621 15,766 214 
Sulfat (mg/l) 21,012 24,782 214 
Nitrat (mg/l) 10,421 20,954 214 
Duresa (ºF) 14,199 13,937 214 
Sodi (mg/l) 13,165 12,543 214 

Potassi  (mg/l) 1,488 12,138 214 

A partir dels resultats, s’ha calculat  la matriu de correlació representada en la Taula 5.8.   

Gràcies a la matriu de correlacions, s’ha dut a terme una anàlisi de dispersions entre variables, que es 
mostra en la Figura 5.4.  En aquesta s’observa que és molt difícil marcar una tendència general entre 
totes elles. A la vegada, si es pot veure certes dispersions lineals entre variables com: la conductivitat i 
la duresa, i el conductivitat i el bicarbonat. Aquestes, com s’ha comentat prèviament té molta relació 
entre elles.  
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Figura 5.4: Diagrames de dispersió entre parells de variables 

5.1.3.2. Test de Barlett’s i KMO 

Es comprovarà també el Test de Barlett’s i de KMO, per comprovar si ha millorat per dur a terme el 
anàlisi de PCA.  

Taula 5.7: Test d'esfericitat Barlett's i KMO 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,665 

Test d'esfecricitat de Barletts 
Approx. Chi-

Square 2810,158 
Sign. 0,000 

Es pot comprovar a la Taula 5.7, que el test d’esfericitat a resultat ser 0 i el test de KMO supera els 0,5. 
Amb aquests resultat podem obtenir els eigenvectors.  
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Taula 5.8: Matriu de correlació tercera anàlisi 

 

 

altitud (m) pH Conductivitat 
(!S/cm) 

Bicarbonat 
(mg/l) 

Clorur 
(mg/l) 

Sulfat 
(mg/l) 

Nitrat 
(mg/l) Duresa (ºF) Sodi (mg/l) Potassi  

(mg/l) 

altitud (m) 1000 -0,423 -0,455 -0,392 -0,421 -0,44 -0,225 -0,364 -0,486 -0,326 

pH -0,423 1000 0,221 0,272 0,061 0,114 -0,028 0,218 0,139 0,245 

Conductivitat 
(!S/cm) -0,455 0,221 1000 0,949 0,803 0,812 0,713 0,964 0,45 0,535 

Bicarbonat 
(mg/l) -0,392 0,272 0,949 1000 0,614 0,652 0,537 0,952 0,309 0,477 

Clorur (mg/l) -0,421 0,061 0,803 0,614 1000 0,758 0,705 0,719 0,587 0,475 

Sulfat (mg/l) -0,44 0,114 0,812 0,652 0,758 1000 0,703 0,771 0,418 0,475 
Nitrat (mg/l) -0,225 -0,028 0,713 0,537 0,705 0,703 1000 0,666 0,375 0,354 
Duresa ( ºF) -0,364 0,218 0,964 0,952 0,719 0,771 0,666 1000 0,247 0,509 
Sodi (mg/l) -0,486 0,139 0,45 0,309 0,587 0,418 0,375 0,247 1000 0,243 
Potassi  
(mg/l) -0,326 0,245 0,535 0,477 0,475 0,475 0,354 0,509 0,243 1000 
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5.1.3.3. Determinació dels components principals 

En primer lloc, s’obtenen els valors propis de la matriu de correlacions, que coincidiran amb les 

variàncies dels diferents components principals. Aquests valors, es poden observar en la Taula 5.9.  

Taula 5.9: Variància explicada de la tercera anàlisi 

Eigenvectors Eigenvalues % Variància d'acumulada 
1 5,664 56,64 

2 1,316 69,80 

3 1,039 80,18 
4 0,645 86,63 

5 0,447 91,10 
6 0,425 95,35 

7 0,248 97,83 
8 0,200 99,83 

9 0,015 99,98 

10 0,002 100,00 

Per entendre quants components escollir, s’ha d’utilitzar el mètode de Kàiser, explicat prèviament, en 

apartat 5.1.2. Es pot observar que els únics eigenvalues que superen el 1, són els tres primer 

eigenvectors, és a dir, hi haurà tres components principals. En la Figura 5.5, s’observa l’aportació a la 

variància de cada component principal. 

 

Figura 5.5: Representació de eigenvalues en la tercera anàlisi 
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Un cop decidit el nombre de components principals a retenir, es construeixen els components 

principals. En la taula següent es presentaran els coeficients dels tres eigenvectors seleccionats. 

Taula 5.10: Coeficients dels components principals 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 
altitud(m) 0,235 0,529 -0,256 -0,103 -0,598 -0,393 -0,261 0,092 

pH -0,112 -0,705 -0,303 0,152 -0,590 0,102 -0,115 -0,058 
Conductivitat 
(!S/cm) -0,408 0,074 -0,130 0,141 0,057 -0,177 0,039 0,012 

Bicarbonat(mg/l) -0,365 0,017 -0,330 0,240 0,182 -0,402 0,168 0,113 

Clorur(mg/l) -0,363 0,133 0,264 -0,071 -0,101 -0,011 -0,321 -0,792 

Sulfat(mg/l) -0,364 0,127 0,064 0,001 0,035 0,404 -0,647 0,494 

Nitrat(mg/l) -0,318 0,333 0,135 0,036 -0,441 0,452 0,595 0,075 

Duresa(ºF) -0,384 0,123 -0,319 0,171 0,098 -0,096 0,003 -0,053 

Sodi(mg/l) -0,229 -0,200 0,695 0,002 -0,205 -0,510 0,039 0,300 

Potassi(mg/l) -0,259 -0,134 -0,199 -0,924 0,034 -0,071 0,108 0,066 

Amb els resultats de la Taula 5.10, es pot resumir els tres components principals com:  

- El primer component principal (PC1): Aquest es composa de coeficients negatius per totes les 

variables menys l’altitud. 

"# = 0,235 · altitud − 0,408 · conductivitat − 0,112 · pH − 0,365 · bicarbona
− 0,36	 · clorur − 0,363 · sulfat − 0,318 · nitrat − 0,384 · Duresa
− 0,229 · Sodi − 0,259 · Potassi 

(Eq. 5.5) 

- El segon component principal (PC2): Aquest component es composa de tots els coeficients 

positius menys les variables: pH, altitud i el sodi. 
 

"F = 0,529 · altitud + 0,074 · conductivitat − 0,705 · pH + 0,074 · bicarbonat
+ 0,133 · clorur + 0,127 · sulfat + 0,333 · nitrat + 0,123
· Duresa − 0,200 · Sodi − 0,134 · Potassi 

(Eq. 5.6) 

- El tercer component principal (PC3): És composat per les variables negatives menys els 

clorurs. 
 

"I = −0,256 · altitud − 0,130 · conductivitat − 0,303 · pH − 0,330 · bicarbonat
+ 0,264 · clorur + 0,064 · sulfat + 0,135 · nitrat − 0,319
· Duresa − 0,695 · Sodi − 0,199 · Potassi 

(Eq. 5.7) 
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5.1.3.4. Pes de les variables 

Per altra banda, s’ha de determinar quina és el pes de cada variable en cada component principal, per 

posteriorment dur a terme un millor anàlisi de les variables predominants en la distinció dels grups. La 

correlació entre variables i els components principals queda definida a la Taula 5.11. 

Taula 5.11: Correlació de les variables amb els components principals 

 PC1 PC2 PC3 
altitud(m) -0,560 0,606 0,261 

pH 0,267 -0,809 0,309 

Conductivitat (!S/cm) 0,971 0,085 0,132 

Bicarbonat(mg/l) 0,868 0,020 0,336 

Clorur(mg/l) 0,863 0,152 -0,269 

Sulfat(mg/l) 0,867 0,146 -0,066 

Nitrat(mg/l) 0,756 0,381 -0,138 

Duresa(ºF) 0,915 0,141 0,326 

Sodi(mg/l) 0,545 -0,229 -0,709 

Potassi(mg/l) 0,615 -0,154 0,203 

Es pot observar que el primer component principal està relacionat amb un gran nombre de variables, 

mentre que el segon i el tercer es troben definits per una o dos de les mateixes, únicament.  

En el primer component principal es pot observar que consta de dos grups: el primer (la conductivitat 

i la duresa) i el segon (bicarbonat, clorur, sulfat, nitrat i potassi), El primer consta de dos variables, les 

quals les correlacions amb el primer component principal superen els 0,9. El segon, són variables que 

tenen un pes important, ja que superen una correlació del 0,5(69), encara que no són les 

predominants. El primer grup de l’anàlisi determina en part la descripció de l’aigua, la conductivitat 

aborda tots els ions més importants i explica part de la qualitat d’aquesta. La mineralització, també 

anomenada com a dissolució total de sòlids, s’identifica com a la determinació d’efectes que causen 

els ions en l’aigua i es mesurada per la conductivitat. Per altra banda, la duresa és un dels paràmetres 

més importants en la qualitat i la mineralització de les aigües, ja que proporciona informació sobre els 

ions divalents com: calci, magnesi i/o ferro en aigües. En el segon grup es pot observar que tots aquests 

són ions relacionats amb la conductivitat i la duresa de les aigües, encara que també son fonamentals 

per la determinació de la qualitat d’aquesta. A més a més, es pot comprovar amb el gràfic presentat 

en la Figura 5.6, on es mostra les contribucions de les variables en el primer component principal. Les 

principals contribucions per el primer component principal són la duresa i conductivitat, que són les 

variables que expliquen més de un 15% de la variància. Per altra banda, hi ha els nitrats, clorurs, sulfats 

i bicarbonat que expliquen més de un 10% de la variància i fa que tinguin una contribució important a 

la distinció dels grups del Montseny.  
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Figura 5.6 : Contribució de les variables en el primer component principal 

En el segon component principal, els coeficient de correlació són alts amb el pH. Per altra banda, 

l’altitud té un coeficient de correlació major que els altres i també pot ser definit com un factor 

diferenciador en el eigenvector 2. El pH és un factor important en la qualitat de l’aigua, ja que fa que 

l’aigua tingui un equilibri constant entre els ions. A més a més, l’altura és un paràmetre que s’estudiarà 

en aquest projecte per observar si hi ha una relació directa amb la mineralització de les aigües. Aquests 

resultats queden confirmats a la vegada, amb el gràfic de la Figura 5.7, on es pot observar que el pH 

contribueix explicant més del 50% de tota la variància del segon component principal.  

 

Figura 5.7: Contribució de les variables al segon component principal 
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Per últim es pot distingir el component 3, que és relacionat directament amb el sodi. Aquest té un 

coeficient de correlació de més de 0,9. El qual, ens indica que el sodi contribueix en un gran tant per 

cent de la variància en el component 2. Aquest paràmetre és essencial per la determinació de la 

mineralogia de les aigües, ja que aquest ió es pot trobar naturalment en l’erosió de certs minerals o 

també pot significar una contaminació de l’aigua per diverses causes com: filtració de la sal afegida per 

evitar glaçades les carreteres , contaminació a partir de efluents d’aigües residuals o fins i tot infiltració 

de lixiviats de zones industrials. Els resultats, es poden veure expressats amb la Figura 5.8, on el sodi 

contribueix gairebé un 50% i és la variable que explica millor el tercer component principal. 

 

Figura 5.8 : Contribució de les variables pel tercer component principal 

5.1.3.5. Classificació en funció al origen de les mostres 

A partir, dels resultats exposats es du a terme una representació gràfica dels tres components 

principals. Com que aquests són ortogonals, es poden representar com un gràfic tridimensional. Els 

resultats es mostren a la Figura 5.9 i la Figura 5.10. Els valors per realitzar aquestes gràfiques es troben 

en l’Annex E2.  
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Figura 5.9: Representació gràfica dels dos primers components principals 

 

Figura 5.10: Representació gràfica dels tres components principals 

En la Figura 5.9, es poden observar una clara distinció dels dos grups: Montseny Oest i Montseny Nord 

i Montseny Est, conjuntament.  

Per altra banda, amb l’observació del conjunt 3D, es podria fer una distinció més clara dels 3 grups, ja 

que el tercer component ajuda a la diferenciació del Montseny Est. Però, és suficient una valoració 

subjectiva de la separació dels tres grups en un gràfic? Per confirmar aquesta distinció objectiva, es 

durà a terme el anàlisi de clústers. 
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5.2. Anàlisi jeràrquica de clústers 

Per complementar el anàlisi de components principals, es durà a terme una anàlisi jeràrquica de 

clústers, on la principal funció és confirmar que hi ha diferències significatives per demostrar que els 

tres grups prèviament marcats (Montseny Oest, Montseny Est i Montseny Nord) contenen aigües 

diferents. El procediment s’ha dut a terme amb programació R i el programa estadístic SPSS. Els 

paquets utilitzats i el codi programat es troba en l’Annex D. 

5.2.1. Determinació de nombre de clústers 

Per a la selecció del nombre de clústers, s’ha de calculat quin seria el nombre òptim d’agrupacions que 

es poden calcular per un conjunt de mostres. En el cas d’aquest projecte, es consta de 214 mostres, ja 

que s’ha partit eliminant els valors atípics. Per a dur a terme l’agrupació, es realitza una matriu de 

distàncies euclidianes, on es pot analitzar les distàncies entre els diferents punts. Aquesta taula està 

present l’Annex F. 

A partir de la taula, es realitza una classificació de les mostres amb els mètodes prèviament esmentats. 

En aquest cas s’utilitzarà el mètode de Ward, ja que és un dels mètodes més utilitzats i és el que 

transmet més informació per aquest tipus de mostratge.(70) 

Per trobar el nombre de clústers a analitzar, s’ha de determinar quina és la taxa de variació dels 

coeficient de conglomeració. Aquest, reflexa la distància en la que els grups estaven fusionats en cada 

etapa. Al representar els coeficients en funció de les etapes, es pot observar una corba la qual té un 

punt d’inflexió, el qual es pot associar amb el nombre de etapes òptimes. Es pot observar a la Figura 

5.11.  

 

Figura 5.11: Representació gràfica dels coeficients d'aglomeració en funció de les etapes. Font: Pròpia 
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La línia vermella de la figura anterior, representa els valor òptim de estats, el qual és 211.  La fórmula 

que s’ha de seguir per trobar el nombre de clústers és la següent. (71) 

Jº	LM	NOúQRMSQ = Jº	LM	TUQRSMQ − Jº	LM	MQRVRQ	òXRYTQ = 214 − 211 = 3	NOúQRMSQ 
(Eq. 5.8) 

On, finalment es demostra que el nombre de clústers òptims és de tres. A partir de la determinació del 

nombre de clústers, es procedeix a la creació del dendrograma jeràrquic, el qual es pot trobar en la  

Figura 5.12.  

Amb els resultats obtinguts a la figura anterior, es mostra les mateixes agrupacions que en les 

representacions fetes en el anàlisi de components principals, mitjançant els tres eigenvectors. 

S’observa que hi ha tres clústers que es poden diferenciar.  

L’ampliació dels resultats està present en l’Annex F a la Taula F.1,  on es pot confirmar el color de cada 

una de les mostres preses. A més a més, es confirma que hi ha predominança del grup vermell de les 

mostres del Montseny Nord, del clúster blau de les mostres del Montseny Est i predominança del grup 

verd a les mostres del Montseny Oest, les quals confirmen la hipòtesi dels components principals.  

Per finalitzar, la figura també consta d’alguns errors, ja que ha seleccionat alguna de les mostres en 

clústers equivocats. Contant els errors en funció de les mostres, s’obté un error de: 

ZSSUS	(%) =
53	TUQRSMQ	MSSò^MMQ
214	TUQRSMQ	RURVOQ · 100 = 	24,67%	 (Eq. 5.9) 

L’anàlisi de clústers és un tractament estadístic que explica el 100% de tota la variància, la qual ara amb 

els errors que es poden mostrar la variància baixa fins a un 75% i gairebé coincideix amb la especifica 

dels components principals.  
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Figura 5.12 : Dendrograma jeràrquic. Font: Pròpia 
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5.3. Discussió de resultats 

Com s’ha determinat amb les anteriors anàlisis estadístiques (PCA i clústers), es pot argumentar 

estadísticament amb un gairebé 80% de confiança, que hi ha tres zones amb diferencies hidro-

mineralògiques significatives: zona del Montseny Nord, Montseny Est i Montseny Oest.  

Primer de tot, s’analitzarà depenent de la geologia de la zona i els aqüífers protegits quins són els 

paràmetres que presenten una denotació important, en comparació a les altres zones. Els resultats 

mitjans que s’ha obtingut estan representats en la Taula 5.12. 

Taula 5.12: Mitjana dels paràmetres de cada una de les zones 

Paràmetre Est Nord Oest 
Altitud (m) 465,51 986,25 601,88 

pH 7,28 7,06 7,45 

Conductivitat (µS/cm) 256,30 185,17 629,51 

Bicarbonat (mg/L) 118,97 92,71 337,34 

Clorur (mg/L) 16,04 9,29 30,14 

Sulfat (mg/L 19,29 10,44 49,67 

Nitrat (mg/L) 8,48 4,95 27,12 

Duresa (ºF) 10,61 8,28 34,96 

Calci (mg/L) 32,31 25,36 101,57 

Magnesi (mg/L) 6,19 4,67 25,16 

Sodi (mg/L) 16,79 10,02 14,21 

Potassi (mg/L) 1,46 1,17 2,31 

Gràcies a les mitjanes aritmètiques, es podrà comparar quins són els paràmetres de cada zona que 

tenen un nivell més elevat que els altres. Els paràmetres analitzats que mostren diferencies 

significatives són: la conductivitat, bicarbonat, clorurs, sulfats, nitrats i la duresa (calci i magnesi), tal 

com ho mostra la taula anterior i el anàlisi de components principals dut a terme prèviament. El qual 

constatava, que la diferenciació del Montseny Oest de les altres zones era pel eigenvector 1, on les 

correlacions del paràmetres amb aquest eix consten a la Figura 5.6. 

El Montseny Oest, s’observa en la Figura 4.1, que consta de les comarques del Vallès Oriental i d’Osona. 

Aquesta part analitzada del Montseny té una diferenciació molt marcada respecte alguns paràmetres 

analítics. Els factors que poden condicionar aquestes aigües poden ser degut a la composició química 

de la font on es produeix la descarrega i altres factors poden ser deguts a la litologia de la zona en que 

ha estat transportada subterràniament l’aigua. Els paràmetres que s’han de caracteritzar són els 

següents: 
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Duresa: Com s’ha comentat prèviament la duresa de l’aigua bé afectada per diversos motius, un d’ells 

la presencia de pedres calcaries en la zona de drenatge o del recorregut de l’aigua. La geologia de la 

zona del Montseny Oest, consta de pedres calcàries que aquestes aporten una gran quantitat en 

dissolució de CaCO3, que està associat directament a la duresa. La duresa en aquestes aigües es pot 

considerar molt dura tal com es mostra en la Taula 5.13, ja que el valor mitjà d’aquestes és de 34,96ºF.  

Taula 5.13: Valors de la duresa aprovats pel Real Decret 140/2003 

Classificació mg/L de CaCO3 Valor de TH º HF 
Aigua molt tova < 40 1-5ºF < 4,0 

Aigua tova 40 a < 60 >5 a <10 ºF 4,0 a < 6.0 

Aigua de duresa mitja 60 a < 120 >10 a <15 ºF 6,0 a < 12,0 

Aigua dura 120 a < 180 >15 a <30 ºF 12,0 a < 18,0 

Aigua molt dura ≥180 >30 ºF ≥ 18,0 

El Reial Decret no constà que cap de les quantitats de calci i magnesi a les aigües sigui considerable 

com a maliciosa per la salut, sinó que consta com un indicador de altes quantitats. 

Clorurs: El contingut d’aquest paràmetre es donat per la intrusió d’aigua de mar, per abocaments 

industrials de per exemple sal de descongelació o pel pas de biotites (roques ígnies). En aquest cas, el 

contingut de clorurs no arriba al límit indicador de 250 mg/L, però és més elevat que les altres dues 

zones analitzades. En aquest cas la concentració és més alta pel pas que minerals magmàtics amb alt 

contingut de clorites. 

Bicarbonat: La presència de roques carbonatades en tot el Montseny, deguda a la transgressió marina 

que va tenir lloc al Paleozoic,  indica una presència de altes quantitats de bicarbonat. Com s’ha 

comentat, no és un paràmetre que es consideri nociu pel consum humà, aleshores no hi ha quantitat 

màxima.  

Nitrats: Un dels paràmetres més importants en l’anàlisi fisicoquímica de les aigües és la quantitat de 

nitrats, ja que segons el RD 140/2003 no pot ser superat de 50 mg/L per ser apte per consum humà. A 

la vegada, els nitrats poden ser obtinguts de diverses maneres com la dissolució de les roques que els 

contenen o per l’oxidació bacteriana de la matèria orgànica vegetal que existeix en el sol. Es considera 

que fins a 10 mg/L els nitrats poden ser d’origen natural, però a partir d’aquesta quantitat aquests 

provenen del ús excessiu de fertilitzants d’agricultura o d’aigües residuals.(72) . En aquest cas, el 

Montseny Oest consta de més de 25 mg/L de nitrats en les seves aigües. En la Figura 5.12, es mostra 

l’ús de la comarca de zona com a zona de ramaderia i agricultura. 
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Figura 5.12 :Mapa marcat amb blau la distribució actual d'espais agrícoles (pastures i conreus) de la comarca 

d'Osona. Font: (73) 

Es pot observar que la zona d’estudi està marcada amb el color blau, el fet que ens pot indicar que aquesta 

quantitat de nitrats del Montseny Oest, es deguda a l’excés de fertilitzants o purins en el sol, que perjudiquen a 

les aigües. A la vegada, l’aigua està en uns nivells legals de nitrat pel seu consum humà, encara que s’haurien 

d’analitzar més paràmetres químics per obtenir una conclusió de potabilitat. 

Sulfats: El contingut de sulfats en aigües no es representat com un valor perjudicial per les persones, 

encara que com indicador es pot presentar un contingut de 250 mg/L. Les aigües en qüestió no 

presenten aquest valor però si que tenen un valor molt diferenciat a les altres zones del Montseny. 

Com s’ha vist prèviament a l’apartat 3.2.7, gran parts de sulfat provenen associades a l’oxidació de 

matèria orgànica. Actualment a la comarca d’Osona, molts dels fertilitzants usats són purins, els quals 

contenen gran quantitat de nitrats. Aquests patint una desnitrificació, que pot ser produïda per 

l’oxidació de pirites i/o de matèria orgànica, poden augmentar la concentració de sulfats en aigües. 

(74) 

Conductivitat: El valor paramètric segons el Reial Decret 140/2003 pel consum humà de l’aigua en 

qüestió és de 2500 !S/cm. La alta conductivitat està lligada a la alta quantitats de bicarbonats i calci, ja 

que són dos paràmetres que presenten nivells elevats en el Montseny Oest. Per altra banda, no es 

supera el valor indicador, com es pot observar en la Taula 5.12. 
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Finalment, es pot considerar que el Montseny Oest té una mitjana de fonts de baixa mineralització i 

que a la vegada les aigües son lleugerament bicarbonatades i càlciques, ja que les concentracions 

superen els 90 mg/L i 20 mg/L, respectivament.(75) A més a més, aquest consta d’un nivell elevat de 

nitrats que poden ser deguts a l’abús de fertilitzants a les zones de conreu o a l’excés de purins abocats. 

Aquesta zona encara té una quantitat legal, però a la llarga es pot convertir en una aigua de qualitat 

nociva per la salut de la persona que la begui. 

El Montseny Nord es pot distingir del Montseny Est a partir d’una combinació entre els eigenvectors 2 

i 3, com es pot observar en la Figura 5.10. Com s’ha comentat prèviament, els paràmetres que 

s’associen més a aquests components principals son: pH, altitud i sodi; com es representa en l’apartat 

5.1.3.4.  

Una de les denotacions que es pot argumentar és que l’increment de mineralització en les aigües es 

produeix a partir que disminuïm la cota de drenatge, és a dir com  més altitud menys mineralització. 

Aquesta es pot observar en el Montseny Nord en comparació del Montseny Est, ja que la cota de 

recol·lecció de les mostres mitjana és molt més alta que la de l’altre zona del massís.  

Un altre paràmetre que marca la diferència de les zones, és el sodi. Aquest pot ser present en diferents 

minerals com el feldspat. El contingut més elevat de sodi del Montseny Est, pot ser degut a la 

meteorització d’aquesta roca es produeix de manera natural en la part inferior a la Riera Major.  

En resum, les aigües del Montseny Nord degut a la altitud del seu drenatge tenen una mineralització 

més dèbil que les altres zones, encara que es poden considerar tant com aigües bicarbonatades, com 

càlciques, ja que superen els límits d’aquestes. A més a més, les aigües de la zona de Viladrau, no 

contenen nivells elevats de nitrats, ja que només s’utilitza el 5% de la seva superfície per conreu i 

ramaderia. Aleshores, es pot concloure que al llarg del temps no hi haurà problemes de consum 

d’aquesta per excés de contingut de nitrats. 

