
PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR

PERÍODE DE CONTROL 2 (05/06/2017 a 18/06/2017)  

12/06/2017 10:02

PLATJA PUNT DE CONTROL

Temperatura 

mitjana de 

l'aigua

(ºC)

RESULTATS MICROBIOLÒGICS

QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY

Municipi: ARENYS DE MAR

ESTIU 2017

E. coli (ufc/100ml) EI (ufc/100ml)VALORACIÓ

DATA DE

L'ANÀLISI

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de 

novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l’ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d’acord amb els criteris que 

estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

de Cavaió Excel·lent  21,00 2  206/06/2017 21,0SO rial de la Serp

de la Picòrdia Excel·lent  21,00 2  206/06/2017 21,0ateneu Arenyenc

de les Roques d'en Lluc Excel·lent  21,00 2  206/06/2017 21,0SO rial Llarg

de la  Musclera Excel·lent  21,00 2  206/06/2017 21,0rial de Canadell

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat de la Directiva 2006/7/CE | Los resultados de los controles anaíticos inidican que las aguas son 

aptas para el baño y cumplen los requisitos de la Directiva 2006/7/CE | The results of the analytical tests indicate that the water is suitable for bathing and meet the requirements of the Directive 2006/7/EC

CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES  (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE) 

Paràmetre Excel·lent Bona Insuficient

Escherichia coli  (E. coli) ≤250 250-500 >500

Enterococs intestinals  (EI) ≤100 100-200 >200

unitats:  ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)

Per a més informació consulteu el web de l’ACA: www.gencat.cat/aca 

                                                               Telèfon de contacte: 93 567 28 00


