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COMPROMÍS ANÀLISI 2015
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D'atendre els clients de forma personalitzada, tenint en compte les
necessitats particulars; a assessorar, si cal, en el tipus d'anàlisi a
realitzar i en interpretació dels resultats; a garantir l'atenció de les
consultes i un bon tracte per part del personal.

El primer quatrimestre de 2015 s'ha fet una enquesta de satisfacció als clients
habituals  (els   que  sol·liciten  anàlisis  al  Laboratori  de  manera  més  o  menys
regular). Recull la seva valoració en diferents aspectes: contacte amb el Laboratori,
producte,  reclamacions,  facturació  i  valoració  global.  La  satisfacció  global  dels
clients no habituals  es considera excel·lent:  s'ha obtingut una puntuació de 3,9
sobre 4.

El 2015 no s'ha recollit cap queixa o reclamació dels clients.

De mantenir actualitzats en la pàgina web els formularis de sol·licitud, el
catàleg de paràmetres que analitza el laboratori i la informació que pugui
facilitar un contacte ràpid i fluid amb el laboratori.

Informació del lloc web és correcta i està actualitzada.

De mantenir la confidencialitat de les dades personals i els resultats
analítics, en el marc de la Llei de protecció de dades No hi ha hagut cap incidència.

De publicar la valoració del compliment dels compromisos en el web Publicació del present document.

Fi
ab

ili
ta

t 
de

ls
 r

es
ul

ta
ts

Que el  75% dels  paràmetres d'aigua significatius del  catàleg estiguin
inclosos en exercicis interlaboratoris
(Paràmetres significatius: els que formen part d'una anàlisi d'aigua de
tipus complert segons RD 140/2003 o són indicadors ambientals)

El 2015, 38 paràmetres d'aigua es consideren significatius. D'aquests, 27 han
pogut  participar  en  exercicis  intercalibració,  la  qual  cosa  representa  el  73,7%.
D'altra  banda,  alguns  paràmetres  han  participat  en  més  d'un  exercici.

Quan no hi ha hagut exercicis disponibles, s'ha fet una avaluació interna del
paràmetre (exercici intralaboratori) o s'ha seguit el mètode normalitzat.

Considerem que tot i que no s'ha complert el percentatge de paràmetres que
han participat en un exercici intercalibració, ha quedat garantida la seva avaluació. 

A obtenir uns resultats satisfactoris en el 90% dels assaigs
interlaboratoris

D'un total de 30 exercicis interlaboratoris que s'han fet, el 90% han tingut un
resultat satisfactori. Quan no ha estat així (3 exercicis), s'ha analitzat la causa. 

A tenir un programa de calibració i manteniment pel 100% dels
equips i que tingui un grau de compliment superior al 95%

Tots els equips tenen un programa de calibració/verificació i un programa de
manteniment. Ambdós s'han dut a terme al 100%. 
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A utilitzar mètodes analítics oficials i, quan no estiguin disponibles, a
utilitzar mètodes reconeguts o validats. L'objectiu és que el 100%
dels mètodes siguin d'alguna d'aquestes categories

Tots els mètodes emprats són oficials (el 88,2%) o validats. 
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d'aigua, aigua de tipus complert, legionel·la i aliments (2015)

Tipus de mostra                                                      Termini previst de lliurament
Anàlisi d'aigua (excepte tipus complert o equivalent) 10 dies
Anàlisi d'aigua d'aigua tipus complert o equivalent 45 dies
Anàlisi d'aliments 10 dies
Anàlisi de legionel·la                                                                      17 dies

Els terminis de lliurament es valoraran periòdicament (anualment)

• Hem complert el termini de lliurament dels resultats en els controls d'aigua en el
98,8% de les mostres. Això suposa una millora del 4,2% respecte el 2014. La mitja
de dies d'anàlisi és 3,15, molt similar a l'any anterior. Es considera mantenir pel    
2016 el compromís de termini de lliurament per aquest grup de mostres ja           , 
que té una variabilitat molt alta nombre de paràmetres diferent complexitat�      (    , 
diferent etc, .)
• Hem complert el termini de lliurament del resultat en els controls de tipus 
complert en el 100% de les mostres analitzades (millora del 5,3% respecte el 
2014). El temps mig d'anàlisi és de 15,2 dies (pràcticament 5 dies menys que l'any 
anterior). 
• Respecte les anàlisis de Legionel·la, hem complert el termini de lliurament de 
resultats en el 95% de les mostres (igual percentatge que el 2014) La mitja de dies 
d'anàlisi és de 11,9 dies. Tenint en compte que el temps d'anàlisi d'aquest 
paràmetre és llarg (aprox. 15 dies en cas de positus), no es pot rebaixar el termini 
de lliurament.
• El 100% dels resultats de les mostres d'aliments han estat disponibles en el 
termini previst. El termini mig d'anàlisi és de 7,5 dies. 
• En els casos en que s'ha superat el termini previst d'anàlisi, s'ha analitzat la 
causa.
• Es fixa el compromís de lliurament de resultats per a l'any 2016 en:
Tipus de mostra                                                      Termini previst de lliurament
Anàlisi d'aigua (excepte tipus complert o equivalent) 10 dies
Anàlisi d'aigua d'aigua tipus complert o equivalent 25 dies
Anàlisi d'aliments 10 dies
Anàlisi de legionel·la 17 dies
Anàlisis «excepcionals» fixat segons complexitat i d'acord al client