A la vegada, el Montseny Est té les aigües lleugerament més mineralitzades que les del Montseny Nord, 

gràcies a que el drenatge de les fonts està situat a menys altitud. Un altre factor a tenir en compte, es 

que es consideren aigües bicarbonatades i càlciques. El contingut de nitrats està entorn als límits 

naturals, aleshores es considera que no hi haurà problemes pel seu consum en el futur degut a aquest 

paràmetre.  
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental 

En aquest projecte podem separar els impactes ambiental en tres apartats. El primer consta de la 

recol·lecta de mostres ,el segon correspon a les anàlisis fisicoquímiques que s’ha dut a terme en el 

projecte i el tercer que consisteix en el treball computacional estadístic.  

6.1. Impacte ambiental en el treball de camp 

En el treball de camp, s’ha utilitzat ampolles de plàstic reciclades d’altres aigües minerals per reduir el 

impacte dels residus. Totes aquestes, eren de plàstic PET (Tereftalat de polietilè), un tipus de plàstic 

que és molt utilitzat pel transport d’aigües i que no afecta a les propietats químiques. Les ampolles en 

qüestió, després del seu ús han sigut reciclades en el contenidor groc, ja que no contenen aigües de 

solucions que poden afectar el medi ambient. 

A més a més, s’ha utilitzat el cotxe per accedir a alguns indrets del bosc, el qual pot ser considerat com 

la part més contaminant del treball de camp. Pel càlcul de kg de gasos contaminants emesos,  s’ha 

sortit a recollir aigua des de Barcelona amb un cotxe Diesel. La  recollida de mostres ha estat de 11 o 

12 per dia, en un període de 10 dies.  Els resultats es mostren a la Taula 6.1. 

Taula 6.1: Emissions de gasos contaminants pel ús de cotxe Diesel. Font: (76) 

Gasos Contaminants Km/dia Dies L de fuel / 
100km 

Densitat fuel 
(kg/m3) 

Gasos 
contaminants 

(g/kg fuel) 
Kg gasos 

CO2 143 20 6,5 850 2,995 0,237 

NOx 143 20 6,5 850 12,274 0,970 

PM 143 20 6,5 850 1,04 0,082 

CO 143 20 6,5 850 1,686 0,133 

TOTAL           1,422 kg 

En la Taula anterior es mostra els quilos de gasos despresos en una distància de 71,5 km per anar del Montseny 

a Barcelona i tornar. El total de gasos despresos és de 1,422 kg de gasos contaminants. 

6.2. Impacte ambiental en les anàlisis fisicoquímiques 

En les anàlisis dutes a terme, s’ha treballat amb certs reactius que poden considerar-se com a 

contaminants, tal com es pot observar a les fitxes de seguretat mostrades en el Annex C. Aquests han 

estat tractats com a residus classificats en diversos contenidors (77): 
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• Solucions aquoses inorgàniques de Crom VI: es basen en solucions amb menys del 10% de 

concentració d’àcid i que contenen restes de Crom VI, el qual pot ser molt contaminant i tòxic. 

En l’única anàlisi que s’utilitza en contenidor és en el procediment de determinació de clorurs, 

el qual es pot trobar explicat en l’Annex B. 

• Solucions aquoses inorgàniques colorants: En el cas del projecte, es basa en les solucions 

obtingudes després de la determinació de la duresa i clorurs. A la vegada, només ha de 

contenir menys del 10% de concentració d’àcid. 
• Solucions aquoses inorgàniques neutres: Són les solucions aquoses residuals amb un pH 

neutre, és a dir un pH de 7. També ha de complir l’especificació de que ha de estar 

suficientment diluït per no tenir una concentració de més del 10% d’àcid. 
• Sòlids envasos buits: Són envasos contaminants que contenen productes químics. Aquests 

s’han de separar en bidons diferents: vidre, metall i plàstic. 
• Sòlids absorbents contaminants: Són sòlids que absorbeixen productes químics, com: draps, 

papers, guants amb residus. 

A part de l’abocament de residus químics, s’ha de tenir en compte quines són les indicacions de 

perill de cada un dels reactius utilitzats per saber quins són els més perillosos pel medi ambient. A 

la Taula següent es pot observar la simbologia dels pictogrames que poden ser perjudicials pel 

medi ambient que tenen els reactius utilitzats. 

Taula 6.2: Pictograma de seguretat que afecta al medi ambient. Font: (78) 

Pictograma de seguretat Nom Observacions 

 

Perill per al medi 
Ambient REGLAMENT 1272/2008 (CLP) 

 

6.3. Impacte ambiental del treball a través d’ordinador 

Finalment, el estudi estadístic ha estat realitzat a través de R, una eina sense cost addicional, en el qual 

no es generen cap residus químics ja que no hi ha un treball de laboratori. Tot el treball posterior a les 

anàlisi fisicoquímics s’ha dut a terme mitjançant dispositius electrònics que consumeixen electricitat. 

Es calcularà l’energia consumida del ordinador en les hores de realització del projecte proposat. 

Taula 6.3: Energia consumida en el projecte.  

Aparell Potència (W) Hores Energia (kWh) 
Ordinador 400 720 288,00 

Total   288,00 kWh 
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Conclusions 

El projecte, en qüestió, va començar la seva execució amb uns certs plantejaments, que s’han anat 

modificant al llarg del temps per a condicions alienes a les persones que realitzaven el treball. Degut a 

la situació actual del 2020, el treball ha dut a terme un gir inesperat abans de la realització de les anàlisis 

fisicoquímiques de les noves zones a estudiar del Montseny.  

Primer de tot, s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica extensa sobre el marc geogràfic i la zona a la 

qual es referia el treball. Aquesta, ha estat sotmesa a estudis de: la seva geologia, dels climes, de la 

hidrologia, de la fauna i flora i fins i tot de les explotacions agrícoles a la zona. Gràcies, a la bibliografia 

disponible s’ha trobat una informació òptima pel desenvolupament del projecte.  

Un dels altres apartats importants ha sigut l’estudi dels mètodes analítics dels paràmetres químics que 

s’han analitzat per caracteritzar les aigües. També s’ha fet recerca sobre la normalització dels 

procediments i normatives de laboratori a seguir. A la vegada, s’ha dut a terme treball bibliogràfic de 

com es podia trobar cada paràmetre en l’aigua, els seus efectes en la salut i els seus nivells màxims i 

indicadors, determinants pel Reial Decret 140/2003 i així poder relacionar-los amb la geologia, 

agricultura i industrialització de la zona.  

S’han implementat dos tractaments estadístics: una anàlisi de clústers i una anàlisi de components 

principals, per analitzar les diferències en les aigües obtingudes en un treball dels doctors Oscar 

Farrerons i Fortià Prat, “Projecte de les Fonts del Montseny”. L’estudi s’ha dut a terme mitjançant el 

programa estadístic R. S’ha pogut concloure que hi ha diferències significatives hidro-mineralògiques 

en les zones del Montseny proposades: nord, est i oest; corroborant les agrupacions obtingudes en 

l’estudi anteriorment esmentat. 

En l’anàlisi de components principals, s’ha determinat quines són les variables que caracteritzen cada 

zona. En el cas del Montseny Oest, s’ha observat diferències significatives respecte a les altres zones 

en: duresa, conductivitat, bicarbonat, sulfat, clorur i nitrats. Per altra banda, el Montseny Est i el Nord 

es diferencien principalment en les variables: pH, altitud i sodi.  

L’anàlisi de clústers jeràrquics, ha permès una determinació clara de les zones del Montseny, amb un 

75,37% d’exactitud i s’ha conclòs que les zones s’han de seleccionar com predeia l’anàlisi de 

components principals.  

 

 



  Memoria 

62   

Amb els resultats obtinguts s’ha determinat que la zona del Montseny Oest té una mineralització alta 

degut a la gran quantitat de roca calcària present. Aquesta zona compta d’aigües bicarbonatades i 

càlciques. S’ha pogut concloure que la alta mineralització d’aquesta zona és deguda a l’elevat ús de 

l’agricultura i de purins, que provoca uns nivells de nitrats més alts del compte, encara que es respecten 

els nivells màxims. 

Per altra banda, la zona del Montseny Est i Montseny Nord, són àrees amb una mineralogia dèbil però 

amb certificació d’aigües bicarbonatades i càlciques. La seva diferenciació entre elles, ve donada per la 

mineralogia que és inversament proporcional a l’altitud, tenint el Montseny Est una mineralogia 

lleugerament superior al Montseny Nord. 

Com a conclusió final, s’han trobat diferències significatives en les aigües de les zones estudiades del 

Montseny mitjançant anàlisis fisicoquímics i tractaments estadístics.  
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Anàlisi Econòmica 

Degudes a les condicions actuals de la societat, el projecte ha patit un gir inesperat en el seu 

desenvolupament. Com s’ha comentat prèviament, el projecte inicial constava d’anàlisis 

fisicoquímiques de més de 100 fonts realitzats en els laboratoris de la UPC. Una reorientació del 

projecte ha provocat, que la inversió inicial es modifiqui i pateixi canvis de pressupost. Per aquest motiu 

es separarà aquest apartat en 2 grups: el pressupost inicial i el pressupost actual utilitzat. 

Inversió projecte inicial  

Aquest primera inversió s’ha desglossat en 5 parts: material de laboratori, reactius utilitzats, equips de 

laboratori, costos energètics i recursos humans. 

Reactius de laboratori: 

Per aquest projecte s’han utilitzat reactius, els quals el seu cost està present a la Taula I. 1. 

Taula I. 1: Cost dels reactius 

Reactiu Quantitat  Preu (€) 

Acetat de sodi anhidre 500 g 42,50 

Àcid acètic glacial 1000 mL 33,06 

Àcid clorhídric (37%) 1000 mL 20,70 

Clorur d'amoni 500 g 27,11 

Clorur de bari 1000 g 51,80 

Clorur de magnesi 6-hidrat 500 g 42,84 

Clorur de sodi 500 g 17,40 

Cromat potàssic 100 g 25,24 

EDTA 0,01M 1000 mL 24,70 

Fenolftaleïna 100 g 40,40 

Ftalat potàssic 500 g 72,60 

Hidròxid d'amoni 1000 mL 34,90 

Taronja de metil 25 g 39,10 

Hidròxid de sodi 500 g 27,71 

Murexida 25 g 151,30 

Negre d'eriocrom 100 g 45,20 

Nitrat de plata 100 g 280,26 

Nitrat potàssic 500 g 27,97 

Sulfat de sodi anhidre 500 g 18,44 

TOTAL          1.023,23 €  
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Materials de laboratori: 

Els costos dels materials de laboratori utilitzats en el projecte inicial proposat queden recollits a la Taula 

I. 2.  

Taula I. 2: Cost del material de laboratori 

Material Quantitat Preu (€/unitat) Total (€) 

Iman plastificat (pack 5) 1 8,09 8,09 

Bureta de 25 mL 3 12,95 38,85 

Cubetes de quars de 1cm 2 248,00 496 

Cubetes de vidre de 1cm 2 180,00 360 

Erlenmeyes de 100 mL 3 8,86 26,58 

Erlenmeyes de 250 mL 3 8,94 26,82 

Espatula 2 3,25 6,5 

Guants 1 4,35 4,35 

Matraç aforat de 250 mL 2 19,65 39,3 

Matràs aforat de 100 mL 2 20,30 40,6 

Matràs aforat de 1L 2 16,40 32,8 

Microbureta de 5mL 1 805,89 805,89 

Pibces de bureta 2 7,60 15,2 

Pipetes de 25 mL 2 3,57 7,14 

Pipetes de 20 mL 2 3,51 7,02 

Pipetes de 10 mL 2 2,95 5,9 

Pipetes de 1mL 3 2,64 7,92 

Pipetes de 2mL 2 2,55 5,1 

Pipetes de 5 mL 2 2,86 5,72 

Pipetes Pasteur (pack 150) 1 13,95 13,95 

Suport 2 47,13 94,26 

Vareta de vidre 2 0,55 1,1 

Vas de precipitats de 25 mL 3 1,15 3,45 

Vas de precipitats de 50 mL 3 1,23 3,69 

Vasos de precipitats 100 mL 4 1,23 4,92 

Vasos de precipitats de 250 mL 3 1,61 4,83 

Vidre de rellotge 5 0,90 4,5 

Neteja buretes (pack 100 unitats) 1 4,96 4,96 

Portapipetes 1 15,56 15,56 

Aspirador de pipetes 4 6,05 24,2 

TOTAL     2115,2 

 



Estudi teòric i evidència empírica de la quimico-minerologia de les aigües de les fonts del Montseny sud, i comparativa amb el 
que succeeix a les fonts del Montseny nord, est i oest   

  65 

Maquinaria: 

Per altra banda, la maquinaria present en aquest projecte, ja estava disponible en el laboratori. S’ha 

calculat la amortització que s’ha determinat segons el seu ús en aquests 4 mesos. S’ha de remarcar 

que no s’ha inclòs la maquinaria de la fotometria de flama, ja que no estava disponible en el laboratori 

de la universitat. El tercer punt es pot observar en la Taula següent. 

Taula I. 3: Costos de les amortitzacions de maquinaria 

Equips de laboratori Preu  

Vida útil 
estimada 
(mesos) 

Duració d'ús 
(mesos) Amortització 

Desionitzador d'aigua        7.821,13 €  120 4           260,70 €  

Vitrina de gasos        8.049,00 €  120 4           268,30 €  

Estufa        4.399,64 €  120 4           146,65 €  

Agitador magnètic           453,56 €  60 4             30,24 €  

pHímetre           449,32 €  24 4             74,89 €  

Conductímetre           528,76 €  24 4             88,13 €  

Balança analítica        2.453,07 €  60 4           163,54 €  

Espectofotòmetre        3.735,05 €  120 4           124,50 €  

TOTAL              1.156,95 €  

Cost energètic i d’aigua: 

Per altra banda, els costos energètics consten en la energia consumida en la duració d’aquest treball, 

és a dir en aquest cas ens referim a la energia que els aparells prèviament esmentats consumeixen i a 

l’aigua que s’ha utilitzat per netejar els materials. L’electricitat i l’aigua consumida es poden trobar en 

la Taula I. 4 i Taula I. 5, respectivament. 

Taula I. 4: Cost de la energia elèctrica 

Equips de laboratori 
Potència 

(W) Hores (h) 
Energia 
(kWh) Preu (€/kWh) Cost (€) 

Desionitzador d'aigua 600 48 28,80 0,170387 4,91 

Vitrina de gasos 400 20 8,00 0,170387 1,36 

Estufa 600 120 72,00 0,170387 12,27 

Agitador magnètic 800 24 19,20 0,170387 3,27 

pH-metre 400 10 4,00 0,170387 0,68 

Conductímetre 400 10 4,00 0,170387 0,68 

Balança analítica 400 28 11,20 0,170387 1,91 

Espectrofotòmetre 600 24 14,40 0,170387 2,45 

TOTAL                27,53 €  
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Taula I. 5: Cost de l’aigua utilitzada 

 litres preu (€/L) Total (€) 

Aigua 5000 0,001                     5,00 €  

TOTAL                         5,00 €  

Recursos humans: 

El cost de personal per realitzar el projecte esmentat es calcularà com una empresa, és a dir que hi ha 

jerarquia professional de dos doctors en enginyeria i un enginyer junior. El cost de personal queda 

recollit a la Taula I. 6. Per determinar aquestes dades s’ha fet una estimació del Idescat, el qual 

presentava el salari brut anual i guany per hora depenent del tipus d’ocupació. 

 Taula I. 6: Cost de personal 

Treballadors 
Cost per hores 

(€/h) 
Hores dedicades 

(h) Total (€) 

Doctor en enginyeria (director) 50,00 20              1.000,00 €  

Enginyera química (codirectora) 42,50 20                 850,00 €  

Enginyer Junior 35,00 720            25.200,00 €  

TOTAL                27.050,00 €  

Cost total: 

La despesa final del projecte inicial abans de la seva reorientació, queda recollit en la Taula I. 7. 

Taula I. 7: Cost final del projecte inicial 

Costos Preu 
Materials        2.115,20 €  

Reactius        1.023,23 €  

Equips de laboratori        1.156,95 €  

Energia             27,53 €  

Aigua               5,00 €  

Recursos humans      27.050,00 €  

Costos indirectes (10%)        3.137,79 €  

IVA (21%)        6.589,36 €  

TOTAL      41.105,07 €  

Inversió projecte final 

El projecte final es pot separar en tres parts: cost de les anàlisis realitzades en el laboratori oficial, 

energia consumida amb el treball de ordinador i l’apartat de recursos humans de les persones que 

composen el projecte. 
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Anàlisis fisicoquímiques: 

Les anàlisis respectives a aquest projecte han estat realitzades en un laboratori homologat conegut 

com a Laboratori Clínic Prat S.L. El cost d’aquestes anàlisis s’expressa en la Taula I. 8. 

Taula I. 8: Cost de les anàlisis realitzats en el Laboratori Fortià Prat 

 Nº mostres Preu (€/mostra) Total (€) 

Anàlisis 223 70,00 15610,00 

TOTAL          15.610,00 €  

Costos d’energia: 

Els costos d’energia es poden associar a l’energia gastada pel ordinador en les hores treballades. Es pot 

trobar en Taula I. 9. 

Taula I. 9: Cost energia projecte final 

Equips  
Potència 

(W) Hores (h) Energia (kWh) Preu (€/kWh) Cost (€) 

Ordinador 400 720 288 0,170387 49,07 

TOTAL         49,07€ 

Recursos humans: 

El cost de recursos humans es pot assumir el mateix que en la Taula I. 6, ja que les modificacions del 

projecte no han patit un canvi d’hores d’implicació. 

Cost final: 

El cost pressupostat per el projecte que ha patit la reorientació, s’ha conclòs a la Taula I. 10.  

Taula I. 10: Cost final del projecte 

Costos Preu 

Anàlisis fisicoquímics      15.610,00 €  

Energia             49,07 €  

Recursos humans      27.050,00 €  

Costos indirectes (10%)        4.270,91 €  

IVA (21%)        8.968,91 €  

TOTAL      55.948,88 €  

Finalment, el projecte realitzat ha tingut un cost total de 55.948,88€. 
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Annex A  

A1. Fonts del Montseny Nord 

 

Figura A.1: Fonts del Montseny Nord boscanes analitzades 
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Figura A.2: Fonts del Montseny Nord urbanes analitzades 

A2. Fonts del Montseny Oest 

 

Figura A.3: Fonts del Montseny Oest analitzades 
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A3. Fonts del Montseny Est 

 

 

Figura A.4: Fonts analitzades en el Montseny Est. Les blaves referencien a les fonts analitzades i les vermelles 

són les que es van voler analitzar però en el moment de mostreig no tenien aigua. 
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Annex B  

B1.  Metodologia de les anàlisis 

SM 2310 
DETERMINACIÓ DE PH EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Electrometria.  

PRINCIPI DEL MÈTODE 

El mètode consisteix en l’ús d’un pH-metre o mediador de pH, un instrument que mesura la quantitats 

de ions hidrogen hi ha en solucions aquoses. Aquest, està basat en una bateria i un elèctrode de vidre. 

Aquest es molt sensible a la temperatura, ja que pot escurçar la seva vida útil. En la figura següent es 

mostra un elèctrode de vidre. 

 
 

Figura B.1: Elèctrode de vidre. Font:(79) 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 
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Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució tampó pH 7,00 (20ºC) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 273108.1211 

- Solució tampó pH 4,00 (20ºC) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 272168.1209 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- 3 Vasos de precipitats de 100 ml 

- Instruments necessaris: 

- pH-metre  

- Procés analític: 

• Calibració: 

o Prova en blanc per determinar el volum gastat 
i. Seguir el procediment que mostra en el manual de cada pH-metre. 

• Mostra: 

o Anàlisis de la mostra: 
i. En un got de 100 ml, introduir 25 ml d'aigua problema i l’elèctrode del pH-

metre.  

OBSERVACIONS 

Comprovar que l’elèctrode utilitzat no té cal i esta netejat prèviament amb aigua milli-Q. Mai utilitzar 

aigua destil·lada. 
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SM 2510 
DETERMINACIÓ DE CONDUCTIVITAT EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  
DATA REVISIÓ: Juny 2020  

TÈCNICA 

Electrometria. 

PRINCIPI DEL MÈTODE 

La conductivitat és una mesura de la propietat que posseeixen les solucions aquoses per conduir la 

corrent elèctrica. És una propietat que depèn de diversos factors, com: 

- Presencia de ions 

- Concentració 

- Mobilitat 

- Valencià  

- Temperatura 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Clorur de potassi, 0,01 M 
Qualitat: SV Marca: Sigma-Aldrich Còd.: 1015530001 

- Aigua Milli-Q 
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TÈCNICA PREPARATORIA 

- Instruments necessaris: 

- Conductímetre 

- Procés analític: 

• Blanc: 

i. Mesurar la solució i comprovar que es correspon a 1,41 !S/cm. 

• Mostra: 

ii. Mesurar la mostra i anotar el resultat en !S/cm. 

 

SM 2320 B 
DETERMINACIÓ DE BICARBONATS EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  
DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Volumetria. Àcid- base.  

PRINCIPI DEL MÈTODE 

Els ions hidròxid presents a la mostra com a resultat de dissociació o hidròlisis dels soluts reaccionen 

amb les addicions de àcid estàndard. Per tant, l’alcalinitat depèn del pH del punt final utilitzat.  

L’alcalinitat es mesurarà amb una determinació de una neutralització amb un cert volum d’aigua per 

un àcid mineral diluït, en presència d’un indicador colorat. Predominen principalment els carbonats i 

el punt final de la valoració arribarà a un pH de 4,5 i aquest marca el consum de bicarbonat en la 

dissolució. 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 
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- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Hidròxid sòdic (NaOH) 0,1 M 

• Segons els càlculs s’han de mesurar 0,4 g en una balança i dissoldre’ls en 100 ml d’aigua 

milliQ, en un matràs aforat de 100 ml. 

- Estandardització de NaOH 0,1 M 

• Fenolftaleïna 0,1% en etanol 
i. Pesar 0,1064 g de fenolftaleïna i dissoldrela en un matràs de 100 mL amb etanol.  

• Ftalat potàssic 0,1 M 
i. Assecar 24 hores a 110ºC i refredar 

ii. Pesar 0,3 g d’oftalat potàssic sobre un vas Erlenmeyer de 100 ml. 

iii. Dissoldre amb 25 mL d’aigua milli Q i trasbalsar-ho en un erlenmeyer. 

• Valorar amb NaOH 0,1M 
i. Afegir NaOH 0,1M en una bureta de 25 ml. 

ii. Afegir a la dissolució de ftalat potàssic 2 gotes de fenolftaleïna 0,1% en etanol. 

iii. Valorar la dissolució fins observar un canvi de color de transparent a rosa. 

iv. Anotar el volum de NaOH gastat. 

v. Procedir a calcular la concentració real amb la fórmula proposada. 

- Estandarització de HCl 0,1 M 

• Valoració de HCl 0,1 M amb NaOH 0,1 M 
i. Afegir NaOH 0,1M en una bureta de 25 ml. 

ii. Afegir a la dissolució de ftalat potàssic 2 gotes de fenolftaleïna 0,1% en etanol. 

iii. Valorar la dissolució fins observar un canvi de color de transparent a rosa. 

iv. Anotar el volum de NaOH gastat. 

v. Procedir a calcular la concentració real amb la fórmula proposada. 

- HCl  
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 381020.1611 

- NaOH 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131687.1211 

- C6H4COOHCOOK 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 241481.1608 

- Fenolftaleïna 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131325.1208 
Taronja de metil 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131431.1606 
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- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- Espàtula 

- 3 Vasos de precipitats de 100 ml. 

- Buretes de 2ml, 10 ml. 

- Agitador magnètic 

- Bureta de 25 mL 

- Procés analític: 

• Mostra: 

o Preparació: 
i. En un got de 100 ml, introduir 25 ml d'aigua problema. 

ii. Afegir 2 gotes de la solució de fenolftaleïna. 

 
§ Si la mostra al afegir-li 2 gotes de fenolftaleïna vira a rosa s’ha de seguir 

aquest procediment, sinó s’ha de continuar amb els bicarbonats. 

o Carbonats: 
i. Valorem la solució amb el HCl 0,01M fins a un viratge de rosa fúcsia a color 

a transparent. 
ii. Anotem resultat V1 ( Volum 1) de HCl 0,01M. 

§ Si no té presencia de carbonats, continuem amb el procediment de 

bicarbonats. 

o Bicarbonats: 
i. Valorem la solució amb el HCl 0,01M fins a un viratge de taronja  a color a 

vermell. 

ii. Anotem resultat V2 ( Volum 2) de HCl 0,01M. 

CÀLCULS 

- ESTANDARITZACIÓ DE NaOH: 

Per trobar la massa necessària de NaOH, per dur a terme la dissolució de NaOH 1 M s’ha de dur a terme 

aquest càlcul: 



Estudi teòric i evidència empírica de la quimico-minerologia de les aigües de les fonts del Montseny sud, i comparativa amb el 
que succeeix a les fonts del Montseny nord, est i oest   

  83 

100	%& ·
1(

1000	%&
·
0,1	%*&	+,-.

1(	
·
39,997	2	+,-.
1	%*&	+,-.

= 0,39997	2	+,-.

≅ 0,40	2	+,-. 
(Eq. B.1) 

Per estandarditzar i trobar la concentració real de NaOH, s’ha de calcular el factor F, aquí representat. 

6 =
7*&,89:,:	;<,=:;

7*&,89:,:	=,&=>&,?,
=

, ∗ 1000
AB ∗ C ∗ 0,1

 (Eq. B.2) 

On: 

• a = g de ftalat pesat 

• Eq = pes equivalent de ftalat 

• V = volum gastat en la valoració de NaOH 

- ESTANDARITZACIÓ DE HCl: 

Per trobar el volum necessari per fer una dissolució de HCl 0,1 M, s’ha de fer un càlcul: 

<	%&	?;	.D&	9%E>8
1	(

×
1,19	2
1	%(

×
37	2	?;	.D&	E>8

100	2	?;	.D&	9%E>8
×

1	%*&	.D&
36,47	2	?;	.D&

= 0,1	7 (Eq. B.3) 

x = 8,28 mL de HCl al 37% (impur) 

- CÀLCUL DE BICARBONATS: 

Per calcular el volum s’haurà d’utilitzar la fórmula proposada: 

H9=,8I*J,:K	 L
%2
( M =

(CO − CQ) × 0,98 × 20
C%*K:8,

 (Eq. B.4) 

On: 

• V = volum de HCl gastat a la mostra (en mL) 

• Vo = volum de HCl gastat en el blanc (en mL) 

• Vmostra= volum de mostra agafat per dur l’ànalisis (mL) 

OBSERVACIONS 

Segons el Real decret 140/2003, els valors màxims associats aquest paràmetre no estan tabulats, ja 

que es considera que aquest no resulta danyí per la salut. Aleshores, no hi ha valor ni màxim ni mínim. 
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SM 2340 C 
DETERMINACIÓ DE LA DURESA EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  
DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Volumetria. Àcid- base.  

 

PRINCIPI DEL MÈTODE 

L’EDTA i les seves sals de sodi formen un complex que és soluble al afegir-se a les solucions d’alguns 

cations metàl·lics.  

Si a una solució aquosa que contingui ions de calci i de magnesi, a un pH de 10 s’afegeix  quantitat de 

EDTA aquest formarà els complexos que es poden observar en la figura  següent. Per observar el canvi 

de complexos separats a un complex unit, s’utilitzarà una petita quantitat de colorant (Negre de 

eriocrom T) , on amb el canvi de color es podrà observar la diferencia de compostos que es troben en 

el procés. 

 

 

Figura B.2: Complexos formats de Calci i Magnesi amb EDTA. Font: (80) 

Quan tot els complexes possibles de calci i magnesi s’hagin format, la mostra analitzada virarà d’un 

color vinós a un blau, senyalant el punt final de la valoració.  

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 
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Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució tampó: 

i. Pesar 16,9 g de clorur de amònic, (NH4Cl), en un vas de precipitats de 100 mL. 

ii. Dissoldre’ls en 143 mL de hidròxid d’amoni (NH4OH) conc, mesurats amb una proveta de 

100 mL. Barrejar amb una vareta de vidre fins que el contingut sigui homogeni.  Dur a 

terme aquest procediment en una campana extractora.  

iii. Dissoldre el contingut amb d’aigua milli Q fins 250 mL, en un matràs aforat.  

- Indicadors: 

S’utilitzarà els indicadors en format de pols, sempre evitant l’excés d’aquest: 

• Negre de eriocrom T (NET) 

• Valorant EDTA 0,01 M 

- Clorur de amoni (NH4Cl) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131121.1210 

- Hidròxid d’amoni (NH4OH) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC  Còd.: 131130.1611 

- Negre d’eriocrom T (NET) 
Qualitat: SV Marca: SIGMA-ALDRICH  Còd.: 1002918404 

- EDTA 0,01M  
Qualitat: SV Marca: PANREAC  Còd.: 181671.1211 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- espàtula 
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- 2 vasos de precipitats de 100 ml 

- Pipeta Pasteur 

- Erlenmeyer de 250 mL 

- Erlenmeyer de 100 mL 

- 2 buretes 25 mL 

- Proveta de 100 mL 

- Vidre de rellotje 

- Vareta de vidre 

- Matràs de 250 mL,100 mL 

- Pipetes de 1 mL, 2 mL, 5 mL i 10 mL 

- Pinces de bureta 

- Suport 

- Instruments necessaris: 

- Agitador magnètic 

- pHímetre  

- Procés analític: 

• Mostra: 

i. Dissoldre 25 mL de mostra fins a més o menys 50 mL d’aigua milli Q en un un 

matraç Erlenmeyer de 100 mL. 

ii. Afegir 1 o 2 gotes ( o 1 mL) de solució tampó, prèviament preparada. 

iii. Comprovar que el pH és 10,0-10,1. Si no és el cas, afegir més solució tampó.C 

• Valoració: 

i. Afegir  l’indicador en pols, uns 10 mg ( EVITAR EXÉS). S’observarà un canvi de 

color a vermell vinós. 

ii. Dur a terme el muntatge de la valoració, com s’observa a la figura següent: 
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Figura B.3: Esquema de muntatge de la valoració. Font:(81) 

iii. Posar el valorant EDTA de concentració coneguda a una bureta de 25 mL.  

iv. Poc a poc, anar afegint valorant a l’analit i tenir cura d’observar el canvi de 

color de vermell a blau. 

v. Anotar el volum gastat de EDTA 0,01 M. 

CÀLCULS 

Per calcular la duresa en mg/L de de CaCO3: 

U>8;K,	;J
%2
(
?;	D,D-V =

W × H × 1000
%&	?;	%*K:8,

 (Eq. B.5) 

On: 

• A= ml de valorant per la mostra 

• B= mg CaCO3 equivalents a 1 mL de EDTA 0,01 M. 

Per transformar-ho a French Degrees: 

68;J=ℎ	U;28;;K	(º6) =
%2
(
D,D-V × 0,1 (Eq. B.6) 

OBSERVACIONS 

Les mostres patró no poden conservar-se més de un mes. A més a més, han de ser guardades en 

recipients de plàstic o de vidre i s’ha de tancar hermèticament per evitar la pèrdua de NH3 i evitar la 

captura de CO2. 
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Per altra banda, segons la OMS hi ha valors estàndard que decreten classificacions de l’aigua segons la 

seva duresa, expressada en mg/L de CaCO3.  

 

SM 3500-Ca D 
DETERMINACIÓ DE CALCI EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Volumetria. Àcid- base.  

PRINCIPI DEL MÈTODE 

Quan s’afegeix l’EDTA l’aigua que conté el calci i magnesi, es combina primer amb el calci. El calci és 

determinat directament amb EDTA quan el pH és suficientment alt per que precipiti el magnesi com 

hidròxid, utilitzant un indicador que combini el calci solament.  

Existeixen diversos indicadors que fan un canvi de color quan tot el calci ha passat a formar un complex 

amb el EDTA a un pH de 12-13.. La reacció a estudiar serà: 

D,ZJ[ + .AU]W[V → D,AU]WO[ + .ZJO[ 
(Reacció  B.1) 

El viratge de color que es proporcionarà serà d’un complex rosa a morat. 

Finalment, en aquest anàlisis hi poden sorgir algunes interferències, el estronci i bari. Per altra banda, 

hi ha ions que no interfereixen fins a les concentracions senyalades: Cu
2+

, 2 mg/L; Fe
2+

, 20 mg/L; Fe
3+

, 

20 mg/L;Mn
2+

, 10 mg/L; Zn
2+

, 5mg/L; Pb
2+

, 5 mg/L; Al
3+

, 5 mg/L;Sn
4+

, 5 mg/L.  

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 
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PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Hidròxid sòdic (NaOH) 1 M 

i. Segons els càlculs s’han de mesurar 4 g en una balança i dissoldre’ls en 100 

mL d’aigua milliQ, en un matràs aforat de 100 mL. 

- Estandardització de NaOH 1 M 

• Fenolftaleïna 0,1% en etanol 
i. Pesar 0,1064 g de fenolftaleïna i dissoldrela en un matràs de 100 mL amb 

etanol.  

• Ftalat potàssic 1 M 
ii. Assecar 24 hores a 110ºC i refredar 

iii. Pesar 3 g d’oftalat potàssic sobre un vas Erlenmeyer de 100 mL 

iv. Dissoldre amb 25 mL d’aigua milli Q i trasbalsar-ho en un erlenmeyer. 

• Valorar amb NaOH 1M 
i. Afegir NaOH 1M en una bureta de 25 mL. 

ii. Afegir a la dissolució de ftalat potàssic 2 gotes de fenolftaleïna 0,1% en etanol. 

iii. Valorar la dissolució fins observar un canvi de color de transparent a rosa. 

iv. Anotar el volum de NaOH gastat. 

v. Procedir a calcular la concentració amb la fórmula proposada. 

- Indicadors: 

S’utilitzarà els indicadors en format de pols, sempre evitant l’excés d’aquest 
o Murexida (purpurat d’amoni) 

- Valorant EDTA 0,01 M 

- Hidròxid sòdic (NaOH) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC  Còd.: 131687.1214 

- Ftalat potàssic (C8H5O4K) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC  Còd.: 131481.1210 

- Fenolftaleïna  
Qualitat: SV Marca: PANREAC  Còd.: 131325.1208 

- Murexida (purpurat d’amoni) 
Qualitat: SV Marca: SIGMA-ALDRICH  Còd.: 1.06161.0025 

- EDTA 0,01 M  
Qualitat: SV Marca: PANREAC  Còd.: 181671.1211 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 
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- Material necessari: 

- espàtula 

- 2 Matrassos aforat de 100 mL 

- Embut 

- Vareta de vidre 

- 3 Vasos de precipitats de 100 mL 

- 2 Buretes de 25 mL 

- Erlenmeyer de 100 mL 

- Erlenmeyer de 250 mL 

- Pipetes Pasteur 

- Pipeta 2 mL 

- Suport 

- Pinces aguanta bureta 

- Instruments necessaris: 

- Estufa 

- pHímetre 

- Balança 

 

- Procés analític: 

o Mostra: 

i. Dissoldre 25 mL de mostra fins a més o menys 50 mL d’aigua milli Q en un un 

matraç Erlenmeyer de 250 mL. 

ii. Afegir 2mL de solució NaOH 1M, prèviament preparada. 

iii. Comprovar que el pH és 12,0-13,0. Si no és el cas, afegir més solució de NaOH 

fins arribar al pH indicat. 

o Valoració: 

i. Afegir l’indicador en pols, uns 10 mg ( EVITAR EXÉS). S’observarà un canvi de 

color a rosa.  

ii. Dur a terme el muntatge de la valoració, com s’observa a la figura Figura B.3. 

iii. Posar el valorant EDTA de concentració coneguda a una bureta de 25 mL.  

iv. Poc a poc, anar afegint valorant a l’analit i tenir cura d’observar el canvi de 

color de rosa a porpra. 
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v. Quan s’utilitza murexida, s’ha de comprovar el punt final afegint 1 o 2 gotes 

més per confirmar el canvi de color. 

vi. Anotar el volum gastat de EDTA 0,01 M.  

CÀLCULS 

- ESTANDARITZACIÓ DE NaOH: 

Per trobar la massa necessària de NaOH, per dur a terme la dissolució de NaOH 1 M s’ha de dur a terme 

aquest càlcul: 

100	%& ·
1(

1000	%&
·
1	%*&	+,-.

1(	
·
39,997	2	+,-.
1	%*&	+,-.

= 3,9997	2	+,-.

≅ 4,0	2	+,-. 
(Eq. B.7) 

Per estandarditzar i trobar la concentració real de NaOH, s’ha de calcular el factor F, aquí representat. 

6 =
7*&,89:,:	;<,=:;

7*&,89:,:	=,&=>&,?,
=

, ∗ 1000
AB ∗ C ∗ 0,1

 (Eq. B.8) 

On: 

• a = g de ftalat pesat 

• Eq = pes equivalent de ftalat 

• V = volum gastat en la valoració de NaOH 

 

- CÀLCUL DE CALCI EN LA MOSTRA: 

Per trobar la quantitat de calci en la mostra s’ha de dur a terme aquesta fórmula, que relaciona el 

volum gastat de valorant per formar el complex de calci. 

%2
(
?;	D,D-V = 	

W × H × 1000
%&	?;	%*K:8,

 (Eq. B.9) 

On: 

• A= ml de valorant (EDTA 0,01 M) gastat en la valoració 

• B= mg de Ca equivalents en 1 mL de reactiu de valorant EDTA en el punt final de la 

determinació de calci. Valor estàndard de 400,8 !g Ca/1,00 mL 

OBSERVACIONS 
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Segons el Real Decret 140/2003 el calci no es considera un element que afecti a la salut de les persones. 

Per aquest motiu, no hi ha ni valor màxim ni mínim a l’aigua. 

 

SM 3500-Mg  D 
DETERMINACIÓ DE MAGNESI EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Càlcul. 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

CÀLCULS 

- CÀLCUL DE MAGNESI EN LA MOSTRA: 

Per trobar la quantitat de calci en la mostra s’ha de dur a terme aquesta fórmula, que relaciona el 

volum gastat de valorant per formar el complex de calci. 

%2
(
?;	72 = 	Duresa	total	 L=*%	

%2
(
?;	D,D-VM

− ?>8;K,	?;&	=,&=9	 L=*%	
%2
(
?;	D,D-VM · 0,243 (Eq. B.10) 

On: 

• A= ml de valorant (EDTA 0,01 M) gastat en la valoració 

• B= mg de Ca equivalents en 1 mL de reactiu de valorant EDTA en el punt final de la 

determinació de calci. Valor estàndard de 400,8 !g Ca/1,00 mL 
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SM 4500-Cl- 
B 

DETERMINACIÓ DE CLORURS EN AIGÜES MINERALS  
 

 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Volumetria. Àcid- base.  

PRINCIPI DEL MÈTODE 
El mètode que utilitzarem serà volumetria de precipitació, mètode de Mohr. Aquest mètode es 

basa en la mesura de la terbolesa produïda per la precipitació del clorur de plata (AgCl). S’utilitza 

una solució patró de AgNO3 (nitrat de plata) de concentració coneguda i com a indicador de K2CrO4 

( cromat potàssic) que comunica a la solució en el punt inicial una coloració groga i es forma un 

precipitat de color vermell de Ag2CrO4 (cromat de plata) observable a simple vista. El procediment 

ha de seguir aquestes equacions: 

D&[(,B) + W2+-V(,B) → +-V[(,B) + W2D& ↓ (E8;=9E9:,:	I&,J=) (Reacció  B.2) 

iOD8-j(,B) + 2W2+-V(,B) → 2i+-V(,B) + W2OD8-j
↓ (E8;=9E9:,:	k;8%;&&) (Reacció  B.3) 

 

Un dels factors que s’ha de tenir en compte és el pH. Aquest mètode ha ser realitzat en un pH 

neutre. Si el pH de la mostra sigues pH<<7 es dissoldria el precipitat de Ag2CrO4. Per altra banda, la 

detecció també es complicaria si el pH>>7, ja que provocaria la precipitació de AgOH (hidròxid de 

plata).  

 

Finalment, hi ha certes interferències que poden provocar problemes en la producció de precipitats. 

Aquest mètode no és aplicable quan hi ha substàncies com:  

• Anions que formen sals de plata poc solubles en solució neutre (bromur, iodur) 

• Agents reductors que redueixen el catió Ag
+
 a plata metàl·lica (Fe

2+
) 

• Cations que formen cromats poc solubles (bari, ferro) 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 
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- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució indicadora de cromat potàssic: 

i. Dissoldre en un vas de precipitats de 100, 5 g de cromat potàssic (K2CrO4) amb un 

poc d’aigua destil·lada.  

ii. Traspassar el contingut a un matràs aforat de 100mL. 

- Valorant de nitrat de plata 0,0141 M: 

i. Dissoldre 2,395 g de AgNO3 en 1L d’aigua destil·lada, en un matràs aforat. 

- Clorur de sodi patró 0,0141 M: 

i. Assecar el NaCl a 140ºC a la estufa i posar-lo a temperatura ambient. 

ii. Dissoldre 842 mg de NaCl en aigua destil·lada i en un matràs de 1L. 

- Nitrat de plata (AgNO3) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131459.1606 

- Cromat potàssic (K2CrO4) 
Qualitat: SV Marca: Carl Roth Còd.: HN33.1 

- Clorur de sodi (NaCl) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 241659.1608 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- Espàtula 

- 2 Vasos de precipitats de 100 mL 

- Vas de precipitats de 250 mL 

- Matràs aforat de 100 mL 

- 2 matrassos aforats de 1 L 

- Microbureta de 5 mL 

- Pipetes Pasteur 

- Pipeta de 1 mL. 

- Instruments necessaris: 
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- Balança 

- pHimetre  

- Procés analític: 

o Estandarització: 

§ Blanc de la valoració: 
i. Preparar 100 ml de la dissolució de clorur de sodi (NaCl) patró 0,0141 

M a un erlenmeyer de 250 mL. 

ii. Afegir indicador 1 mL. 

iii. Posar el valorant en una microbureta de 5 mL.  

iv. Anotar el volum gastat en de AgNO3. 

o Mostra: 

§ Preparació de la mostra 
i. Utilitzar una mostra de 100 mL mesurat en una proveta. 

ii. Trasbalsar un vas de precipitats de 250 mL. 

§ Ajustar el pH 
i. El pH adequat per dur a terme aquest anàlisis ha de ser de 7 a 10.   

ii. Si el pH és més bàsic del adequat s’ha de utilitzar H2SO4 per adquirir 

el pH desitjat. 

iii. Si el pH és més àcid s’ha d’afegir gota a gota el NaOH fins obtenir el 

pH desitjat. 

§ Valoració: 
i. Afegir 1 mL d’indicador a la mostra preparada de solució indicadora 

de K2CrO4. 

ii. Valorar la mostra preparada amb AgNO3 fins a un punt final groc 

rosat. 

iii. Anotar el volum de AgNO3 gastat. 

CÀLCULS 

- CÀLCUL DE CLORURS: 

%2
(
	D&[ =

(W − H) × + × 35,450
%&	%*K:8,

 (Eq. B.11) 

On: 

• A = ml de valoració per la mostra 

• B = ml de valoració pel blanc 

• N = Molaritat del AgNO3 
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OBSERVACIONS 

Segons el Real Decreto 140/2003 el valor màxim perquè l’aigua sigui potable no ha de superar els 250 

mg/L de clorurs. 

 

SM 4500-NO3- B 
DETERMINACIÓ DE NITRATS EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Volumetria. Àcid- base.  

PRINCIPI DEL MÈTODE 

Primer de tot, s’ha de parlar del espectre electromagnètic, que és un interval d’energies (freqüències) 

i per tant també de longituds d’ones. Com es pot observar en la figura següent, hi ha diverses zones 

com la zona visible per l’ull humà i la no apreciable. 

 
 

Figura B.4: Espectre electromagnètic. Font: (82) 

Per dur a terme aquest mètode, s’ha de analitzar la espectroscòpia d’absorció, que aquesta mesura la 

quantitat de llum absorbida en funció de la longitud d’ona, el que proporciona informació quantitativa 

i qualitativa de la mostra. Per analitzar certs components quantitativament, s’ha d’irradiar una 

partícula amb una llum (Io), la energia transmitent (It) és la que respon la mostra i la b és el camí òptic. 

Com es mostra la Figura B.3. 
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Figura B.5: Esquema de muntatge de la cubeta. Font: Pròpia 

Per determinar els nitrats (NO3

-
), s’haurà de irradiar la mostra amb una llum UV a 220 nm. Donat que 

pot tenir cert contingut orgànic i pot absorbir-se i modificar la concentració total de nitrats, s’ha de fer 

una prova a 275 nm per corregir el valor de NO3

-
. 

A partir de la llei de Lambert-Beer s’haurà de fer una corba de calibrat amb diverses mostres de 

diversos patrons de nitrat i relacionar les concentracions amb les absorbàncies. La corba de calibrat es 

confirmarà fins als 11 mg/L de nitrats.  S’ha de tenir cura amb les interferències del mètode, ja que pot 

influir el Cr
6+

, NO2

-
, els tensioactius i la matèria orgànica dissolta.  

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució mare de nitrat: 

i. .Assecar el KNO3 en un forn a 105 ºC durant 24 hores. Dissoldre 0,7218 g en 

aigua i dissoldre’ls fins a 1000 mL. Arribarà a una concentració de 100ppm.  

- Solució intermèdia de nitrat: 

i. Dissoldre 100 mL de solució mare de nitrat a 1000 mL amb aigua milli Q. 

Arribarà a una concentració de 10 ppm.  
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- Nitrat potàssic ( KNO3) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131524.1210 

- Àcid acètic (CH3COOH) 
Qualitat: SV Marca: SIGMA- ALDRICH Còd.: 27221 

- Àcid clorhídric (HCl) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 381020.1611 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- Espàtula 

- 2 vasos de precipitats de 100 ml 

- 2 matrassos aforats de 1 L 

- Vareta de vidre 

- Vidre de rellotge 

- Cubetes de quars de 1 cm.  

- Instruments necessaris: 

- Forn 

- Espectofotòmetre, per el ús de 220 nm i 275 nm.  

- Procés analític: 

o Estandarització: 

§ Blanc de la valoració: 
i. Preparar 100 ml de la dissolució de clorur de sodi (NaCl) patró 0,0141 

M a un erlenmeyer de 250 mL. 

ii. Afegir indicador 1 mL. 

iii. Posar el valorant en una microbureta de 5 mL.  

iv. Anotar el volum gastat en de AgNO3. 

o Calibració: 

§ Calibració de la curva del espectofotòmetre: 
i. Variar la concentració dels estàndards en 0 mg/L- 7 mg/L  en 

matraços de 50 mL. 

o Mostra: 

§ Tractament de la mostra: 
i. Mesurar 50 mL de mostra transparent i afegir 1 mL de HCl i mesclar 

bé. 
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§ Mesura espectofotometre: 
i. Llegir l’absorbància de la mostra al introduir-la al aparell. 

ii. Dur a terme dos proves: una a 220 nm, per obtenir la lectura; i l’altre 

a 275 nm per determinar si hi ha alguna interferència deguda a la 

matèria orgànica dissolta. 

CÀLCULS 

S’ha de seguir la llei de Lambert-Beer, on relacionarem la concentració amb l’absorbància.  

W = I × = × m 
(Eq. B.12) 

On: 

• A = absorbància 

• b = camí optic 

• c = concentració 

• m = coeficient d’absorció 

Aquesta equació anteriorment proposada és pot transformar en una equació d’una recta on, el camí 

òptic i el coeficient de concentració seran la k , l’absorbància és y i la concentració serà la x. 

n = o< 
(Eq. B.13) 

OBSERVACIONS 

Segons el Real Decreto 140/2003, el valor màxim de nitrats en aigües és de 50 mg/L.  

 

SM 4500- SO42- E 
DETERMINACIÓ DE SULFATS EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Març 2020  

TÈCNICA 

Volumetria. Àcid- base.  

PRINCIPI DEL MÈTODE 

El ió de sulfat ( SO4

2-
) és precipitat en un medi d’acètic àcid amb un clorat de bari (BaCl2) per la formació 

de sulfat de bari (BaSO4), un precipitat blanquinós, que és soluble amb aigua.  
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H,Op(,B) + q-jO[ → H,q-j(K) 
(Reacció  B.4) 

La llum de l’absorbància de les suspensions de BaSO4 és mesurada per un espectrofotòmetre i la 

concentració de SO4

2-
, és comparada amb la mesura de la corba de calibració. Aquesta corba, seguirà 

la llei de Lambert-Beer. Aquest tindrà uns límits de 0 mg/L fins a 16 mg/L. El mètode absorbirà a una 

longitud d’ona de 420 nm, a llum visible.  

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució indicadora de cromat potàssic: 

iii. Dissoldre en un vas de precipitats de 100, 5 g de cromat potàssic (K2CrO4) amb un 

poc d’aigua destil·lada.  

- Solució tampó A: 

i. S’ha de dissoldre 30 g de clorur de magnesi (MgCl2 · 6H2O) + 5 g d’acetat de sodi 

(CH3COONa) ·3H2O +1 g de nitrat potàssic ( KNO3) + 20 mL d’àcid acètic (CH3COOH) 

99% en 1000 mL d’aigua destil·lada. 

- Solució tampó B: 

i. Requerida quan la concentració de SO4

2-
 en la mostra inferior a 10 mg/l. 

ii. S’ha de dissoldre 30 g de clorur de magnesi (MgCl2 · 6H2O) + 5 g d’acetat de sodi 

(CH3COONa) ·3H2O +1 g de nitrat potàssic ( KNO3) + 20 mL d’àcid acètic (CH3COOH) 

99% + 0,111 g de sulfat de sodi (Na2SO4) en 1000 mL d’aigua destil·lada. 

- Solució patró de sulfat: 

i. Dissoldre 0,1479 g de Na2SO4 anhidre en aigua destil·lada i dissoldre en 1000 mL. 

- Clorur de magnesi (MgCl2 · 6H2O) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131396.1211 
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- Acetat de sodi (CH3COONa ·3H2O ) 
Qualitat: SV Marca: SIGMA  Còd.: 6131904 

- nitrat potàssic ( KNO3) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131524.1210 

- Àcid acètic (CH3COOH) 
Qualitat: SV Marca: SIGMA-ALDRICH Còd.: 27221 

- Clorur de bari ( BaCl2) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131182.1211 

- Sulfat de sodi (Na2SO4) 
Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131716 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- Espàtula 

- 2 vasos de precipitats de 100 ml 

- Erlenmeyer 250 mL 

- Proveta de 100 mL 

- Cubetes de vidre de 1 cm.  

- Pipetes de 1 mL, 2 mL, 5 mL i 10 mL 

- Instruments necessaris: 

- 2 Agitadors magnètics 

- Espectofotòmetre, per el ús de 420 nm 

- Procés analític: 

o Calibració: 

§ Calibració de la curva del espectofotòmetre: 
i. Variar la concentració dels estàndards en 0 mg/L- 16 mg/L SO4

2-
 en 6 

matraços de 100 mL. Per obtenir les composicions desitjades s’ha 

afegit de la dissolució patró de sulfat, amb pipetes aforades, les 

següents quantitats: 0 mL, 2 mL, 4 mL, 6 mL, 9 mL i 11 mL per obtenir 

les concentracions de 0 ppm (blanc), 3 ppm, 6 ppm, 9 ppm, 13 ppm i 

16 ppm, respectivament.  

ii. Afegir una cullerada de BaCl2 a cada mostra i mesclar amb el agitador 

magnètic durant 5 minuts. 
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o Mostra: 

§ Formació de la terbolesa amb el sulfat de bari: 
i. Mesurar 100 mL de la mostra i afegir-les a un matràs erlenmeyer 250 

mL. 

ii. Afegir 20 mL de solució tampó i mesclar en un aparell. 

iii. Afegir a cullera de BaCl2 i a la vegada continuar mesclant. 

§ Mesurar la terbolesa de bari: 
i. Afegir la mostra al espectrofotòmetre i mesurar l’absorbància. 

ii. Amb la corba de calibració, mesurar la concertació del sulfat. 

OBSERVACIONS 

El valor màxim de sulfats segons la llei 140/2003 és de 250 mg/L.  

 

SM 3500-K+ D 
DETERMINACIÓ DE POTASSI EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  
DATA REVISIÓ: Juny 2020  

TÈCNICA 

Fotometria de flama 

PRINCIPI DEL MÈTODE 

Primer de tot, s’ha de tenir en compte quin és el fonament teòric de la fotometria de flama i perquè es 

du a terme aquest experiment. Per aquest motiu, s’ha d’introduir el concepte de àtom excitat, el qual 

s’identifica quan tenim un àtom, el qual se l’hi aplica una energia es tranforma en un àtom excitat. A 

més a més, a partir d’aquesta excitació aquest àtom no està en equilibri i al estabilitzar-se deixa anar 

una energia anomenada emissió. Aquesta explicació queda resumida en les reaccions següents. 

r + AJ;829, → r∗(A<=9:,=9ó) (Reacció  B.5) 

r∗ → r + AJ;829,	(A%9KK9ó) (Reacció  B.6) 

Aquesta emissió està referida al mecanisme d’excitació que ha patit l’àtom en qüestió, pot ser: 

- Emissió a partir d’excitació electromagnètica 

- Emissió a partir d’excitació tèrmica 

- Emissió a partir d’excitació elèctrica 
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En aquest cas, la fotometria de flama consta de una excitació tèrmica a partir d’una flama, el qual 

pretén descompondre els àtoms o ions lliures del element en forma gasosa. El fonament fisicoquímic 

tractarà de quantificar la energia emesa pels electrons de valencià excitats per tornar al seu nivell 

fonamental. La maquinaria utilitzada per dur a terme aquesta anàlisi és la exposada en l’esquema 

següent: 

 

Figura B.6: Esquema del procediment. Font:(83) 

Com s’observa en la Figura la fotometria de flama consta de una:  

- Solució mostra: Aquesta està sempre en dissolució i en estat líquid i el dissolvent pot ser aigua 

o solvents orgànics com etanol o metil-isobutilcetona (són més fàcils d’evaporar-los). 

- Nebulitzador: Trasllada la mostra al interior de la flama en forma d’esprai. A la vegada per 

preservar la flama s’ha d’inserir un gas combustible i un gas oxidant per mantindré la flama en 

si. Els gasos que es poden utilitzar estan representats a la taula següent. 

Taula B.1: Taula de combustibles utilitzats per la fotometria de flama 

CCOMBUSTIBLE/COMBURANT TEMPERATURA (ºC) 
Propà/Oxigen 1800 

Gas Natural/ Aire 1700 

Hidrogen/ Aire 2000 

- La flama  

- Un filtre: Són els quals seleccionen la longitud d’ona, per trobar l’element excitat, és a dir 

existeixen filtres de potassi, calci, etc. Hi ha filtres de vidre, utilitzats per la regió visible; i filtres 

d’interferència, utilitzats per la regió UV/VIS i infraroja.  

Taula B.2: Elements i longitud d'ona a seleccionar pels filtres 

Element Longitud d'ona d'emissió (nm) Color de flama 
Sodi (Na) 589 Grog 

Potassi (K) 766 Violeta 

Bari (Ba) 554 Verd llima 

Calci (Ca) 622 Taronja 

Liti (Li) 671 Vermella 

Solució 

mostra
Nebulitzador Flama Filtre Detector Registrador
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- Un detector: Els més utilitzats són els fototubs. La seva funció es convertir la radiació emesa i 

seleccionada pel filtre i transformar-la en impulsos elèctrics per enviar-la al registrador. 

- Un registrador: Reben la fotocorrent convertint-la en una senyal. Hi ha de diferents tipus: 

o Anàlogues 

o Digitals 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 

- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució mare de sodi: 

i. Dissoldre 2,542 g de NaCl secats a 140ºC i dissoldre amb aigua fins a 1L. Solució 

que té de concentració de 1 mL= 1 mg Na. 

- Solució de sodi intermèdia: 

ii. Dissoldre 10 mL de la dissolució mare fins 100 mL d’aigua. Amb aquesta trobarem 

una concentració de 1 mL= 100 !g de Na. 

- Solució patró de sodi: 

i. Dissoldre 10 mL de la solució de sodi intermèdia fins a 100 mL d’aigua. Amb 

aquesta trobarem una concentració de 1 mL= 10 !g de Na.  

- Clorur de potassi 

Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 131494.1210 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- Matràs aforat de 1L 
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- 2 Matrassos aforats de 100mL 

- 3 Pipetes de 10 mL 

- Pipeta de 1 mL, 2mL i 5 mL 

- Instruments necessaris: 

- Fotometria de flama 

- Procés analític: 

o Calibració: 

§ Calibració de la corba: 
i. A partir de la solució patró de sodi crear una corba en intervals de 0,1 

a 1mg/L de K.  

ii. Anotar el resultat de la mesura directe segons la concentració de la 

mostra. 

o Mostra: 

i. Introduir la mostra i anotar el resultat. 

OBSERVACIONS 

Les concentracions mínimes detectables de 0,1 mg/L. 

 

SM 3500-Na D 
DETERMINACIÓ DE SODI EN AIGÜES MINERALS  

 
 

DATA REDACCIÓ: Març 2020  

DATA REVISIÓ: Juny 2020  

TÈCNICA 

Fotometria de flama 

PRINCIPI DEL MÈTODE 

Aquest mètode queda explicat prèviament amb el mètode d’obtenció del potassi. Encara que, el filtre 

utilitzat en el potassi s’ha de canviar per el de la longitud d’ona d’emissió del sodi, que es pot trobar en 

la Taula B.2. 

SUBSTÀNCIES A QUE ES POT APLICAR 

Qualsevol tipus d'aigua però, preferentment aigües naturals, aigües de subministrament públic i aigües 

d'ús industrial. 

MOSTRES 
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- Condicions de la presa de mostra 

Homogeneïtzar la mostra i agafar el volum adequat. 

- Conservació de la mostra fins el moment 

Mantenir en recipient de polietilè o vidre. S'ha de mesurar abans de 24 hores. 

- Situacions o condicions en què no es pot acceptar la mostra per al seu anàlisi: 

Sempre i quan no s'hagin respectat les mesures anteriors. 

PREPARACIÓ DELS REACTIUS 

- Solució mare de sodi: 

iii. Dissoldre 2,542 g de NaCl secats a 140ºC i dissoldre amb aigua fins a 1L. Solució 

que té de concentració de 1 mL= 1 mg Na. 

- Solució de sodi intermèdia: 

iv. Dissoldre 10 mL de la dissolució mare fins 100 mL d’aigua. Amb aquesta trobarem 

una concentració de 1 mL= 100 !g de Na. 

- Solució patró de sodi: 

ii. Dissoldre 10 mL de la solució de sodi intermèdia fins a 100 mL d’aigua. Amb 

aquesta trobarem una concentració de 1 mL= 10 !g de Na.  

- Clorur de sodi 

Qualitat: SV Marca: PANREAC Còd.: 241659.1608 

- Aigua Milli-Q 

TÈCNICA PREPARATORIA 

- Material necessari: 

- Matràs aforat de 1L 

- 2 Matrassos aforats de 100mL 

- 3 Pipetes de 10 mL 

- Pipeta de 1 mL, 2mL i 5 mL 

- Instruments necessaris: 

- Fotometria de flama 

- Procés analític: 

o Calibració: 

§ Calibració de la corba: 
iii. A partir de la solució patró de sodi crear una corba en intervals de 0,1 

a 1mg/L de Na.  
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iv. Anotar el resultat de la mesura directe segons la concentració de la 

mostra. 

o Mostra: 

ii. Introduir la mostra i anotar el resultat. 

OBSERVACIONS 

Hi ha certes interferències de radiació com Cl
-
, SO4

-2
 i HCO3

-
 però han d’estar en quantitats molts grans. 

Si a la calibració s’introdueix també els ions els quals es duen a terme interferències s’eliminen. 
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Annex C  

C1.  Fitxes de seguretat dels reactius 

Els primers reactius, s’han treballat amb les fitxes internacionals de seguretat química (ICSC), les quals 

proporcionen una informació essencial sobre la salut i seguretat entorn a certs reactius. Aquestes fitxes 

són més esquemàtiques que les del fabricant, però contenen tota la informació essencial pel seu ús. 

A la vegada, hi ha certs productes químics que no s’han dut a terme les fitxes de seguretat pel comitè, 

aleshores s’han incorporat les SDS (Security Data Sheet) del fabricant.  

HYDROGEN CHLORIDE ICSC: 0163 
Anhydrous hydrogen chloride 
Hydrochloric acid, anhydrous November 2016 

CAS #: 7647-01-0 
 

UN #: 1050 
EC Number: 231-595-7 

 
  ACUTE HAZARDS PREVENTION FIRE FIGHTING 

FIRE & 
EXPLOSION Not combustible.        

In case of fire in the 
surroundings, use 
appropriate extinguishing 
media.  In case of fire: keep 
cylinder cool by spraying with 
water. Combat fire from a 
sheltered position.  

 
 AVOID ALL CONTACT! IN ALL CASES CONSULT A DOCTOR!  

  SYMPTOMS PREVENTION FIRST AID 

Inhalation 
Cough. Sore throat. Burning 
sensation. Shortness of 
breath. Laboured breathing.  

Use ventilation, local exhaust 
or breathing protection.  

Fresh air, rest. Half-upright 
position. Artificial respiration 
may be needed. Refer 
immediately for medical 
attention.  

Skin 
Redness. Pain. Serious skin 
burns. ON CONTACT WITH 
LIQUID: FROSTBITE.  

Cold-insulating gloves. 
Protective clothing.  

Wear protective gloves when 
administering first aid. First 
rinse with plenty of water for 
at least 15 minutes, then 
remove contaminated clothes 
and rinse again. Refer 
immediately for medical 
attention.  

Eyes 
Redness. Pain. Blurred vision. 
Severe burns. ON CONTACT 
WITH LIQUID: FROSTBITE.  

Wear face shield or eye 
protection in combination with 
breathing protection.  

Rinse with plenty of water for 
several minutes (remove 
contact lenses if easily 
possible). Refer immediately 
for medical attention.  

Ingestion       
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SPILLAGE DISPOSAL CLASSIFICATION & LABELLING 

Evacuate danger area! Consult an expert! Personal 
protection: gas-tight chemical protection suit including 
self-contained breathing apparatus. Ventilation. 
Remove gas with fine water spray.  

According to UN GHS Criteria 

 
Contains gas under pressure; may explode if heated 
Toxic if inhaled 
Causes severe skin burns and eye damage 
May cause respiratory irritation 
See Notes  
Transportation 
UN Classification 
UN Hazard Class: 2.3; UN Subsidiary Risks: 8  

STORAGE 
Cool. Fireproof if in building. Separated from food 
and feedstuffs and incompatible materials. See 
Chemical Dangers. Keep in a well-ventilated room.  

PACKAGING 
  

  

Prepared by an 
international group of 
experts on behalf of ILO 
and WHO, with the 
financial assistance of the 
European Commission. 
© ILO and WHO 2017 

 

HYDROGEN CHLORIDE ICSC: 0163 

PHYSICAL & CHEMICAL INFORMATION 

Physical State; Appearance 
COLOURLESS COMPRESSED LIQUEFIED GAS WITH 
PUNGENT ODOUR.  

Physical dangers 
The gas is heavier than air and may accumulate in 
lowered spaces causing a deficiency of oxygen.  

Chemical dangers 
The solution in water is a strong acid. It reacts violently 
with bases and is corrosive. Reacts violently with 
oxidants. This produces toxic gas (chlorine - see ICSC 
0126). Attacks many metals in the presence of water. 
This produces flammable/explosive gas (hydrogen - see 
ICSC 0001).  

Formula: HCl 
Molecular mass: 36.5 
Boiling point: -85.1°C 
Melting point: -114.2°C 
Density (gas): 1.00045 g/l 
Solubility in water, g/100ml at 30°C: 67 (moderate) 
Relative vapour density (air = 1): 1.3 
Octanol/water partition coefficient as log Pow: 0.25   

 
EXPOSURE & HEALTH EFFECTS 
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Routes of exposure 
Serious local effects by all routes of exposure. The 
substance can be absorbed into the body by inhalation.  

Effects of short-term exposure 
Rapid evaporation of the liquid may cause frostbite. The 
substance is corrosive to the eyes, skin and respiratory 
tract. Inhalation of this gas may cause asthma-like 
reactions (RADS). Exposure could cause asphyxiation 
due to swelling in the throat. Inhalation of high 
concentrations may cause lung oedema, but only after 
initial corrosive effects on the eyes and the upper 
respiratory tract have become manifest. Inhalation of 
high concentrations may cause pneumonitis. See 
Notes.  

Inhalation risk 
A harmful concentration of this gas in the air will be 
reached very quickly on loss of containment.  

Effects of long-term or repeated exposure 
Repeated or prolonged inhalation may cause effects on 
the teeth. This may result in tooth erosion. The 
substance may have effects on the upper respiratory 
tract and lungs. This may result in chronic inflammation 
of the respiratory tract and reduced lung function . Mists 
of this strong inorganic acid are carcinogenic to humans. 
See Notes.  

 
OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS 

TLV: 2 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen). 
MAK: 3.0 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); pregnancy risk group: C. 
EU-OEL: 8 mg/m3, 5 ppm as TWA; 15 mg/m3, 10 ppm as STEL  

 
ENVIRONMENT 

  

 
NOTES 

The occupational exposure limit value should not be exceeded during any part of the working exposure. 
The symptoms of lung oedema often do not become manifest until a few hours have passed and they are 
aggravated by physical effort. Rest and medical observation are therefore essential. 
IARC considers mists of strong inorganic acid to be carcinogenic (group 1). However there is no information 
available on the carcinogenicity of other physical forms of this substance. Therefore no classification for 
carcinogenicity under GHS has been applied. 
Turn leaking cylinder with the leak up to prevent escape of gas in liquid state. 
Other UN number(s) 2186 (refridgerated liquid) hazard class: 2.3; subsidiary hazard: 8; 1789 (hydrochloric 
acid) hazard class: 8, pack group II or III. 
Aqueous solutions may contain up to 38% hydrogen chloride.  

 
ADDITIONAL INFORMATION 

  EC Classification 
Symbol: T, C; R: 23-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45  
 

  
All rights reserved. The published material is being distributed without warranty of any 
kind, either expressed or implied. Neither ILO nor WHO nor the European Commission 
shall be responsible for the interpretation and use of the information contained in this 
material. 

SULFATO DE 
SODIO ICSC: 0952 

Sulfato de sodio 
anhidro 
Sulfato de disodio 
Sal disódica del 
ácido sulfúrico 

Octubre 2005 

CAS: 7757-82-6 
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CE: 231-820-9 
 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.    

    
En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
    

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación   Usar ventilación.  Aire limpio, reposo.  

Piel   Guantes de protección.  Aclarar y lavar la piel con 
agua y jabón.  

Ojos   Utilizar gafas de protección.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión Náuseas. Vómitos. Dolor 
abdominal. Diarrea.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Dar a beber uno o dos vasos 
de agua.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente tapado. Si fuera 
necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

  
Transporte 
Clasificación ONU 
  

ALMACENAMIENTO 
  

ENVASADO 
  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
asistencia 
financiera de la 
Comisión 
Europea. 
© OIT y OMS 
2018 

 

SULFATO DE SODIO ICSC: 0952 
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INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
SÓLIDO BLANCO HIGROSCÓPICO EN DIVERSAS 
FORMAS.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Se descompone por calentamiento. Esto produce óxidos 
de azufre y óxidos de sodio.  

Fórmula: Na2SO4 
Masa molecular: 142.1 
Punto de fusión: 884°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.7 
Solubilidad en agua: muy elevada  

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
  

Efectos de exposición de corta duración 
La ingestión podría afectar al tracto gastrointestinal.  

Riesgo de inhalación 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

  

 
MEDIO AMBIENTE 

  

 
NOTAS 

  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

  Clasificación UE 
  
 

 

 

La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 
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CLORURO DE AMONIO ICSC: 1051 
Cloruro amónico 
Sal de amoniaco 

Diciembre 
2000 

CAS: 12125-02-9 
 

CE: 235-186-4 
 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.    

    
En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
    

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Tos. Dolor de garganta.  
Usar ventilación (no si es 
polvo), extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

Piel Enrojecimiento.  Guantes de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la piel 
con agua abundante o 
ducharse.  

Ojos Enrojecimiento. Dolor.  Utilizar gafas de protección.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión Náuseas. Dolor de garganta. 
Vómitos.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. Dar a beber 
uno o dos vasos de agua. 
Reposo. Proporcionar 
asistencia médica.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente tapado. Eliminar el 
residuo con agua abundante.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

  
Transporte 
Clasificación ONU 
  ALMACENAMIENTO 

Separado de nitrato de amonio y clorato de potasio. 
Seco.  

ENVASADO 
  



  Annexos 

114   

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
asistencia 
financiera de la 
Comisión 
Europea. 
© OIT y OMS 
2018 

 

CLORURO DE AMONIO ICSC: 1051 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
SÓLIDO INODORO DE INCOLORO A BLANCO 
HIGROSCÓPICO EN DIVERSAS FORMAS.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Se descompone por calentamiento. Esto produce 
humos tóxicos e irritantes (óxidos de nitrógeno, 
amoniaco y cloruro de hidrógeno). La disolución en 
agua es un ácido débil. Reacciona violentamente con 
nitrato de amonio y clorato de potasio. Esto genera 
peligro de incendio y explosión. Ataca el cobre y sus 
compuestos.  

Fórmula: NH4Cl 
Masa molecular: 53.5 
Punto de ebullición: 520°C 
Se descompone a 338°C 
Densidad: 1.5 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100ml a 25°C: 28.3 
Presión de vapor, kPa a 160°C: 0.13   

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación de polvo 
o humo y por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  

Riesgo de inhalación 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

TLV: 10 mg/m3, como TWA; 20 mg/m3 como STEL  

 
MEDIO AMBIENTE 

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.  

 
NOTAS 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
- Límites de exposición profesional (INSHT 2012): 
VLA-ED: (humos) 10 mg/m³ 
VLA-EC: (humos) 20 mg/m³ 
- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 017-014-00-
8 
-  Clasificación UE 
Pictograma: Xn; R: 22-36; S: (2)-22  
 

 

 

La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 

HIDRÓXIDO DE AMONIO (disolución 10-35%) ICSC: 0215 
Agua amoniacal 
Hidrato amónico 
Disolución acuosa de amoniaco (10-35%) 

Mayo 2018 

CAS: 1336-21-6 
 

Nº ONU: 2672 
CE: 215-647-6 
 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN No combustible.  Ver Notas.      

En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.  En caso 
de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás 
instalaciones rociando con 
agua.  

 
 ¡HIGIENE ESTRICTA! ¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS LOS CASOS!  

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación 
Tos. Dolor de garganta. 
Sensación de quemazón. 
Dificultad respiratoria. Jadeo.  

Usar ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. Puede ser 
necesaria respiración artificial. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

Piel 
Enrojecimiento. Dolor. 
Ampollas. Quemaduras 
cutáneas graves.  

Guantes de protección. Traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la piel 
con agua abundante o 
ducharse durante 15 minutos 
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como mínimo. Proporcionar 
asistencia médica 
inmediatamente.  

Ojos 
Enrojecimiento. Dolor. Visión 
borrosa. Quemaduras 
graves.  

Utilizar pantalla facial o 
protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad). 
Proporcionar asistencia 
médica inmediatamente.  

Ingestión Dolor de garganta. Vómitos. 
Dolor abdominal.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. Dar a 
beber uno o dos vasos de 
agua. Proporcionar asistencia 
médica.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

¡Evacuar la zona de peligro! ¡Consultar a un experto! 
Protección personal: traje de protección completo 
incluyendo equipo autónomo de respiración. Ventilar. 
NO permitir que este producto químico se incorpore 
al ambiente. Neutralizar con precaución el líquido 
derramado con ácido diluido, tal como ácido sulfúrico 
diluido. Eliminar el residuo con agua abundante.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

 
PELIGRO 

Puede ser corrosiva para los metales 
Nocivo en caso de ingestión 
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones 
oculares 
Puede irritar las vías respiratorias 
Muy tóxico para los organismos acuáticos  
Transporte 
Clasificación ONU 
Clase de Peligro ONU: 8; Grupo de Embalaje/Envase 
ONU: III  

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un área sin acceso a desagües o 
alcantarillas. Separado de alimentos y piensos. Ver 
Peligros Químicos. Fresco. Bien cerrado. Mantener 
en lugar bien ventilado. Medidas para contener el 
efluente de extinción de incendios. Ver Notas.  

ENVASADO 
Envase irrompible. 
Colocar el envase frágil dentro de un recipiente 
irrompible cerrado. 
No transportar con alimentos y piensos.  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
asistencia 
financiera de la 
Comisión 
Europea. 
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HIDRÓXIDO DE AMONIO (disolución 10-35%) ICSC: 0215 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
DISOLUCIÓN ACUOSA MUY VOLÁTIL INCOLORA DE 
AMONIACO DE OLOR ACRE.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Reacciona con muchos metales pesados y sales de 
metales pesados. Esto produce compuestos explosivos. 
Ataca muchos metales. Esto produce gas 
inflamable/explosivo (hidrógeno - ver FISQ 0001). 
Reacciona violentamente con ácidos. Esto genera 
peligro de incendio y explosión. Se descompone por 
calentamiento. Esto produce humos tóxicos y corrosivos 
incluyendo amoniaco y óxidos de nitrógeno. Esto genera 
peligro tóxico.  

Fórmula: NH4OH 
Masa molecular: 35.1 
Punto de ebullición: 38°C (25%) 
Punto de fusión: -58°C (25%) 
Densidad relativa (agua = 1): 0.9 (25%) 
Solubilidad en agua: miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 48 (25%) 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.6 
Ver Notas.  

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol o vapor y por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación de 
concentraciones altas del vapor puede causar edema 
laringeo, inflamación del tracto respiratorio y neumonía. 
La exposición podría causar asfixia debido a inflamación 
de la garganta. Los efectos pueden aparecer de forma 
no inmediata.  

Riesgo de inhalación 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en 
el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
La inhalación prolongada o repetida puede afectar a los 
pulmones.  

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

TLV: 18 mg/m3, 25 ppm, como TWA; 27 mg/m3 como STEL. 
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; categoría de limitación de pico: I(2); riesgo para el embarazo: grupo C  

 
MEDIO AMBIENTE 

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.  

 
NOTAS 

Tener en cuenta que se puede desprender amoniaco en forma gaseosa a partir de dicho producto. 
El vapor de amoniaco es inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones. 
Ver FISQ 0414. 
NO llenar completamente las botellas con la sustancia; las disoluciones concentradas pueden generar 
presión. 
Quitar los tapones de las botellas con cuidado. 
El punto de fusión varía de -3°C (4%) a -69°C (28%). Otro punto de ebullición es 25°C (32%). 
Otros números ONU: 2073 Amoniaco en solución acuosa de densidad relativa inferior a 0.880 a 15ºC, con 
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más del 35% pero no más del 50% de amoniaco; 3318 Solución acuosa de amoniaco, con una densidad 
relativa menor de 0.880 a 15ºC, con más del 50% de amoniaco. 
Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 007-001-01-
2 
-  Clasificación UE 
  
 

 

 

La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 

 

 

HIDRÓXIDO DE SODIO ICSC: 0360 
Sosa cáustica 
Hidrato de sodio 
Lejía de sosa 

Mayo 2010 

CAS: 1310-73-2 
 

Nº ONU: 1823 
CE: 215-185-5 

 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible. El contacto 
con la humedad o el agua, 
puede generar suficiente 
calor para provocar la 
ignición de materiales 
combustibles.  Riesgo de 
incendio y explosión en 
contacto con sustancias 
incompatibles. Ver Peligros 
Químicos.  

NO poner en contacto con 
agua.  NO poner en contacto 
con materiales 
incompatibles: ver Peligros 
Químicos.  

En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    
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  ¡EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO! ¡EVITAR TODO CONTACTO! ¡CONSULTAR AL 
MÉDICO EN TODOS LOS CASOS!  

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación 
Tos. Dolor de garganta. 
Sensación de quemazón. 
Jadeo.  

Usar extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica inmediatamente.  

Piel 
Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras cutáneas 
graves. Ampollas.  

Guantes de protección. Traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la piel 
con agua abundante o 
ducharse durante 15 minutos 
como mínimo. Proporcionar 
asistencia médica 
inmediatamente.  

Ojos 
Enrojecimiento. Dolor. Visión 
borrosa. Quemaduras 
graves.  

Utilizar pantalla facial o 
protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión 

Dolor abdominal. 
Quemaduras en la boca y 
garganta. Sensación de 
quemazón en la garganta y el 
pecho. Náuseas. Vómitos. 
Shock o colapso.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. En los 
primeros minutos tras la 
ingestión, se puede dar a 
beber un vaso pequeño de 
agua. Proporcionar asistencia 
médica inmediatamente.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: traje de protección química, 
incluyendo equipo autónomo de respiración. NO 
permitir que este producto químico se incorpore al 
ambiente. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente de plástico tapado. 
Recoger cuidadosamente el residuo. A continuación, 
almacenar y eliminar el residuo conforme a la 
normativa local.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

 
PELIGRO 

Nocivo en caso de ingestión 
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones 
oculares 
Puede irritar las vías respiratorias  
Transporte 
Clasificación ONU 
Clase de Peligro ONU: 8; Grupo de Embalaje/Envase 
ONU: II  

ALMACENAMIENTO 
Separado de alimentos y piensos, ácidos fuertes y 
metales. Almacenar solamente en el recipiente 
original. Seco. Bien cerrado. Almacenar en un área 
sin acceso a desagües o alcantarillas.  

ENVASADO 
No transportar con alimentos y piensos.  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
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HIDRÓXIDO DE SODIO ICSC: 0360 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
SÓLIDO BLANCO HIGROSCÓPICO EN DIVERSAS 
FORMAS.  

Peligros físicos 
Sin datos.  

Peligros químicos 
La disolución en agua es una base fuerte. Reacciona 
violentamente con ácidos y es corrosiva para metales 
tales como aluminio, estaño, plomo y cinc. Esto produce 
un gas explosivo/combustible (hidrógeno - ver FISQ 
0001). Reacciona con sales de amonio. Esto produce 
amoniaco. Esto genera peligro de incendio. El contacto 
con humedad y agua genera calor. Ver Notas.  

Fórmula: NaOH 
Masa molecular: 40.0 
Punto de ebullición: 1388°C 
Punto de fusión: 318°C 
Densidad: 2.1 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C: 109 (muy 
elevada)  

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
Hay efectos locales graves por todas las vías de 
exposición.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión.  

Riesgo de inhalación 
Puede alcanzarse rápidamente una concentración 
nociva de partículas suspendidas en el aire cuando se 
dispersa.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis.   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

TLV: 2 mg/m3 (valor techo)  

 
MEDIO AMBIENTE 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; debería prestarse atención especial a los 
organismos acuáticos.  

 
NOTAS 

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe ser superado en ningún momento por la exposición 
en el trabajo. 
NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadirla al agua siempre 
lentamente. 
Otros números ONU: 1824 Hidróxido sódico en solución, clase de peligro: 8, grupo de emb/env: II-III.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
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- Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 
VLA-EC: 2 mg/m³ 
- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 011-002-00-
6 
-  Clasificación UE 
Pictograma: C; R: 35; S: (1/2)-26-37/39-45  
 

 

 

La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 

 

SULFATO DE SODIO ICSC: 0952 
Sulfato de sodio anhidro 
Sulfato de disodio 
Sal disódica del ácido sulfúrico 

Octubre 2005 

CAS: 7757-82-6 
 

CE: 231-820-9 

 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.    

    
En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
    

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación   Usar ventilación.  Aire limpio, reposo.  

Piel   Guantes de protección.  Aclarar y lavar la piel con 
agua y jabón.  

Ojos   Utilizar gafas de protección.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión Náuseas. Vómitos. Dolor 
abdominal. Diarrea.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Dar a beber uno o dos vasos 
de agua.  
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DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente tapado. Si fuera 
necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

  
Transporte 
Clasificación ONU 
  

ALMACENAMIENTO 
  

ENVASADO 
  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
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nombre de la 
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con la 
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Europea. 
© OIT y OMS 
2018 

 

SULFATO DE SODIO ICSC: 0952 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
SÓLIDO BLANCO HIGROSCÓPICO EN DIVERSAS 
FORMAS.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Se descompone por calentamiento. Esto produce óxidos 
de azufre y óxidos de sodio.  

Fórmula: Na2SO4 
Masa molecular: 142.1 
Punto de fusión: 884°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.7 
Solubilidad en agua: muy elevada  

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
  

Efectos de exposición de corta duración 
La ingestión podría afectar al tracto gastrointestinal.  

Riesgo de inhalación 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 
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MEDIO AMBIENTE 

  

 
NOTAS 

  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

  Clasificación UE 
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CLORURO DE MAGNESIO ANHIDRO ICSC: 0764 
Cloruro de magnesio Octubre 2006 
CAS: 7786-30-3 

 

CE: 232-094-6 
 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.    

    
En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
    

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación Tos.  Usar extracción localizada.  Aire limpio, reposo.  

Piel     Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse.  
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Ojos Enrojecimiento.  Utilizar gafas de protección.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad).  

Ingestión   No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  Enjuagar la boca.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente tapado. Si fuera 
necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

ATENCIÓN 
Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Transporte 
Clasificación ONU 
  ALMACENAMIENTO 

Seco.  

ENVASADO 
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CLORURO DE MAGNESIO ANHIDRO ICSC: 0764 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
SÓLIDO DELICUESCENTE BLANCO EN DIVERSAS 
FORMAS.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Se descompone cuando se calienta lentamente hasta 
300°C. Esto produce humos tóxicos y corrosivos 
incluyendo cloro. Se disuelve en agua liberando una 
gran cantidad de calor.  

Fórmula: MgCl2 
Masa molecular: 95.2 
Punto de ebullición: 1412°C 
Punto de fusión: 712°C (calentamiento rápido) 
Densidad: 2.3 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C: 54.3   

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 
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Vías de exposición 
  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia irrita levemente .  

Riesgo de inhalación 
Puede alcanzarse rápidamente una concentración 
molesta de partículas suspendidas en el aire cuando se 
dispersa, especialmente si está en forma de polvo.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

  

 
MEDIO AMBIENTE 

  

 
NOTAS 

  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

  Clasificación UE 
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CLORURO DE BARIO ICSC: 0614 
 Octubre 1999 

CAS: 10361-37-2 
 

Nº ONU: 1564 
CE: 233-788-1 

 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 
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INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.    

    
En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
  ¡EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO! ¡HIGIENE ESTRICTA!   

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Tos. Dolor de garganta. Ver 
Ingestión.  

Usar ventilación (no si es 
polvo), extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo. Puede ser 
necesaria respiración artificial. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

Piel Enrojecimiento. Dolor.  Guantes de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la piel 
con agua abundante o 
ducharse.  

Ojos Enrojecimiento. Dolor.  

Utilizar gafas de protección o 
protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión 
Calambres abdominales. 
Convulsiones. Embotamiento. 
Pérdida del conocimiento. 
Vómitos.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer.  

Provocar el vómito 
(¡ÚNICAMENTE EN 
PERSONAS 
CONSCIENTES!). Reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en un recipiente precintable 
tapado. Si fuera necesario, humedecer el polvo para 
evitar su dispersión. Recoger cuidadosamente el 
residuo. A continuación, almacenar y eliminar el 
residuo conforme a la normativa local.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

  
Transporte 
Clasificación ONU 
Clase de Peligro ONU: 6.1; Grupo de Embalaje/Envase 
ONU: III  

ALMACENAMIENTO 
Separado de alimentos y piensos.  

ENVASADO 
No transportar con alimentos y piensos.  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
asistencia 
financiera de la 
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CLORURO DE BARIO ICSC: 0614 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
CRISTALES INODOROS INCOLOROS.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
  

Fórmula: BaCl2 
Masa molecular: 208.27 
Punto de ebullición: 1560°C 
Punto de fusión: 960°C 
Densidad: 3.9 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100ml: 36   

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol y por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede afectar al sistema nervioso. La 
exposición podría causar hipocalemia. Esto puede dar 
lugar a alteraciones cardíacas y alteraciones 
musculares. La exposición podría causar la muerte.  

Riesgo de inhalación 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una concentración nociva 
de partículas en el aire cuando se dispersa.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
  

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

TLV: 0.5 mg/m3, como TWA; A4 (no clasificado como cancerígeno humano). 
MAK: (como Ba): 0.5 mg/m3; categoría de limitación de pico: II(8); riesgo para el embarazo: grupo D. 
EU-OEL: (como Ba): 0.5 mg/m3 como TWA  

 
MEDIO AMBIENTE 

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.  

 
NOTAS 

En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento específico; así como 
disponer de los medios adecuados junto a las instrucciones correspondientes.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

- Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 
VLA-ED: (como Ba) 0,5 mg/m³ 
- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 056-004-00-
8 
-  Clasificación UE 
Pictograma: T; R: 20-25; S: (1/2)-45  
 

 



  Annexos 

128   

 

La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 

 

ÁCIDO ACÉTICO ICSC: 0363 
Ácido acético glacial 
Ácido etanoico 
Ácido etílico 
Ácido metanocarboxílico 

Mayo 2010 

CAS: 64-19-7 
 

Nº ONU: 2789 
CE: 200-580-7 

 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

Inflamable.  Por encima de 
39°C pueden formarse 
mezclas explosivas 
vapor/aire. Riesgo de 
incendio y explosión en 
contacto con oxidantes 
fuertes.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  Por encima de 39°C, 
sistema cerrado, ventilación 
y equipo eléctrico a prueba 
de explosión.  

Usar polvo, espuma 
resistente al alcohol, agua 
pulverizada, dióxido de 
carbono.  En caso de 
incendio: mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando con 
agua.  

 
 ¡EVITAR TODO CONTACTO!   

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación 
Dolor de garganta. Tos. 
Sensación de quemazón. 
Dolor de cabeza. Vértigo. 
Jadeo. Dificultad respiratoria.  

Usar ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. Posición 
de semiincorporado. 
Proporcionar asistencia 
médica inmediatamente.  

Piel 
Dolor. Enrojecimiento. 
Quemaduras cutáneas. 
Ampollas.  

Guantes de protección. Traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar y lavar 
la piel con agua y jabón. 
Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse 
durante 15 minutos como 
mínimo. Proporcionar 
asistencia médica 
inmediatamente.  
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Ojos 
Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras graves. Pérdida 
de visión.  

Utilizar pantalla facial o 
protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
(quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad). Proporcionar 
asistencia médica 
inmediatamente.  

Ingestión 
Dolor de garganta. Sensación 
de quemazón. Dolor 
abdominal. Vómitos. Shock o 
colapso.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. En los 
primeros minutos tras la 
ingestión, se puede dar a 
beber un vaso pequeño de 
agua. Proporcionar asistencia 
médica inmediatamente.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Eliminar toda fuente de ignición. Protección personal: 
traje de protección química, incluyendo equipo 
autónomo de respiración. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al ambiente. Recoger 
el líquido procedente de la fuga en recipientes 
precintables. Neutralizar con precaución el líquido 
derramado con carbonato sódico, solo bajo la 
responsabilidad de un experto.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

 
PELIGRO 

Líquido y vapores inflamables 
Nocivo en contacto con la piel o si se inhala 
Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones 
oculares 
Puede irritar las vías respiratorias 
Provoca daños en el tracto respiratorio tras 
exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala 
Nocivo para los organismos acuáticos  
Transporte 
Clasificación ONU 
Clase de Peligro ONU: 8; Peligro Secundario ONU: 3; 
Grupo de Embalaje/Envase ONU: II  

ALMACENAMIENTO 
A prueba de incendio. Separado de alimentos y 
piensos, oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases 
fuertes. Almacenar solamente en el recipiente 
original. Bien cerrado. Mantener en lugar bien 
ventilado. Almacenar en un área sin acceso a 
desagües o alcantarillas.  

ENVASADO 
No transportar con alimentos y piensos.  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
asistencia 
financiera de la 
Comisión 
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ÁCIDO ACÉTICO ICSC: 0363 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
LÍQUIDO INCOLORO DE OLOR ACRE.  

Peligros físicos 
Sin datos.  

Peligros químicos 
La sustancia es un ácido débil. Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes. Esto genera 
peligro de incendio y explosión. Reacciona 
violentamente con bases fuertes, ácidos fuertes y 
muchos otros compuestos. Ataca algunas formas de 
plásticos, el caucho y revestimientos.  

Fórmula: C2H4O2 / CH3COOH 
Masa molecular: 60.1 
Punto de ebullición: 118°C 
Punto de fusión: 16.7°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.05 
Solubilidad en agua: miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 1.5 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.1 
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 
1): 1.02 
Punto de inflamación: 39°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 485°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 6.0-17 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -
0.17    

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
Hay efectos locales graves por todas las vías de 
exposición.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación 
puede originar edema pulmonar, pero sólo tras 
producirse los efectos corrosivos iniciales en los ojos o 
las vías respiratorias.  

Riesgo de inhalación 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. Los pulmones pueden resultar 
afectados por la exposición prolongada o repetida al 
aerosol de esta sustancia. Riesgo de erosión dental por 
la exposición prolongada o repetida al aerosol de esta 
sustancia.   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

EU-OEL: 25 mg/m3, 10 ppm como TWA; 50 mg/m3, 20 ppm como STEL. 
MAK: 25 mg/m3, 10 ppm; categoría de limitación de pico: I(2); riesgo para el embarazo: grupo C. 
TLV: 10 ppm como TWA; 15 ppm como STEL  

 
MEDIO AMBIENTE 

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.  

 
NOTAS 

El número ONU 2789 corresponde al ácido acético, ácido acético glacial o disolución de ácido acético con 
más del 80% del ácido en peso. 
Otro número ONU: 2790 disolución de ácido acético (entre el 10 y el 80% de ácido acético en peso); clase 
de peligro: 8, grupo de emb/env: II-III.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
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- Límites de exposición profesional (INSST 2019): 
VLA-ED: 10 ppm, 25 mg/m³ 
VLA-EC: 20 ppm, 50 mg/m³ 
- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 607-002-00-
6 
-  Clasificación UE 
Pictograma: C; R: 10-35; S: (1/2)-23-26-45; Nota: B  
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ACETATO DE SODIO ICSC: 0565 
Sal de sodio del ácido acético 
Acetato de sodio anhidro Abril 2006 

CAS: 127-09-3 
 

CE: 204-823-8 

 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN Combustible.    Evitar las llamas.    

Usar agua pulverizada, 
espuma, polvo, dióxido de 
carbono.    

 
    

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación   Usar extracción localizada.  Aire limpio, reposo.  

Piel Enrojecimiento.  Guantes de protección.  Aclarar y lavar la piel con 
agua y jabón.  

Ojos Enrojecimiento.  Utilizar gafas de protección de 
montura integral.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión   No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  Reposo.  
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DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 
Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente tapado. Si fuera 
necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión. Eliminar el residuo con agua abundante.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

ATENCIÓN 
Provoca irritación ocular  
Transporte 
Clasificación ONU 
  ALMACENAMIENTO 

Seco. Separado de ácidos fuertes y oxidantes 
fuertes.  

ENVASADO 
  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
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ACETATO DE SODIO ICSC: 0565 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
POLVO BLANCO HIGROSCÓPICO CRISTALINO.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Se descompone por calentamiento intenso y en 
contacto con ácidos fuertes. Esto produce humos de 
ácido acético. Reacciona violentamente con oxidantes 
fuertes. La disolución en agua es una base débil.  

Fórmula: C2H3NaO2 / CH3COONa 
Masa molecular: 82.0 
Punto de fusión: 328°C 
Densidad: 1.5 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C: 46.5 
Temperatura de autoignición: 607°C   

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia irrita levemente los ojos y la piel.  

Riesgo de inhalación 
No se puede indicar la velocidad con que se alcanza 
una concentración nociva de esta sustancia en el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
   

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 
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MEDIO AMBIENTE 

  

 
NOTAS 

  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

  Clasificación UE 
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CROMATO DE POTASIO ICSC: 1770 
Cromato de dipotasio Abril 2013 
CAS: 7789-00-6 

 

Nº ONU: 3288 
CE: 232-140-5 
 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible pero facilita 
la combustión de otras 
sustancias.    

NO poner en contacto con 
sustancias combustibles.    

En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
  ¡EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO! ¡EVITAR TODO CONTACTO! ¡CONSULTAR AL 

MÉDICO EN TODOS LOS CASOS!  
  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Sensación de quemazón. 
Dolor de garganta. Tos. 

Usar sistema cerrado o 
ventilación.  

Aire limpio, reposo. Posición 
de semiincorporado. Puede 
ser necesaria respiración 
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Sibilancia. Dificultad 
respiratoria.  

artificial. Proporcionar 
asistencia médica.  

Piel Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras cutáneas.  

Guantes de protección. Traje 
de protección.  

Aclarar con agua abundante 
durante 15 minutos como 
mínimo, después quitar la 
ropa contaminada y aclarar de 
nuevo. Proporcionar 
asistencia médica.  

Ojos 
Enrojecimiento. Dolor. Visión 
borrosa. Quemaduras 
profundas graves.  

Utilizar pantalla facial o 
protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión 
Náuseas. Vómitos. Dolor 
abdominal. Sensación de 
quemazón. Diarrea. Shock o 
colapso.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. Dar a 
beber uno o dos vasos de 
agua. Proporcionar asistencia 
médica.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: traje de protección química, 
incluyendo equipo autónomo de respiración. Barrer la 
sustancia derramada e introducirla en un recipiente. 
Si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión. Recoger cuidadosamente el residuo. A 
continuación, almacenar y eliminar el residuo 
conforme a la normativa local. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al ambiente.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

 
PELIGRO 

Puede agravar un incendio; comburente 
Tóxico en caso de ingestión 
Nocivo en contacto con la piel 
Mortal si se inhala 
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones 
oculares 
Puede provocar síntomas de alergia o asma o 
dificultades respiratorias si se inhala 
Puede provocar una reacción cutánea alérgica 
Puede provocar defectos genéticos 
Puede provocar cáncer 
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto 
Provoca daños en los riñones 

ALMACENAMIENTO 
Medidas para contener el efluente de extinción de 
incendios. Seco. Bien cerrado. Separado de 
sustancias combustibles, reductores y alimentos y 
piensos. Almacenar en un área sin acceso a 
desagües o alcantarillas.  

ENVASADO 
No transportar con alimentos y piensos.  
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Provoca daños en la nariz tras exposiciones 
prolongadas o repetidas si se inhala 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos  
Transporte 
Clasificación ONU 
Clase de Peligro ONU: 6.1; Grupo de Embalaje/Envase 
ONU: III  
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CROMATO DE POTASIO ICSC: 1770 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
CRISTALES AMARILLOS.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
La disolución en agua es una base débil. La sustancia 
es un oxidante fuerte. Reacciona con materiales 
reductores y combustibles.  

Fórmula: K2CrO4 
Masa molecular: 194.2 
Punto de fusión: 968°C 
Punto de ebullición: 1000°C 
Densidad (a 18°C): 2.73 g/cm³ 
Presión de vapor a 20°C: despreciable 
Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C: 62.9 (elevada)  

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor 
o polvo, a través de la piel y por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión. La sustancia puede 
afectar a los riñones y al hígado. Esto puede dar lugar a 
lesiones del tejido.  

Riesgo de inhalación 
Puede alcanzarse rápidamente una concentración 
nociva de partículas suspendidas en el aire cuando se 
dispersa, especialmente si está en forma de polvo.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
El contacto prolongado o repetido puede producir 
sensibilización de la piel. La inhalación prolongada o 
repetida puede originar asma. La inhalación prolongada 
o repetida puede originar ulceración nasal. Esto puede 
dar lugar a perforación del tabique nasal. La sustancia 
puede afectar a los riñones. Esto puede dar lugar a 
alteración renal. Esta sustancia es carcinógena para los 
seres humanos. La experimentación animal muestra 
que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos 
en el desarrollo o la reproducción humana.  
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LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 
TLV: (como Cr(VI), fracción inhalable): 0.0002 mg/m3, como TWA; 0.0005 mg/m3 como STEL; A1 
(cancerígeno humano confirmado); (piel); (DSEN); (RSEN). 
EU-OEL: (como Cr): 0.1 mg/m3 como TWA  

 
MEDIO AMBIENTE 

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. La sustancia puede causar efectos prolongados 
en el medio acuático. Se aconseja firmemente impedir que el producto químico se incorpore al ambiente.  

 
NOTAS 

NO llevar a casa la ropa de trabajo. 
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
Ninguna persona que haya mostrado síntomas de asma causados por esta sustancia debería volver a 
entrar en contacto con ella. 
Los síntomas de asma no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan 
por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

- Límites de exposición profesional (INSHT 2016): 
VLA-ED: (como Cr) 0,05 mg/m³ 
C1B (Sustancia carcinogénica de categoría 1B). 
M1B (Sustancia mutagénica de categoría 1B). 
Notas: sensibilizante. Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o 
el uso especificadas en el Reglamento REACH. 
- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 024-006-00-
8 
-  Clasificación UE 
Pictograma: T, N; R: 49-46-36/37/38-43-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: 3  
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NITRATO DE POTASIO ICSC: 0184 
Nitro Octubre 2001 
CAS: 7757-79-1 

 

Nº ONU: 1486 
CE: 231-818-8 
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  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

No combustible pero facilita 
la combustión de otras 
sustancias. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.  Riesgo de 
incendio y explosión en 
contacto con reductores.  

NO poner en contacto con 
sustancias combustibles o 
reductores.    

En caso de incendio en el 
entorno: usar un medio de 
extinción adecuado.    

 
  ¡EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO!   

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Tos. Dolor de garganta.  Usar extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

Piel Enrojecimiento.  Guantes de protección.  
Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar y lavar 
la piel con agua y jabón.  

Ojos Enrojecimiento. Dolor.  Utilizar gafas de protección de 
montura integral.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión 

Dolor abdominal. Labios, 
uñas y piel azulados. Vértigo. 
Dificultad respiratoria. 
Confusión. Convulsiones. 
Diarrea. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Pérdida del 
conocimiento.  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer.  

Enjuagar la boca. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla en 
recipientes de plástico o vidrio. Eliminar el residuo 
con agua abundante.  

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

  
Transporte 
Clasificación ONU 
Clase de Peligro ONU: 5.1; Grupo de Embalaje/Envase 
ONU: III  

ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductores.  

ENVASADO 
  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
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asistencia 
financiera de la 
Comisión 
Europea. 
© OIT y OMS 
2018 

NITRATO DE POTASIO ICSC: 0184 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
POLVO DE INCOLORO A BLANCO CRISTALINO.  

Peligros físicos 
  

Peligros químicos 
Se descompone por calentamiento. Esto aumenta el 
peligro de incendio. La sustancia es un oxidante fuerte. 
Reacciona con materiales reductores y combustibles.  

Fórmula: KNO3 
Masa molecular: 101.1 
Se descompone a 400°C 
Punto de fusión: 333-334°C 
Densidad: 2.1 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100ml a 25°C: 35.7   

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol y por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La ingestión podría afectar a la sangre. Esto puede dar 
lugar a formación de metahemoglobina. Los efectos 
pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica.  

Riesgo de inhalación 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una concentración nociva 
de partículas en el aire cuando se dispersa.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
  

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 

  

 
MEDIO AMBIENTE 

  

 
NOTAS 

Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento específico; así como 
disponer de los medios adecuados junto a las instrucciones correspondientes.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

  Clasificación UE 
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La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 

 

ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO ICSC: 0886 
N,N'-1,2-Etanodiilbis(N-carboximetil)-glicina 
AEDT 
Ácido edético 

Agosto 2008 

CAS: 60-00-4 
 

CE: 200-449-4 
 

  PELIGROS PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

Combustible. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.  Las partículas 
finamente dispersas forman 
mezclas explosivas en el 
aire.  

Evitar las llamas.  Evitar el 
depósito del polvo. Sistema 
cerrado, equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de 
explosión de polvo.  

Usar agua pulverizada, 
espuma, dióxido de carbono, 
polvo.    

 
  ¡EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO!   

  SÍNTOMAS PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación Tos.  Evitar la inhalación de polvo.  Aire limpio, reposo.  

Piel   Guantes de protección.  Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse.  

Ojos Enrojecimiento. Dolor.  Utilizar gafas de protección de 
montura integral.  

Enjuagar con agua abundante 
(quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad).  

Ingestión Dolor abdominal. Diarrea.  No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. Dar a beber 
uno o dos vasos de agua.  

 
DERRAMES Y FUGAS CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

Protección personal: respirador con filtro para 
partículas adaptado a la concentración de la 
sustancia en aire. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente no metálico tapado. 

Conforme a los criterios del GHS de la ONU 

ATENCIÓN 
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Recoger cuidadosamente el residuo. A continuación, 
almacenar y eliminar el residuo conforme a la 
normativa local.  

Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Provoca irritación ocular  
Transporte 
Clasificación ONU 
  

ALMACENAMIENTO 
Separado de oxidantes fuertes, metales y alimentos 
y piensos.  

ENVASADO 
  

 
 

La información 
original ha sido 
preparada en 
inglés por un 
grupo 
internacional 
de expertos en 
nombre de la 
OIT y la OMS, 
con la 
asistencia 
financiera de la 
Comisión 
Europea. 
© OIT y OMS 
2018 

 

ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO ICSC: 0886 

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Estado físico; aspecto 
POLVO BLANCO O CRISTALES INCOLOROS .  

Peligros físicos 
Es posible la explosión del polvo si se encuentra 
mezclado con el aire en forma pulverulenta o granular.  

Peligros químicos 
Se descompone por calentamiento. Esto produce 
humos tóxicos de óxidos de nitrógeno. Reacciona con 
oxidantes fuertes. Ataca algunas formas de metales y el 
caucho.  

Fórmula: C10H16N2O8 / ((HOOCCH2)2NCH2)2 
Masa molecular: 292.2 
Se descompone a 220-245°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.86 
Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C: 0.05 (muy escasa) 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -3.4; 
-5.01   

 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
polvo, por inhalación del aerosol y por ingestión.  

Efectos de exposición de corta duración 
La sustancia irrita los ojos.  

Riesgo de inhalación 
Puede alcanzarse rápidamente una concentración 
molesta de partículas suspendidas en el aire.  

Efectos de exposición prolongada o repetida 
  

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 
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MEDIO AMBIENTE 
  

 
NOTAS 

  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 607-429-00-
8 
-  Clasificación UE 
  
 

 

 

La calidad y 
exactitud de 
la traducción 
o el posible 
uso que se 
haga de esta 
información 
no es 
responsabilid
ad de la OIT, 
la OMS ni la 
Comisión 
Europea. 
© Versión en 
español, 
INSST, 2018 
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

50.0.11

* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa

· 1.1 Identificador del producto

· Nombre comercial: Potasio Hidrógeno Ftalato

· Número del artículo: 1481
· Número CAS:
877-24-7

· Número CE:
212-889-4

· Número de registro
No hay disponible un número de registro para esta sustancia, ya que la sustancia o su uso están
exentos del registro; según el Artículo 2 de la normativa REACH (CE) nº 1097/2006, el tonelaje anual
no requiere registro, dicho registro está previsto para una fecha posterior o se trata de una mezcla.

· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.

· Utilización del producto / de la elaboración
Laboratory chemical
Análisis quimico

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
PANREAC QUIMICA S.L.U.                                     Tel. (+34) 937 489 400
C/Garraf 2                                                                 Fax. (+34) 937 489 401
Polígono Pla de la Bruguera                                         e-mail: product.safety@panreac.com
E-08211 Castellar del Vallès (Barcelona)

· Área de información: email: product.safety@panreac.com
· 1.4 Teléfono de emergencia:
Single telephone number for emergency calls: 112 (EU)
Tel.: (+34) 937 489 499

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
La sustancia no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 suprimido
· Pictogramas de peligro suprimido
· Palabra de advertencia suprimido
· Indicaciónes de peligro suprimido
· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.1 Caracterización química: Sustancias
· Denominación Nº CAS
877-24-7 Potasio Hidrógeno Ftalato

( se continua en página 2 )
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· Número(s) de identificación
· Número CE: 212-889-4

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.
· En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

· En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
Proporcionar asistencia médica a la persona afectada.

· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca.
Consultar un médico si los trastornos persisten.

· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.

· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:
Agua, CO2, espuma, polvo.
Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos.
Incombustible.

· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
· Indicaciones adicionales
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con
las normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evitar la formación de polvo.
No inhalar el polvo.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger mecánicamente.
Evitar la formación de polvo.
Aclarer después.

· 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

( se continua en página 3 )
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Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
En caso de formación de polvo, prever un sistema de aspiración.

· Prevención de incendios y explosiones: El producto no es inflamable.
· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

· Temperatura de almacenamiento recomendada: Temperatura ambiente
· Clase de almacenamiento: 13
· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
Nulo.

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

· Protección respiratoria:
Protección respiratoria necesaria en presencia de polvo.
Filtro P1

· Protección de manos:
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradación.

· Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.

· Para el contacto permanente son adecuados los guantes compuestos por los siguientes
materiales:
Caucho nitrílico
Espesor recomendada: ≥ 0,11 mm
Valor de permeación: Nivel ≥ 480 min

· Para protegerse contra salpicaduras son adecuados los guantes compuestos por los
siguientes materiales:
Caucho nitrílico
Espesor recomendada: ≥ 0,11 mm
Valor de permeación: Nivel ≥ 480 min

· Protección de ojos: Gafas de protección
( se continua en página 4 )
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· Protección del cuerpo:
Ropa de trabajo protectora
Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de
trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:

Forma: Sólido
Color: Incoloro

· Olor: Inodoro
· Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH: ~4

· Cambio de estado
Punto de fusión/punto de congelación: 295-300 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición: Indeterminado.

· Punto de inflamación: No aplicable.

· Inflamabilidad (sólido, gas): No determinado.
No aplicable.

· Temperatura de descomposición: No determinado.

· Temperatura de auto-inflamación: No determinado.

· Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.

· Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

· Presión de vapor: No aplicable.

· Densidad a 20 °C: 1,636 g/cm³

· Densidad a granel: ~900 kg/m³
· Densidad relativa No determinado.
· Densidad de vapor No aplicable.
· Tasa de evaporación: No aplicable.

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua a 20 °C: 80 g/l

· Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.

· Viscosidad:
Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

· 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
· 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.2 Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: Calentamiento fuerte.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 5 )
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· 10.5 Materiales incompatibles: oxidantes fuertes
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio: Véase capítulo 5.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
· Componente tipo valor especie
Oral LD50 >3.200 mg/kg (rat)

· Efecto estimulante primario:
· Corrosión o irritación cutáneas Irritaciones leves.
· Lesiones o irritación ocular graves Ligera irritación
· Tras nhalación No produce irritaciones.
· Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
· Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad para la reproducción
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación: Los productos químicos han de elíminarse siguiendo las normativas nacionales
· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

 ES 
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
· 14.1 Número ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase suprimido

· 14.4 Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA suprimido

· 14.5 Peligros para el medio ambiente:
· Contaminante marino: No

· 14.6 Precauciones particulares para los
usuarios No aplicable.

· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II
del Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

· Transporte/datos adicionales: No se considera un producto peligroso según las
disposiciones mencionadas más arriba.

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: suprimido

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla

· Directiva 2012/18/UE
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I No contiene la sustancia.
· 15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

* SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 

the US and Canada 

 

 

 

 
 

 

 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 

Versión 6.1 

Fecha de revisión 07.01.2020 

Fecha de impresión 14.06.2020 
 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Eriochrome® Black T 

 

Referencia : 858390 

Marca : Sigma-Aldrich 

REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, 

ya que la sustancia o sus usos están exentos del registro, el 

tonelaje anual no requiere registro o dicho registro está previsto 

para una fecha posterior 

No. CAS : 1787-61-7 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Merck Life Science S.L. 

Calle Maria de Molina 40 

E-28006 MADRID 
 

Teléfono : +34 916 619 977 

Fax : +34 916 619 642 

E-mail de contacto : serviciotecnico@merckgroup.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              

+(34)-931768545 (CHEMTREC 

internacional) 

 

 

 
 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean 

bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes 

(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 
the US and Canada 
 

 

 

 
 

 
SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 

Sinónimos : Mordant Black 11 
 

Formula : C20H12N3NaO7S 
Peso molecular : 461,38 g/mol 
No. CAS : 1787-61-7 
No. CE : 217-250-3 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 

 
 

 
SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración 
artificial. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Por ingestión 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca 
con agua. Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 
2.2) y / o en la sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 

dispensarse inmediatamente 

Sin datos disponibles 
 

 
 
SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre, Oxidos de sodio 
Inflamable. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 

Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese 
una ventilación apropiada. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el 
producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser 
evitada. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en 
contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 
 
SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar 
en un lugar fresco.  

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 
 
SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas 
de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la 
jornada laboral. 

Protección personal 

 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas 
gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. 
Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del 
guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes 
contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas 
prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
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Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones 
del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma EN 374 derivada del mismo. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la 
cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de 
equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad 
de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar 
respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards 
gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el 
producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser 
evitada. 

 
 

 
SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: sólido 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ 
punto de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo 
de ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad 
(sólido, gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de 
reparto n-
octanol/agua 

log Pow: 1,78 

p) Temperatura de 
auto-inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de Sin datos disponibles 
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descomposición 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades 
explosivas 

Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 
 

 
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de 
carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre, Oxidos de sodio 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 
 

 
SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - 17.590 mg/kg 
Observaciones: (RTECS) 

Corrosión o irritación cutáneas 
Piel - Conejo 
Resultado: No irrita la piel 
Observaciones: (RTECS) 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Mutagenicidad en células germinales 
Prueba de Ames 
Salmonella typhimurium  
Resultado: positivo 
(Literatura) 

Carcinogenicidad 
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IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles 

mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible 

o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre 

Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 

Peligro de aspiración 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 

 

 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las 

propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

 
 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
 

Toxicidad para los 

peces 

CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) - 6 mg/l  - 

96 h 

Observaciones: (Literatura) 
 
Toxicidad para las 

bacterias 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean 

bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes 

(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
Tóxico para los organismos acuáticos. 

 

 
 
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos 

acreditada. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un 

incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  
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SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID:  no IMDG Contaminante marino: 

no 
IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 
 

 
SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 
1907/2006. 
 
 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

 
SECCIÓN 16. Otra información 

Otros datos 
Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado 
de copias para uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y 
deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este 
documento esta basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a 
las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna 
garantía de las propiedades del producto. La Corporación Sigma-Aldrich y sus 
Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la manipulación o 
contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de página de este documento puede no 

coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transición de nuestra 
marca. Sin embargo, toda la información del documento relativa al producto permanece 
sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para más información, póngase en 
contacto con mlsbranding@sial.com 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 

Versión 6.1 
Fecha de revisión 17.04.2019 

Fecha de impresión 14.06.2020 
 
SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Murexida 

 
Referencia : 222461 
Marca : Sigma-Aldrich 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, 

ya que la sustancia o sus usos están exentos del registro, el 
tonelaje anual no requiere registro o dicho registro está previsto 
para una fecha posterior 

No. CAS : 3051-09-0 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Merck Life Science S.L. 
Calle Maria de Molina 40 
E-28006 MADRID 

 
Teléfono : +34 916 619 977 
Fax : +34 916 619 642 
E-mail de contacto : serviciotecnico@merckgroup.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC 
internacional) 
 

 
 

 
SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean 
bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes 
(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 
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SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : Ammonium purpurate 

5,5′-Nitrilodibarbituric acid 
 

Formula : C8H8N6O6 
Peso molecular : 284,19 g/mol 
No. CAS : 3051-09-0 
No. CE : 221-266-6 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 

 
 

 
SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración 
artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Por ingestión 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca 
con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 
2.2) y / o en la sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 
 

 
SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx) 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 
 
SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.  

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 
 
SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas 
gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. 
Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del 
guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes 
contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas 
prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones 
del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma EN 374 derivada del mismo. 
 
Sumerción 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
Tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
Salpicaduras 
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Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
Tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-
mail sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones 
diferentes de la EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes 
aprobados CE. Esta recomendación es meramente aconsejable y deberá ser 
evaluada por un responsable de seguridad e higiene industrial familiarizado con la 
situación específica de uso previsto por nuestros clientes. No debe interpretarse 
como una aprobación de oferta para cualquier escenario de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la 
cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de 
equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad 
de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar 
respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards 
gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

 
 

 
SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 
Color: rojo oscuro 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ 
punto de congelación 

Punto/intervalo de fusión: > 300 °C - lit. 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo 
de ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad 
(sólido, gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 
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n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de 
reparto n-
octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de 
auto-inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades 
explosivas 

Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 
 

 
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de 
carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 
 

 
SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 
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Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles 
mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible 
o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre 
Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las 
propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 
 

 
SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean 
bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes 
(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles 

 
 

 
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos 
acreditada.  
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Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 
 

 
SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID:  no IMDG Contaminante marino: 

no 
IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 
 

 
SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 
1907/2006. 
 
 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

 
SECCIÓN 16. Otra información 

Otros datos 
Copyright 2018 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado 
de copias para uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y 
deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este 
documento esta basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a 
las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna 
garantía de las propiedades del producto. La Corporación Sigma-Aldrich y sus 
Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la manipulación o 
contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de página de este documento puede 
no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transición de 
nuestra marca. Sin embargo, toda la información del documento relativa al producto 
permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para más información, 
póngase en contacto con mlsbranding@sial.com 
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Annex D  

D1. Funcions del paquet “FactoMineR” 

Les funcions específiques del paquet “ade4” utilitzades en R pel anàlisi de components principals 

utilitzat en aquest treball són:  

- prcomp (x, ...) 

On en aquesta funció s’ha de definir: 

• x = una matriu de dades amb n files i p columnes 

• scale= valor lògic que indica si els vectors de les columnes han de ser amb diferent pes 

Per obtindré resultats d’aquesta funció s’ha de computar aquestes llistes de valors: 

• sdev= La desviació estàndard dels components principals 

• rotation= matriu de eigenvectors 

D2. Funcions del paquet “ade4” 

Les funcions específiques del paquet “ade4” utilitzades en R pel anàlisi de components principals 

utilitzat en aquest treball són:  

- dudi.pca (df, row.w = rep(1, nrow(df))/nrow(df), col.w = rep(1, ncol(df)), center =TRUE, scale 

= TRUE, scannf = TRUE, nf = 2) 

On en aquesta funció s’ha de definir: 

• df= una matriu de dades amb n files i p columnes 

• row.w= quan hi ha diferencia de pes entre files (opcional) 

• col.w= quan hi ha diferencia de pes entre columnes (opcional) 

• center= quan es centra en la mitjana, TRUE, o en un altre valor que es pot determinar dient 

FALSE 

• scale= valor lògic que indica si els vectors de les columnes han de ser amb diferent pes 

• scannf= Si el gràfic “ screeplot” ha de ser obtingut 

• nf= si scannf és FALSE, el numero enter que indica el nombre de eixos és mantingut 
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Per obtindré resultats d’aquesta funció s’ha de computar aquestes llistes de valors: 

• Tab= el data frame analizat, depenen de la transformació de les dades 

• cw= pesos de les columnes 

• lw= pesos de les files 

• eig= eigenvalues 

• rank= rang de la matriu df 

• nf= nombre de factors 

• c1= els valors de les components principals 

• l1= posició dels individus respecte les components principals 

• co= correlació de les variables amb els components principals 

 

- inertia.dudi (acp,row.inertia=T,col.inertia=T)  

On en aquesta funció s’ha de definir: 

• dudi= objecte de classe dudi, retornat per la funció dudi.pca 

• row.inertia= valor lògic. Si es TRUE (T) et retorna la contribució de les files a cada columna del 

component i la variança explicada. 

• col.inertia= valor lògic. Si es TRUE (T) et retorna la contribució de les columnes a cada 

component i la variança explicada per cada columna de cada component 

Per obtindré resultats d’aquesta funció s’ha de computar aquestes llistes de valors: 

• TOT= Variància explicada per cada component.  
• Row.abs= Contribució de cada fila en cada component 
• Row.rel: variància explicada de cada fila per cada component 
• Row.cum= Variància acumulada de cada fila en cada component 

• col.abs= Contribució de cada fila en cada component 
• col.rel: variància explicada de cada fila per cada component 
• col.cum= Variància acumulada de cada columna en cada component 

D3. Codi de R per PCA 

#s'instala els packages que utilitzarem 

install.packages("FactoMineR") 

install.packages("ade4") 

install.packages("data.table") 
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library(ade4) 

library(FactoMineR) 

library(data.table) 

 

#importar el directori 

setwd("~/Desktop/UNI/TFG/MATLAB/pca") 

 

#importem dades 

data<-read.csv("DADES SENSE OUTLIERS.csv", sep=";", dec=",") 

head(data) 

 

#------------------------- 

#TRACTAMENT DE DADES 

#------------------------- 

#eliminem primera columna 

newdata<-data[ ,-1] 

head(newdata) 

 

 

#eliminem el calci i el magnesi 

borrar<-c("Calci","Magnesi") 

newdata2<-newdata[,!(names(newdata)%in% borrar)] 

head(newdata2) 

 

#------------------------- 

#ANÀLISI DESCRIPTIU 

#------------------------- 

#anàlisi univariable, per la creació de la taula de la mitjana i la variància 

descriptius<-function(newdata2=NA) 

  {taula<-data.frame(c("Mitjana","Desviació")) 

    for (i in 1:ncol(newdata2)) 

      {Mitjana<-mean(newdata2[,i]) 

      Desviació<-sd(newdata2[,i]) 

       

      vector<-c(Mitjana,Desviació) 

      taula<-cbind(taula,vector) 

    } 

  colnames(taula)<-c("Variables",colnames(newdata2)) 

   

  return(taula) 

} 

 

descriptius(newdata2) 

 

 

#creació de matrius de covariança i matrius de correlacions 

var(newdata2) 

matriucor<-cor(newdata2) 



Estudi teòric i evidència empírica de la quimico-minerologia de les aigües de les fonts del Montseny sud, i comparativa amb el 
que succeeix a les fonts del Montseny nord, est i oest   

  171 

 

#digrama de dispersió entre les variables 

plot(newdata2) 

 

#------------------------------------ 

#test de KMO i de Barlett's 

#------------------------------------ 

#TEST DE BARLETTS PER TROBAR EL VALOR DE LA CHI 

 

Bartlett<-function(newdata2=NA,sign=NA) 

{n<-nrow(newdata2) 

  p<-ncol(newdata2) 

  R<-cor(newdata2) 

   

  Xsquare<- -(n-1-(2*p+5)/6)*log(det(R)) 

   

  taula2<-data.frame("Chiquadrat"=Xsquare) 

 

  return(taula2) 

} 

 

Bartlett(newdata2,0.95) 

 

#TROBAR LA PROBABILITAT DEL TEST DE BARTLETT'S 

bartlett.test(newdata2) 

 

#TEST DE KMO 

install.packages("psych") 

library(psych) 

KMO(matriucor) 

 

#------------------------- 

#ANÀLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 

#------------------------- 

library(factoextra) 

library(ggplot2) 

install.packages("openxlsx") 

library(openxlsx) 

#per veure els components principals pero aqui ens mostra els scores, que significa a la distancia 

del orgien de cada projecció 

pca_nci <- prcomp(newdata2, scale = TRUE) 

loadings<-pca_nci$x  #valors dels components principals amb els datos 

write.xlsx(loadings,file="ExportedFileName.xlsx",sep=";",dec=".") 

PCA<-pca_nci$rotation[,1:10] 

write.xlsx(PCA,file="CoeficientsPCA.xlsx",sep=";",dec=".") 

components.principals<-PCA(newdata2) 

summary(components.principals) 
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#components principals 

acp<-dudi.pca(df=newdata2,scannf=T) 

acpi <- inertia.dudi(acp,row.inertia=T,col.inertia=T)  

acp$c1 

 

#eigenvalues i variancies 

components.principals$eig 

fviz_screeplot(components.principals,addlabels=TRUE,ylim=c(0,100)) 

components.principals$var 

correlacions<-components.principals$var$cor 

write.xlsx(correlacions,file="CorrelacionsambCP.xlsx",sep=";",dec=".") 

 

#graficar punts en components principals 1,2 

fviz_pca_ind(components.principals, geom.ind="point",col.ind = "#FC4E07",axes = c(1, 2),  

             pointsize = 1.5) 

 

 

#contribucions bàsiques de les variables en els tres eigenvectors 

fviz_contrib(components.principals,choice="var",axes=1) 

fviz_contrib(components.principals,choice="var",axes=2) 

fviz_contrib(components.principals,choice="var",axes=3) 

fviz_pca_var(components.principals, axes=c(1,2), geom=c("arrow","text")) 

fviz_pca_var(components.principals, axes=c(1,3), geom=c("arrow","text")) 

D4. Funcions del paquet “stats” 

Les funcions específiques del paquet “ade4” utilitzades en R pel anàlisi de components principals 

utilitzat en aquest treball són:  

- hclust ( d,method=”complete”, membres=NULL) 

On en aquesta funció s’ha de definir: 

• d = una matriu de dades amb n files i p columnes 

• method= el mètode de clúster utilitzat. “ward.D 

ward.D", "ward.D2", "single", "complete", "average" (= UPGMA), "mcquitty" (= 

WPGMA), "median" (= WPGMC) or "centroid" (= UPGMC). 

D5.  Codi de R per clústers 

#----------------------------- 

#TRACTAMENT DE DADES 

#----------------------------- 
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#informació del directori 

setwd("~/Desktop/UNI/TFG/MATLAB/clustering r") 

 

#impotar data al R 

data<-read.csv("DADES NORMALITZADES.csv", sep=";", dec=",") 

 

#retornar els últims 6 files i columnes del principi i del final 

head(data) 

tail(data) 

 

#per explicar la funció de cada una de les variables del dataset 

str(data) 

 

#canviar la columna a caracter no a numero 

data$X<-as.character(x=data$X) 

str(data) 

 

#s'ha de diferenciar que la primera columna són rownames que no és una variable a quantificar 

rownames(data)<-c(data$X) 

head(data) 

 

#eliminem la primera variable X 

newdata<-data[ ,-1] 

head(newdata) 

 

#estandaritzar dataset 

df.scaled<-scale(newdata) 

head(df.scaled) 

 

#fer la matriu de distàncies amb la distància euclidea 

require(stats) 

res.dist<-dist(x=df.scaled,method="euclidean") 

 

#mirar els resultats obtinguts de la matriu de distàncies, aquí només s'observa les primeres 13 

columnes i 13 files 

x<-as.matrix(res.dist)[1:13,1:13] 

x 

 

#treure decimals. Arrodonir a 3 

round(x,digits=3) 

 

#----------------------------- 

#CLÚSTERS JERÀRQUICS 

#----------------------------- 

 

#necessitem un altre paquet 

require(stats) 

res.hc<-hclust(d=res.dist,method="ward.D") 
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plot(x=res.hc) 

 

#instalem més packages necessaris 

install.packages("ggplot2") 

library(ggplot2) 

install.packages("factoextra") 

library(factoextra) 

 

#creació de un dendograma millor 

require(factoextra) 

fviz_dend(x=res.hc,cex=0.5,lwd=0.5) 

 

#colors 

require(grDevices) 

 

#tots els colors que hi ha per triar 

colors() 

 

require(scales) 

palette() 

show_col(palette(rainbow(6))) 

 

#using colors in dendogram 

fviz_dend(x=res.hc,cex=0.5,lwd=0.5,k=3, 

          k_colors=c("red","green3","blue")) 
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Annex E  

E1. Distàncies de Mahalannobis 

Taula E.1: Valors de la distància de Mahalanobis 

font MAH_1 Probability_MD 

25-Pinós 111,8116 0,00 

Sot de la Coma 27,4910 0,00 

49-Femades 11,2119 0,00 

20-Muntanyà 8,4384 0,00 

110. MASVIDAL 7,0600 0,01 

07-Clavella 5,7065 0,02 

56-Forn Rovira 4,3392 0,04 

55-Terrades 4,0763 0,04 

58-Ferro 2,9062 0,09 

072. FÀBREGUES 2,7211 0,10 

Ermita Sant Llop 2,1694 0,14 

59-Ferro II 1,6358 0,20 

En Ratica 1,6262 0,20 

106. MAS D’OSOR 1,3260 0,25 

121. NOGUERA 1,2611 0,26 

Duran 1,1983 0,27 

Aleix 1,0330 0,31 

47-Tres Albes 0,8177 0,37 

02-Balços 0,7866 0,38 

065. DR. CARULLA 0,7207 0,40 

13-Fresca 0,7199 0,40 

Rectoria 0,7037 0,40 

Can Mas 0,6927 0,41 

33-Saleta 0,6705 0,41 

01-Abadessa 0,6687 0,41 

57-Amargosa 0,5464 0,46 

171. SOT DE BRUIXES 0,4872 0,49 

12-Fontanelles 0,4549 0,50 

088. GENEROSA 0,4179 0,52 

123. NOI GRAN 0,4106 0,52 

08-Empoadors 0,4103 0,52 

41-Valldaneu 0,3956 0,53 

53-Industria 0,3571 0,55 

21-Obi 0,3471 0,56 
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35-Sant Roc 0,3068 0,58 

007.  AMISTAT 0,2787 0,60 

204. MIRADOR BRUIXES 0,2758 0,60 

Or I 0,2727 0,60 

54-Parc 0,2683 0,60 

Noguereta 0,2673 0,61 

100.  JACINTA 0,2553 0,61 

032. CAMI LA NOGUERA 0,2533 0,61 

048. CASTANYER 0,2524 0,62 

181.  VELL CASTANYER 0,2487 0,62 

Bassa de les Eugues 0,2409 0,62 

197.  H. DE LA GLÒRIA 0,2300 0,63 

193. TRONCA DEL PUJOL 0,2249 0,64 

146. PUIGTORRAT 0,2242 0,64 

09-Enamorats 0,2237 0,64 

089. GNA. JOSEFA 0,2209 0,64 

170.  SOT DE CAN 
ROSELL 0,2201 0,64 

40-Sot del Rector 0,2168 0,64 

005. ALZINA 0,2166 0,64 

156. SALT DEL BOC 0,2134 0,64 

Nespler 0,2129 0,64 

51-Cogullada 0,2043 0,65 

191.  SILENCI 0,2013 0,65 

014.  AVET BLAU 0,1970 0,66 

Menjahòsties 0,1925 0,66 

139.  PLAÇA MAJOR 0,1899 0,66 

Corralet d’En Pelagri 0,1897 0,66 

111.  MATAGALLS 0,1829 0,67 

184.  VERNETS 0,1813 0,67 

Castanyeda del Gavatx 0,1768 0,67 

161.  SANT MIQUEL 
SANTS 0,1729 0,68 

180.  LA VALLS 0,1726 0,68 

076. FAUSTI ILLA 0,1720 0,68 

103.  LLOPS 0,1715 0,68 

Can Dorca 0,1637 0,69 

196.  MARE DÉU EROLA 0,1615 0,69 

113. MINYONS 0,1580 0,69 

155.  RUPITOSA 0,1578 0,69 

Bon Humor 0,1559 0,69 

010. ARIMANY 0,1540 0,69 



Estudi teòric i evidència empírica de la quimico-minerologia de les aigües de les fonts del Montseny sud, i comparativa amb el 
que succeeix a les fonts del Montseny nord, est i oest   

  177 

11-Musclo 0,1508 0,70 

Can Pairana 0,1496 0,70 

040. CAN JEP SABATÉ 0,1443 0,70 

163. SANTA CATERINA 0,1440 0,70 

006. AMETISTES 0,1437 0,70 

153. ROSSINYOL 0,1434 0,70 

179.  TRES ROSES 0,1426 0,71 

104.  MANLLEUENCS 0,1377 0,71 

Regàs 0,1373 0,71 

Hort del Rector 0,1340 0,71 

152.  ROSA 0,1334 0,71 

087. GARRIGUENCS 0,1332 0,72 

182.  VELLS AMICS 0,1307 0,72 

149.  RIUDEBOIX 0,1288 0,72 

183. VERN 0,1276 0,72 

44-Vinyes 0,1232 0,73 

06-Casanova Sant 
Miquel 0,1222 0,73 

024.   BEGUDA 0,1198 0,73 

075. FAIGS BESSONS 0,1178 0,73 

Beguda 0,1155 0,73 

186. LA VILA 0,1146 0,73 

04-Calenta 0,1137 0,74 

Marianegra 0,1104 0,74 

17-Llobató 0,1084 0,74 

188. VILARMAU 0,1083 0,74 

025. BISBES 0,1077 0,74 

Fogueres 0,1050 0,75 

185. EN VILA 0,1038 0,75 

015. AVI 0,1036 0,75 

053.  COLL PREGON 0,1035 0,75 

124. NOVA 0,1015 0,75 

158.  SANT JORDI 0,0991 0,75 

012. AVELLANERS 0,0950 0,76 

011.  ATLÀNTIDA 0,0938 0,76 

24-Pel de Gat 0,0936 0,76 

14-Grossa 0,0902 0,76 

200. ESPERANÇA 0,0821 0,77 

Canaleta 0,0820 0,77 

Pipes 0,0818 0,77 

118.  MOSSÈN CINTO 0,0803 0,78 

069. ESCOT 0,0793 0,78 
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117.  MOSQUITS 0,0791 0,78 

081. FONTANELLES 0,0759 0,78 

134.  PASTORS 0,0752 0,78 

059. CRISTALL 0,0741 0,79 

carrer Sant Antoni 0,0739 0,79 

143.  POMERETA 0,0711 0,79 

028. BONA 0,0685 0,79 

Roters 0,0678 0,79 

077. FELIP GRAUGÉS 0,0671 0,80 

42-Vall-llosera 0,0656 0,80 

26-Plaça Major 0,0609 0,81 

206. BOSCH I JOVER 0,0606 0,81 

Prat 0,0604 0,81 

Santa Anna 0,0591 0,81 

Can Pons 0,0579 0,81 

Pont Cremat 0,0567 0,81 

Sant Joan 0,0565 0,81 

Avet 0,0554 0,81 

148.  RAIG 0,0549 0,81 

026. BLADA 0,0534 0,82 

078. FERRO 0,0507 0,82 

Ramon Ferrer 0,0497 0,82 

084. FREDA 0,0494 0,82 

037. CAN BOSC 0,0490 0,82 

Rossinyol 0,0489 0,82 

130.  ORENETA 0,0483 0,83 

Mina de Foravila 0,0479 0,83 

108.  MAS MOLINS 0,0479 0,83 

Sant Vicenç 0,0475 0,83 

116. MONTSERRAT 0,0453 0,83 

187. VILAR 0,0449 0,83 

Laura 0,0441 0,83 

Molí 0,0432 0,84 

19-Montmany 0,0428 0,84 

Ferro 0,0417 0,84 

Coll de Te 0,0416 0,84 

174.  TEULA II 0,0410 0,84 

126.  NOVA DE 
VILARMAU 0,0390 0,84 

10-Faig 0,0389 0,84 

051. CIMS 0,0381 0,85 

Salt del Boc 0,0372 0,85 
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39-Sors 0,0372 0,85 

carrer Pietat 0,0371 0,85 

carrer Còdols 0,0370 0,85 

En Pistola 0,0347 0,85 

097. HEURA 0,0344 0,85 

034. CAMP XAMENÍ 0,0342 0,85 

Corbadora 0,0337 0,85 

Parc de la Corbadora 0,0328 0,86 

Traginer 0,0323 0,86 

Petita 0,0316 0,86 

Sagrat Cor 0,0314 0,86 

Replà 0,0307 0,86 

Safareig de Joanet 0,0298 0,86 

168.  SEVALLAR 0,0293 0,86 

056. CORRAL 0,0275 0,87 

plaça Convent 0,0257 0,87 

067. ENAMORATS 0,0245 0,88 

052. CLARETA 0,0236 0,88 

16-Llobarteres 0,0230 0,88 

079. FERRO LA SALA 0,0203 0,89 

091. GOMARA 0,0199 0,89 

114. MIQUEL 0,0189 0,89 

En Bosch 0,0183 0,89 

34-Saní 0,0172 0,90 

Passeig del Montseny 0,0164 0,90 

L’Havana 0,0163 0,90 

38-Serra (la) 0,0155 0,90 

016. AVI JAUME 0,0152 0,90 

Can Cassó 0,0139 0,91 

Mingo 0,0136 0,91 

166. SEGALÀS 0,0134 0,91 

Fogueres de Montsoriu 0,0122 0,91 

046. CASETA DEL VILAR 0,0114 0,91 

195. PUIGLAGULLA 0,0112 0,92 

Canyonal 0,0111 0,92 

201.  SANTANDREU 0,0109 0,92 

Bassa Llarga 0,0091 0,92 

Mancomunitat 0,0085 0,93 

60-Can Baldomero 0,0060 0,94 

131.  PAITIDES 0,0059 0,94 

Ca n’Erola 0,0058 0,94 

Conill 0,0057 0,94 



  Annexos 

180   

164.  SARDANA 0,0052 0,94 

46-Pinsap del Sors 0,0052 0,94 

27-Pontasco 0,0050 0,94 

094. GUINEU 0,0050 0,94 

carrer Barcelona 0,0048 0,94 

Mina 0,0033 0,95 

05-Casanova de 
Muntanyà 0,0030 0,96 

122.  NOGUEROLA 0,0028 0,96 

Can Quadres 0,0022 0,96 

Ermita Grions 0,0019 0,97 

Olivareda d'en Roquet 0,0018 0,97 

48-Clot 0,0013 0,97 

Merleta 0,0013 0,97 

Rectoria 0,0011 0,97 

36-Sant Martí del Brull 0,0004 0,98 

Can Pascual 0,0004 0,98 

22-Oller 0,0004 0,98 

Escoles Gaserans 0,0003 0,99 

064. DELÍCIES 0,0002 0,99 

Pintoresca 0,0001 0,99 

43-Vern 0,0001 0,99 

Muro 0,0001 0,99 

37-Sant Marti de 
Centelles 0,0000 0,99 

047. CASSOLA 0,0000 1,00 

Novè Centenari 0,0000 1,00 

E2. Valors dels components principals per cada mostr 

Taula E.2: Valors dels components principals per cada font 

 

fonts PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 
01-Abadessa -2,554 -0,015 -2,214 2,120 0,627 -0,833 0,400 -0,039 0,062 0,063 

02-Balços -1,383 -0,865 -2,297 2,195 0,459 -1,018 0,460 -0,319 0,097 -0,030 

04-Calenta -8,408 2,437 0,698 -0,703 -2,043 0,909 1,469 -0,996 0,130 -0,084 

05-Casanova 
de Muntanyà -5,334 1,994 -0,897 -0,017 -0,834 -0,117 0,574 -0,323 0,071 0,014 

06-Casanova 
Sant Miquel -2,862 -1,679 -2,414 -2,438 0,389 -1,069 0,437 -0,533 0,025 0,028 

08-Empoadors -2,445 -0,582 -2,759 1,134 0,331 -1,136 0,229 0,123 0,087 0,120 
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09-Enamorats -4,434 -0,093 -1,896 0,974 0,881 1,467 -2,867 2,528 0,094 -0,060 

10-Faig 1,349 0,425 -0,162 -0,188 -0,348 -0,069 -0,362 0,118 0,045 0,000 

11-Musclo 0,174 -1,050 -1,066 0,120 -0,163 -0,096 0,098 -0,526 -0,001 -0,006 

12-Fontanelles -3,099 0,893 -1,195 1,751 -0,166 -0,160 0,711 -0,531 -0,025 0,095 

13-Fresca -1,746 -0,628 -2,316 2,161 0,529 -0,956 0,218 -0,127 0,091 0,066 

14-Grossa -8,994 2,783 0,119 -0,519 -0,717 1,969 -1,008 0,167 0,247 0,261 

16-Llobarteres -3,246 1,334 -1,075 1,253 0,929 -0,884 -0,414 -0,066 -0,013 -0,009 

17-Llobató -8,554 2,156 0,138 -0,113 -0,777 1,527 -1,067 -0,159 0,019 0,003 

19-Montmany -4,892 1,925 -0,773 1,105 0,132 -0,630 0,982 -0,596 0,079 -0,017 

21-Obi -3,070 0,322 -1,751 1,518 0,333 -0,497 0,230 -0,115 0,022 0,051 

22-Oller -3,552 -0,616 -0,442 0,195 -0,285 0,200 -0,551 0,118 0,096 -0,035 

24-Pel de Gat -1,083 -1,146 -0,963 0,615 0,348 -0,333 -0,100 0,151 0,035 0,000 

26-Plaça Major -0,484 -1,204 -0,131 0,563 0,183 0,530 -0,638 -0,188 -0,029 -0,012 

27-Pontasco -2,158 -0,927 -0,589 0,203 0,313 0,387 -1,014 0,294 -0,039 -0,072 

33-Saleta -7,535 2,927 -0,311 1,593 -1,355 2,140 1,267 0,075 0,087 0,007 

34-Saní -3,165 -0,515 -2,816 -1,547 0,530 -1,593 0,543 -0,147 -0,003 0,051 

35-Sant Roc -4,457 1,070 -1,191 2,252 0,963 -0,340 0,109 0,477 0,176 0,016 

36-Sant Martí 
del Brull 0,583 -0,620 0,574 0,412 -0,972 0,008 -0,770 -0,788 -0,070 0,037 

37-Sant Marti 
de Centelles -4,197 0,603 -1,277 0,275 0,108 -0,490 -0,668 0,408 0,021 -0,013 

38-Serra (la) -3,945 1,443 -0,603 1,404 0,781 -1,036 -0,978 -0,714 0,083 -0,046 

39-Sors -3,371 1,023 -0,314 0,968 0,105 -0,253 0,273 0,993 -1,575 0,053 

40-Sot del 
Rector 2,059 -0,022 -0,446 0,268 -0,771 -0,069 -0,143 -0,104 0,008 0,040 

41-Valldaneu -3,271 0,387 -2,239 1,659 1,154 -0,850 0,396 -0,094 0,075 -0,019 

42-Vall-llosera -1,457 -0,656 0,117 -0,575 0,021 0,299 -1,042 -0,077 -0,063 -0,059 

43-Vern 0,975 -0,233 0,913 -0,165 0,886 0,413 -0,049 0,247 0,094 0,044 

44-Vinyes 0,706 -0,461 0,017 0,374 0,602 0,542 -0,196 0,357 0,008 -0,019 

46-Pinsap del 
Sors -4,912 1,692 -0,376 1,001 0,329 -0,737 0,036 -0,073 0,086 -0,034 

47-Tres Albes -4,389 0,924 -0,312 2,271 -1,433 1,245 0,672 0,427 -0,025 -0,072 

48-Clot 0,535 -0,296 -1,162 -2,020 -0,006 -0,068 0,463 0,229 -0,012 0,043 

51-Cogullada -1,673 -0,708 0,437 -0,649 -0,148 -0,091 -0,996 -0,265 -0,006 -0,024 

53-Industria -2,217 -1,275 0,604 -0,982 -0,042 0,062 -1,104 0,078 -0,018 -0,051 

54-Parc -2,079 -1,106 0,658 -0,628 -0,026 0,099 -1,166 -0,022 -0,051 -0,041 

57-Amargosa -3,979 -0,654 -3,047 -4,069 1,422 -1,735 0,959 0,288 0,008 0,023 

59-Ferro II -9,906 1,389 -0,976 -4,382 -0,469 1,114 -1,052 0,374 0,080 0,114 

60-Can 
Baldomero -0,468 -0,827 0,251 0,390 0,465 0,257 -0,436 -0,154 -0,023 0,017 

Bassa de les 
Eugues 0,662 -1,207 -0,519 0,583 -0,140 0,294 -0,043 -0,148 -0,030 0,046 

Bassa Llarga -0,222 -0,746 0,026 -0,808 0,758 -0,168 0,455 0,199 0,052 -0,003 
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Beguda 1,475 -0,133 -0,696 -0,276 -0,568 -0,126 -0,062 -0,056 -0,005 0,054 

Bon Humor -2,066 -0,723 0,536 -2,454 -0,001 0,748 1,134 0,497 -0,034 -0,020 

Can Dorca 0,311 -1,415 -0,555 0,429 -0,251 -0,046 0,215 0,055 0,028 0,009 

Can Pairana 0,517 -1,167 -0,059 0,609 0,571 0,223 0,312 0,084 0,010 -0,001 

Can Pascual -0,358 -0,343 0,944 0,827 1,549 -0,169 0,200 -0,069 -0,018 0,000 

Can Quadres -1,428 -0,477 0,404 0,567 1,053 0,295 -0,276 0,473 0,019 -0,068 

Canaleta 1,186 -0,818 0,246 0,155 0,270 0,428 0,071 0,001 0,017 0,008 

carrer Pietat -0,327 -1,603 -0,027 0,132 0,274 0,326 0,184 -0,221 -0,029 0,015 

Coll de Te 2,323 1,177 0,390 -0,149 0,442 -0,082 0,158 0,166 0,029 0,006 

Conill 1,823 1,068 0,321 -0,088 -0,364 -0,339 -0,236 -0,579 -0,024 0,013 

Parc de la 
Corbadora -0,046 -1,446 0,090 0,061 0,221 0,431 0,130 -0,468 -0,036 0,047 

En Bosch -1,016 -1,579 -0,274 0,242 0,355 -0,066 0,133 0,045 0,000 -0,009 

En Pistola 2,147 1,093 0,104 -0,389 0,454 -0,118 0,185 -0,021 0,021 0,006 

Ferro 1,553 0,277 1,027 0,237 1,567 0,638 0,431 -0,128 0,046 0,044 

Fogueres de 
Montsoriu -0,007 0,015 0,970 -0,159 0,052 0,205 -0,067 -0,090 -0,037 -0,002 

L’Havana -0,853 -1,321 -0,135 0,237 0,633 -0,022 0,208 0,078 0,012 -0,023 

Mancomunitat -0,238 -0,570 -0,495 -1,059 -0,165 -0,080 -0,163 -0,503 -0,091 -0,011 

Marianegra 1,299 -0,390 -0,636 -0,140 -0,711 -0,100 -0,102 -0,243 -0,028 -0,011 

Mina -0,104 -0,551 0,091 -0,014 0,805 -0,182 0,307 0,075 0,011 -0,001 

Nespler 0,577 -0,985 -0,336 0,393 -0,293 0,329 0,219 0,050 0,001 0,000 

Noguereta 1,697 -1,027 -0,185 0,185 -0,091 0,683 0,212 -0,327 0,002 0,031 

Or I 0,803 -0,787 -0,588 -0,046 -1,488 0,446 0,123 0,323 -0,019 -0,015 

Passeig del 
Montseny -0,191 -0,496 0,400 0,354 1,072 0,175 0,317 -0,081 -0,014 -0,016 

Petita 1,118 -0,041 0,699 0,389 0,078 0,242 -0,121 -0,076 0,015 0,040 

Pipes 0,904 0,151 0,647 -0,058 1,190 0,706 0,960 -0,048 0,021 -0,012 

Pont Cremat -1,574 -0,032 0,459 -0,886 1,350 0,584 -0,106 0,489 -0,018 -0,062 

Prat 2,377 1,083 0,455 -0,004 0,361 0,006 0,177 0,012 0,024 0,024 

Ramon Ferrer -0,237 -1,586 -0,110 0,111 0,198 0,379 0,129 -0,179 -0,056 -0,022 

Regàs 0,816 -0,993 -0,266 0,161 0,293 0,260 0,324 -0,126 -0,028 0,019 

Replà 0,430 -0,650 0,274 0,229 0,885 0,131 0,299 -0,018 0,037 -0,008 

Rossinyol -1,060 -1,881 0,571 -0,086 0,233 -0,476 0,150 0,564 -0,016 -0,014 

Roters 1,853 0,406 0,531 0,274 0,307 0,218 -0,022 0,047 0,029 -0,015 

Safareig de 
Joanet -0,699 -1,417 -0,467 -0,620 -0,611 0,122 0,664 0,042 -0,004 -0,026 

Sagrat Cor -0,452 -1,824 -0,283 0,043 -0,293 0,158 -0,014 -0,231 -0,059 0,025 

Salt del Boc 0,841 0,463 -0,101 0,038 -0,338 -0,188 -0,008 -0,382 -0,066 -0,037 

Sant Joan 2,052 0,881 -0,363 -0,542 -0,336 -0,226 0,019 -0,053 0,000 0,013 

Traginer 0,906 -0,658 0,692 0,054 0,943 0,625 0,302 -0,115 0,024 0,058 

Ermita Grions -0,627 -1,253 0,757 0,018 0,686 0,348 0,277 -0,250 0,038 -0,011 
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Escoles 
Gaserans -0,647 -1,400 0,670 0,147 0,651 0,401 0,273 -0,266 0,013 0,028 

Mina de 
Foravila 0,482 -0,199 1,233 -0,329 0,799 0,026 0,068 0,238 0,032 0,035 

Aleix -2,898 -0,967 3,474 0,952 0,261 -1,170 -0,344 1,074 0,043 -0,004 

Ca n’Erola 0,539 -0,256 1,204 0,097 1,377 0,773 0,439 -0,120 0,026 -0,008 

carrer 
Barcelona -0,888 -1,809 0,187 -1,014 0,315 0,854 0,067 -0,017 -0,026 0,004 

carrer Còdols -0,353 -1,956 0,090 -0,252 0,214 0,956 -0,019 -0,034 0,020 0,005 

carrer Sant 
Antoni 0,415 -1,736 0,421 0,074 0,431 0,978 0,156 -0,133 -0,003 0,034 

Duran -3,813 0,346 4,850 0,657 -0,756 -0,519 0,984 0,487 0,030 0,044 

En Ratica -4,726 0,401 5,173 0,732 -1,319 -0,554 0,877 -0,515 -0,037 0,025 

Mingo -0,031 -1,391 0,425 -0,280 0,659 0,863 0,117 -0,050 -0,001 -0,004 

Molí 1,313 -0,081 1,177 0,280 1,609 0,995 0,260 -0,084 0,004 0,029 

Novè Centenari -0,720 -1,891 0,218 -0,709 0,242 0,841 0,005 -0,033 -0,014 0,015 

Pintoresca 0,720 -0,052 1,653 0,061 1,289 0,934 0,238 -0,094 0,037 0,032 

plaça Convent -0,168 -1,784 0,304 -0,190 0,330 0,919 0,018 -0,103 -0,027 0,012 

Santa Anna -1,757 -1,834 0,053 -1,216 0,204 0,693 -0,374 0,148 -0,029 0,021 

Avet -1,040 -1,084 1,488 0,939 0,523 -0,086 -0,252 -0,932 -0,107 0,078 

Canyonal 1,610 0,293 1,115 0,001 1,455 0,601 0,280 -0,138 0,059 0,050 

Corralet d’En 
Pelagri 2,097 -0,430 0,441 0,341 0,413 0,645 0,297 -0,153 0,023 0,044 

Fogueres 1,675 -1,028 0,329 0,019 -0,044 0,524 0,248 -0,188 0,012 0,044 

Hort del Rector 1,272 -1,391 -0,009 0,020 -0,021 0,425 0,379 -0,092 0,004 0,017 

Menjahòsties -1,041 -0,806 1,331 0,445 0,468 -0,639 -0,369 -0,643 -0,035 0,059 

Rectoria 1,456 -3,107 -0,782 0,727 -1,535 1,095 -0,093 -0,497 0,007 -0,016 

Ermita Sant 
Llop -4,484 -0,250 3,372 -0,019 -0,026 -0,855 -1,344 -0,469 -0,042 0,036 

Sant Vicenç -0,214 -0,694 1,371 -0,115 1,020 0,300 0,098 0,052 0,011 0,042 

Can Cassó -1,526 -0,761 0,402 0,092 0,293 0,383 0,623 0,612 0,012 -0,070 

Laura -1,075 -0,730 -0,855 -0,404 0,022 -0,107 0,538 0,192 0,032 -0,018 

Corbadora 0,055 -1,462 0,098 -0,037 0,258 0,454 0,186 -0,287 -0,033 0,039 

Merleta 1,455 0,139 0,050 -0,416 -0,340 -0,543 0,039 -0,014 0,011 0,017 

Muro 1,898 0,994 0,258 -0,666 0,047 -0,241 -0,154 -0,227 0,027 0,038 

Castanyeda del 
Gavatx 1,412 -0,927 0,145 0,536 -0,152 0,462 -0,096 -0,019 -0,010 0,034 

Rectoria -0,119 -1,081 0,876 0,476 0,006 0,053 -0,248 -0,244 -0,032 0,043 

Can Mas -2,940 0,087 1,004 -0,277 0,905 -0,336 -1,385 -1,837 -0,127 -0,063 

Can Pons -1,721 1,204 1,545 -0,082 -0,692 1,519 1,431 0,273 0,021 -0,059 

Olivareda d'en 
Roquet 0,292 0,265 1,189 0,189 0,778 0,552 -0,427 0,215 0,000 0,003 

005. ALZINA 1,952 -0,286 -0,102 0,274 -0,213 0,332 0,079 -0,161 0,024 0,009 
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006. 
AMETISTES 0,210 -1,064 -0,664 0,547 -0,221 -0,335 0,059 0,385 0,028 -0,067 

007.  AMISTAT 2,495 0,486 -0,227 0,296 -0,403 0,246 -0,148 0,092 -0,016 0,032 

010. ARIMANY -0,210 0,781 0,072 -0,524 -0,806 0,678 1,315 0,299 -0,060 -0,116 

011.  ATLÀNTID
A 1,449 0,650 -0,351 0,019 -0,363 -0,261 -0,038 0,070 0,019 -0,012 

012. 
AVELLANERS 0,207 0,188 -0,417 -0,130 0,052 0,089 0,377 0,213 -0,019 -0,036 

014.  AVET 
BLAU 2,604 0,684 -0,280 -0,002 -0,414 0,056 -0,105 0,071 -0,019 0,032 

015. AVI 0,815 0,197 0,065 0,478 0,383 0,032 0,138 0,259 0,018 -0,053 

016. AVI 
JAUME -0,641 0,596 -0,103 -0,825 0,136 -0,276 0,159 0,105 0,003 -0,095 

024.   BEGUDA 1,469 -0,372 -0,792 -0,401 -0,719 -0,076 -0,097 0,082 -0,025 0,021 

025. BISBES 3,175 2,170 0,022 0,027 -0,238 -0,352 -0,276 0,157 -0,005 0,020 

026. BLADA 2,985 2,033 -0,033 -0,333 -0,259 -0,384 -0,261 0,113 -0,006 0,025 

028. BONA 1,313 0,079 -0,918 -0,787 -0,430 -0,240 0,096 0,217 -0,031 -0,042 

032. CAMI LA 
NOGUERA 2,193 -0,052 -0,476 0,133 -0,799 0,161 -0,147 -0,108 -0,037 0,028 

034. CAMP 
XAMENÍ 0,799 0,991 0,482 -0,359 0,453 -0,370 -0,316 -0,892 -0,031 0,010 

037. CAN BOSC 0,607 -1,234 -0,843 -0,661 -0,795 0,001 -0,201 0,208 0,018 -0,020 

040. CAN JEP 
SABATÉ 1,233 -0,756 -0,326 0,148 -0,529 0,124 -0,037 0,001 0,033 -0,005 

046. CASETA 
DEL VILAR 0,632 -0,312 0,239 0,428 0,099 -0,377 0,053 -0,571 0,020 -0,048 

047. CASSOLA 0,650 -0,482 -0,278 -0,612 -0,479 -0,427 -0,033 -0,346 0,044 -0,034 

048. 
CASTANYER 1,775 -0,641 -0,271 0,293 -0,446 0,427 -0,084 -0,091 0,022 0,023 

051. CIMS 3,204 2,775 0,228 -0,176 -0,002 -0,527 -0,274 0,199 0,013 0,028 

052. CLARETA 2,874 2,419 0,401 -0,294 0,551 -0,338 0,009 0,263 0,012 0,009 

053.  COLL 
PREGON 3,010 2,057 -0,127 -0,055 -0,395 -0,419 -0,281 0,185 0,002 0,016 

056. CORRAL 1,736 0,502 -0,343 -0,659 -0,171 -0,220 -0,051 0,133 0,032 0,032 

059. CRISTALL 1,506 -0,052 -0,407 -0,421 -0,101 0,034 -0,006 0,162 0,018 0,032 

064. DELÍCIES 0,448 0,080 -0,462 -0,880 0,379 -0,369 0,091 0,100 0,026 -0,043 

065. DR. 
CARULLA 1,304 -3,039 -1,206 0,716 -2,527 0,776 -0,493 -0,310 0,024 -0,074 

067. 
ENAMORATS -0,809 1,034 0,229 -0,038 0,019 0,391 0,022 0,869 -0,057 -0,124 

069. ESCOT 2,811 1,766 -0,066 -0,079 -0,474 -0,366 -0,366 0,146 -0,003 0,037 

072. 
FÀBREGUES -2,595 -2,377 3,323 -0,520 -1,462 -3,206 0,092 1,312 0,100 0,053 

075. FAIGS 
BESSONS 1,783 -0,216 -0,715 -0,513 -0,598 -0,065 0,031 0,046 0,012 0,010 
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076. FAUSTI 
ILLA 1,691 -0,502 -0,212 0,122 -0,368 0,272 0,054 -0,288 0,016 0,030 

077. FELIP 
GRAUGÉS 0,888 0,528 -0,649 -0,047 -0,019 -0,521 0,074 0,163 -0,028 -0,020 

078. FERRO 0,765 1,858 0,956 -0,152 0,860 -0,121 -0,569 -0,712 -0,024 0,018 

079. FERRO LA 
SALA 0,027 0,707 0,265 0,720 0,648 0,238 -1,069 0,514 -0,030 -0,121 

081. FONTANE
LLES 0,755 0,136 -0,158 0,333 0,618 -0,258 0,238 0,338 0,074 -0,074 

084. FREDA 3,233 2,620 0,192 -0,149 0,045 -0,490 -0,225 0,211 0,009 0,003 

087. 
GARRIGUENCS 2,843 1,615 -0,011 0,030 -0,248 -0,162 -0,121 0,116 -0,001 0,018 

088. 
GENEROSA 2,351 -0,504 -0,624 0,334 -1,225 0,330 -0,191 -0,054 -0,034 0,028 

089. GNA. 
JOSEFA 1,413 -0,712 -0,416 0,278 -0,542 0,234 -0,056 0,007 -0,026 -0,020 

091. GOMARA 0,870 0,556 0,065 -0,429 -0,048 0,064 0,281 -0,242 -0,031 -0,029 

094. GUINEU 0,728 0,744 0,524 -0,080 1,037 -0,009 0,420 0,002 0,005 -0,032 

097. HEURA 0,628 0,691 0,225 -0,052 0,362 0,203 0,189 -0,059 0,033 -0,038 

100.  JACINTA 1,362 -0,958 -0,535 0,339 -0,761 0,232 -0,112 0,006 -0,013 -0,038 

103.  LLOPS 2,085 0,040 -0,594 -0,152 -0,742 -0,054 -0,108 -0,021 -0,003 0,009 

104.  MANLLEU
ENCS 2,689 1,172 -0,025 0,222 -0,462 -0,259 -0,190 0,123 0,048 0,007 

106. MAS 
D’OSOR -1,954 -2,154 2,441 -0,023 -1,402 -2,504 -0,098 0,867 0,052 0,035 

108.  MAS 
MOLINS 1,426 0,271 0,146 -0,072 0,545 0,051 0,143 0,268 0,039 -0,043 

111.  MATAGA
LLS 2,866 1,359 -0,336 0,261 -1,040 -0,399 -0,484 0,201 -0,019 0,013 

113. MINYONS 1,046 0,362 -0,731 -0,062 -0,479 -0,265 0,268 0,182 -0,009 -0,004 

114. MIQUEL -1,120 -0,369 -0,437 -0,112 -1,065 0,155 -0,250 -0,481 -0,093 -0,090 

116. 
MONTSERRAT 1,627 0,616 0,237 -0,032 0,596 0,031 0,139 0,042 0,039 0,003 

117.  MOSQUIT
S 2,867 1,909 0,201 -0,051 0,119 -0,167 -0,150 0,158 0,008 0,027 

118.  MOSSÈN 
CINTO 2,833 1,633 0,029 -0,234 -0,061 -0,179 -0,103 0,147 0,006 0,028 

121. NOGUERA -1,978 -2,042 2,431 0,083 -1,291 -2,548 -0,051 1,005 0,212 0,011 

122.  NOGUER
OLA 0,096 0,045 -0,096 -0,553 0,468 -0,132 0,394 0,291 0,022 -0,039 

123. NOI GRAN -0,270 1,247 0,840 -0,754 0,105 -0,391 -1,122 -2,517 -0,107 -0,074 

124. NOVA -2,150 1,060 0,667 -0,611 -0,321 -0,012 -0,040 0,055 -0,035 -0,105 

126.  NOVA DE 
VILARMAU 1,427 0,208 -0,238 -0,550 -0,149 -0,033 0,095 0,124 0,017 -0,001 

130.  ORENETA 0,830 0,080 -0,441 -0,283 0,442 -0,120 0,146 0,180 0,040 -0,078 

131.  PAITIDES 0,508 0,626 0,035 -0,584 -0,087 -0,011 0,289 -0,108 0,063 -0,065 
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134.  PASTORS 1,877 0,950 0,237 0,457 -0,087 -0,322 -0,120 0,214 0,000 -0,031 

139.  PLAÇA 
MAJOR 1,284 -0,778 -0,456 0,177 -0,514 0,127 0,009 0,091 -0,002 0,054 

143.  POMERET
A 2,942 2,397 0,624 0,091 0,814 -0,075 0,189 0,152 0,044 -0,004 

146. PUIGTORR
AT 1,828 -0,437 -0,173 0,240 -0,320 0,410 -0,032 -0,075 -0,001 0,038 

148.  RAIG 1,421 -0,067 -0,415 -0,480 -0,312 -0,074 -0,047 0,258 0,028 -0,017 

149.  RIUDEBOI
X 1,775 0,374 0,112 0,514 -0,312 0,120 -0,512 0,280 0,023 0,005 

152.  ROSA 3,059 1,717 -0,229 -0,018 -0,680 -0,383 -0,338 0,182 0,005 0,011 

153. 
ROSSINYOL -1,760 -0,419 0,507 0,690 -0,221 -1,701 0,186 -0,906 0,028 -0,088 

155.  RUPITOS
A 2,347 0,968 -0,091 0,183 -0,187 -0,005 -0,206 0,289 -0,004 0,009 

156. SALT DEL 
BOC -1,051 0,819 -0,072 -0,736 -0,195 -0,950 -0,448 -1,755 -0,020 -0,104 

158.  SANT 
JORDI 2,613 1,033 0,354 0,269 -0,063 -0,053 -0,125 0,016 0,020 0,026 

161.  SANT 
MIQUEL SANTS 2,375 0,849 -0,115 0,332 -0,627 -0,035 -0,452 0,276 0,018 0,007 

163. SANTA 
CATERINA -0,216 1,372 0,046 0,044 -0,236 0,288 0,852 0,636 -0,013 -0,062 

164.  SARDANA 2,445 1,428 -0,219 -1,183 -0,112 -0,294 -0,003 0,145 -0,015 0,041 

166. SEGALÀS -0,462 0,711 0,416 -0,234 0,178 -0,250 0,063 -0,187 -0,045 -0,075 

168.  SEVALLAR 2,471 1,720 0,274 -0,336 0,250 -0,237 0,053 0,225 0,054 0,001 

170.  SOT DE 
CAN ROSELL 1,098 -1,145 -0,635 0,263 -0,989 0,171 -0,189 -0,100 -0,007 0,011 

171. SOT DE 
BRUIXES -1,100 0,595 0,667 -1,570 1,078 -0,546 -0,292 0,143 -0,016 -0,067 

174.  TEULA II 1,096 0,078 -0,502 -0,605 0,290 -0,128 0,233 0,181 0,181 -0,028 

179.  TRES 
ROSES 1,341 -0,355 -0,669 -0,087 -0,319 -0,126 0,090 0,080 0,027 -0,021 

180.  LA VALLS 1,275 -0,675 -0,388 0,223 -0,511 0,127 -0,062 -0,034 0,023 0,058 

181.  VELL 
CASTANYER 2,396 0,085 -0,229 0,279 -0,571 0,202 -0,129 -0,094 -0,016 0,017 

182.  VELLS 
AMICS 2,548 0,956 0,106 0,093 0,061 0,059 -0,017 0,015 0,008 0,010 

183. VERN 1,647 -0,002 -0,422 -0,129 -0,594 -0,039 -0,002 0,043 0,004 -0,002 

184.  VERNETS 1,248 -0,699 -0,306 0,287 -0,434 0,269 -0,104 -0,099 0,029 0,007 

185. EN VILA 3,101 2,096 -0,067 -0,106 -0,334 -0,323 -0,273 0,162 -0,004 0,012 

186. LA VILA 0,575 0,679 0,061 -0,056 -0,345 0,312 0,404 0,536 0,024 -0,076 

187. VILAR -2,930 0,610 -0,598 -1,444 -0,103 -0,255 0,893 -0,058 -0,327 0,059 

188. 
VILARMAU 1,605 -0,026 -0,309 -0,031 -0,269 -0,094 0,095 -0,103 0,011 0,010 

191.  SILENCI 2,185 0,478 -0,132 0,280 -0,269 0,188 -0,215 0,152 0,000 0,018 
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193. TRONCA 
DEL PUJOL 2,539 0,636 -0,137 0,158 -0,310 0,237 -0,137 0,090 -0,019 0,027 

195. 
PUIGLAGULLA -2,480 -0,148 -1,470 0,689 0,354 -1,379 -0,101 0,081 -0,148 0,005 

196.  MARE 
DÉU EROLA 1,538 -0,423 -0,196 0,178 -0,186 0,219 0,032 0,001 0,001 -0,003 

197.  H. DE LA 
GLÒRIA 1,392 -0,870 -0,446 0,303 -0,686 0,230 -0,086 -0,011 -0,028 -0,004 

200. ESPERANÇ
A 1,182 -0,416 -0,142 0,099 -0,173 0,005 0,001 -0,014 -0,015 0,016 

201.  SANTAND
REU 1,592 1,375 0,093 -0,821 -0,232 -0,062 0,184 0,215 0,029 -0,006 

204. MIRADOR 
BRUIXES 1,882 -0,653 -0,248 0,355 -0,496 0,391 0,035 -0,209 0,027 0,005 

206. BOSCH I 
JOVER 2,198 1,070 0,208 -0,298 0,001 0,149 -0,015 0,074 0,008 0,035 
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Annex F  

F1. Associació de les mostres en els clústers 

Taula F.1: Resultats de la representació de clústers ampliats 

Nomenclatura clústers font Localització de la font 
1 Abadessa MONTSENY OEST 

2 Balços MONTSENY OEST 

3 Calenta MONTSENY OEST 

4 Casanova de Muntanyà MONTSENY OEST 

5 Casanova Sant Miquel MONTSENY OEST 

6 Empoadors MONTSENY OEST 

7 Enamorats MONTSENY OEST 

8 Faig MONTSENY OEST 

9 Musclo MONTSENY OEST 

10 Fontanelles MONTSENY OEST 

11 Fresca MONTSENY OEST 

12 Grossa MONTSENY OEST 

13 Llobarteres MONTSENY OEST 

14 Llobató MONTSENY OEST 

15 Montmany MONTSENY OEST 

16 Obi MONTSENY OEST 

17 Oller MONTSENY OEST 

18 Pel de Gat MONTSENY OEST 

19 Plaça Major MONTSENY OEST 

20 Pontasco MONTSENY OEST 

21 Saleta MONTSENY OEST 

22 Saní MONTSENY OEST 

23 Sant Roc MONTSENY OEST 

24 Sant Martí del Brull MONTSENY OEST 

25 Sant Marti de Centelles MONTSENY OEST 

26 Serra (la) MONTSENY OEST 

27 Sors MONTSENY OEST 

28 Sot del Rector MONTSENY OEST 

29 Valldaneu MONTSENY OEST 

30 Vall-llosera MONTSENY OEST 

31 Vern MONTSENY OEST 

32 Vinyes MONTSENY OEST 
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33 Pinsap del Sors MONTSENY OEST 

34 Tres Albes MONTSENY OEST 

35 Clot MONTSENY OEST 

36 Cogullada MONTSENY OEST 

37 Industria MONTSENY OEST 

38 Parc MONTSENY OEST 

39 Amargosa MONTSENY OEST 

40 Ferro II MONTSENY OEST 

41 Can Baldomero MONTSENY OEST 

42 Bassa de les Eugues MONTSENY EST 

43 Bassa Llarga MONTSENY EST 

44 Beguda MONTSENY EST 

45 Bon Humor MONTSENY EST 

46 Can Dorca MONTSENY EST 

47 Can Pairana MONTSENY EST 

48 Can Pascual MONTSENY EST 

49 Can Quadres MONTSENY EST 

50 Canaleta MONTSENY EST 

51 carrer Pietat MONTSENY EST 

52 Coll de Te MONTSENY EST 

53 Conill MONTSENY EST 

54 Parc de la Corbadora MONTSENY EST 

55 En Bosch MONTSENY EST 

56 En Pistola MONTSENY EST 

57 Ferro MONTSENY EST 

58 Fogueres de Montsoriu MONTSENY EST 

59 L’Havana MONTSENY EST 

60 Mancomunitat MONTSENY EST 

61 Marianegra MONTSENY EST 

62 Mina MONTSENY EST 

63 Nespler MONTSENY EST 

64 Noguereta MONTSENY EST 

65 Or I MONTSENY EST 

66 Passeig del Montseny MONTSENY EST 

67 Petita MONTSENY EST 

68 Pipes MONTSENY EST 

69 Pont Cremat MONTSENY EST 

70 Prat MONTSENY EST 

71 Ramon Ferrer MONTSENY EST 
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72 Regàs MONTSENY EST 

73 Replà MONTSENY EST 

74 Rossinyol MONTSENY EST 

75 Roters MONTSENY EST 

76 Safareig de Joanet MONTSENY EST 

77 Sagrat Cor MONTSENY EST 

78 Salt del Boc MONTSENY EST 

79 Sant Joan MONTSENY EST 

80 Traginer MONTSENY EST 

81 Ermita Grions MONTSENY EST 

82 Escoles Gaserans MONTSENY EST 

83 Mina de Foravila MONTSENY EST 

84 Aleix MONTSENY EST 

85 Ca n’Erola MONTSENY EST 

86 carrer Barcelona MONTSENY EST 

87 carrer Còdols MONTSENY EST 

88 carrer Sant Antoni MONTSENY EST 

89 Duran MONTSENY EST 

90 En Ratica MONTSENY EST 

91 Mingo MONTSENY EST 

92 Molí MONTSENY EST 

93 Novè Centenari MONTSENY EST 

94 Pintoresca MONTSENY EST 

95 plaça Convent MONTSENY EST 

96 Santa Anna MONTSENY EST 

97 Avet MONTSENY EST 

98 Canyonal MONTSENY EST 

99 Corralet d’En Pelagri MONTSENY EST 

100 Fogueres MONTSENY EST 

101 Hort del Rector MONTSENY EST 

102 Menjahòsties MONTSENY EST 

103 Rectoria MONTSENY EST 

104 Ermita Sant Llop MONTSENY EST 

105 Sant Vicenç MONTSENY EST 

106 Can Cassó MONTSENY EST 

107 Laura MONTSENY EST 

108 Corbadora MONTSENY EST 

109 Merleta MONTSENY EST 

110 Muro MONTSENY EST 
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111 Castanyeda del Gavatx MONTSENY EST 

112 Rectoria MONTSENY EST 

113 Can Mas MONTSENY EST 

114 Can Pons MONTSENY EST 

115 Olivareda d'en Roquet MONTSENY EST 

116 ALZINA MONTSENY NORD 

117 AMETISTES MONTSENY NORD 

118  AMISTAT MONTSENY NORD 

119 ARIMANY MONTSENY NORD 

120  ATLÀNTIDA MONTSENY NORD 

121 AVELLANERS MONTSENY NORD 

122 AVET BLAU MONTSENY NORD 

123 AVI MONTSENY NORD 

124 AVI JAUME MONTSENY NORD 

125  BEGUDA MONTSENY NORD 

126  BISBES MONTSENY NORD 

127  BLADA MONTSENY NORD 

128  BONA MONTSENY NORD 

129 CAMI LA NOGUERA MONTSENY NORD 

130 CAMP XAMENÍ MONTSENY NORD 

131 CAN BOSC MONTSENY NORD 

132 CAN JEP SABATÉ MONTSENY NORD 

133 CASETA DEL VILAR MONTSENY NORD 

134 CASSOLA MONTSENY NORD 

135 CASTANYER MONTSENY NORD 

136 CIMS MONTSENY NORD 

137 CLARETA MONTSENY NORD 

138 COLL PREGON MONTSENY NORD 

139 CORRAL MONTSENY NORD 

140  CRISTALL MONTSENY NORD 

141 DELÍCIES MONTSENY NORD 

142 DR. CARULLA MONTSENY NORD 

143 ENAMORATS MONTSENY NORD 

144 ESCOT MONTSENY NORD 

145 FÀBREGUES MONTSENY NORD 

146 FAIGS BESSONS MONTSENY NORD 

147 FAUSTI ILLA MONTSENY NORD 

148 FELIP GRAUGÉS MONTSENY NORD 

149 FERRO MONTSENY NORD 
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150 FERRO LA SALA MONTSENY NORD 

151 FONTANELLES MONTSENY NORD 

152 FREDA MONTSENY NORD 

153 GARRIGUENCS MONTSENY NORD 

154 GENEROSA MONTSENY NORD 

155 GNA. JOSEFA MONTSENY NORD 

156 GOMARA MONTSENY NORD 

157 GUINEU MONTSENY NORD 

158 HEURA MONTSENY NORD 

159 JACINTA MONTSENY NORD 

160  LLOPS MONTSENY NORD 

161  MANLLEUENCS MONTSENY NORD 

162 MAS D’OSOR MONTSENY NORD 

163 MAS MOLINS MONTSENY NORD 

164 MATAGALLS MONTSENY NORD 

165 MINYONS MONTSENY NORD 

166 MIQUEL MONTSENY NORD 

167 MONTSERRAT MONTSENY NORD 

168 MOSQUITS MONTSENY NORD 

169  MOSSÈN CINTO MONTSENY NORD 

170 NOGUERA MONTSENY NORD 

171 NOGUEROLA MONTSENY NORD 

172 NOI GRAN MONTSENY NORD 

173 NOVA MONTSENY NORD 

174 NOVA DE VILARMAU MONTSENY NORD 

175 ORENETA MONTSENY NORD 

176 PAITIDES MONTSENY NORD 

177 PASTORS MONTSENY NORD 

178 PLAÇA MAJOR MONTSENY NORD 

179 POMERETA MONTSENY NORD 

180 PUIGTORRAT MONTSENY NORD 

181 RAIG MONTSENY NORD 

182  RIUDEBOIX MONTSENY NORD 

183 ROSA MONTSENY NORD 

184  ROSSINYOL MONTSENY NORD 

185 RUPITOSA MONTSENY NORD 

186 SALT DEL BOC MONTSENY NORD 

187 SANT JORDI MONTSENY NORD 

188 SANT MIQUEL SANTS MONTSENY NORD 
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189 SANTA CATERINA MONTSENY NORD 

190 SARDANA MONTSENY NORD 

191  SEGALÀS MONTSENY NORD 

192 SEVALLAR MONTSENY NORD 

193 SOT DE CAN ROSELL MONTSENY NORD 

194 SOT DE BRUIXES MONTSENY NORD 

195  TEULA II MONTSENY NORD 

196  TRES ROSES MONTSENY NORD 

197 LA VALLS MONTSENY NORD 

198 VELL CASTANYER MONTSENY NORD 

199 VELLS AMICS MONTSENY NORD 

200  VERN MONTSENY NORD 

201 5ORENETA MONTSENY NORD 

202 EN VILA MONTSENY NORD 

203 LA VILA MONTSENY NORD 

204 VILAR MONTSENY NORD 

205 VILARMAU MONTSENY NORD 

206 SILENCI MONTSENY NORD 

207 TRONCA DEL PUJOL MONTSENY NORD 

208 PUIGLAGULLA MONTSENY NORD 

209 MARE DÉU EROLA MONTSENY NORD 

210  H. DE LA GLÒRIA MONTSENY NORD 

211 ESPERANÇA MONTSENY NORD 

212  SANTANDREU MONTSENY NORD 

213 MIRADOR BRUIXES MONTSENY NORD 

214 BOSCH I JOVER MONTSENY NORD 

 

 

 


