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COMPROMÍS ANÀLISI 2017
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E D'atendre els clients de forma personalitzada, tenint en compte les
necessitats partcclarss a assessorar, si cal, en el tpcs d'anàlisi a
realitzar i en interpretació dels rescltatss a garantr l'atenció de les
conscltes i cn bon tracte per part del personal.

* Totes les persones o empreses qce s’han adreçat al  Laboratori  s’han atès de
forma personalitzada.

* El 2017 no s'ha recollit cap qceixa o reclamació per falta d’atenció o informació. 

De mantenir actcalitzats en la pàgina web els formclaris de sol·licitcd, el
catàleg  de  paràmetres  qce  analitza  el  laboratori  i  la  informació  qce
pcgci facilitar cn contacte ràpid i fcid amb el laboratori.

Informació del lloc web és correcta i està actcalitzada.

De mantenir la confdencialitat de les dades personals i els rescltats
analítcs, en el marc de la Llei de protecció de dades

No hi ha hagct cap incidència.

De pcblicar la valoració del compliment dels compromisos en el web Pcblicació del present doccment.
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Qce el  50% dels  paràmetres  d'aigca  signifcatcs  del  catàleg  estgcin
inclosos en exercicis intercomparatcs.
(Paràmetres signifcatcsu els qce formen part d'cna anàlisi d'aigca de
tpcs complert segons rD 14002200  o són indicadors ambientalsn

* Compromís acomplert. El 2017, 400 paràmetres d'aigca es consideren signifcatcs.
D'aqcests,    han partcipat en exercicis intercomparatcs, la qcal cosa representa
el 75%. D'altra banda, algcns paràmetres han partcipat en més d'cn exercici.

*  Qcan no hi  ha  hagct  exercicis  disponibles,  s'ha  fet  cna avalcació  interna del
paràmetre  (exercici  intralaboratori,  en  9  paràmetresn  o  s'ha  segcit  el  mètode
normalitzat.

*  Tots  els  paràmetres  qce s’analitzen per  espectrofotometria UV-Vis  han segcit
intracalibracions.
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* S'ha garantt l'avalcació de la fabilitat dels paràmetres inclosos a la carta. 

A obtenir cns rescltats satsfactoris en el 90% dels assaigs
intercomparatcs.

El  940% dels  exercicis  intercomparació  de paràmetres  signifcatcs  han tngct  cn
rescltat correcte. Després d’analitzar la cacsa dels rescltats no satsfactoris, s’ha
pogct dedcir qce el motc ha estat cna alteració de la mostra problema i no a cn
procediment analítc incorrecte. 

A tenir cn programa de calibració i manteniment pel 100% dels
eqcips i qce tngci cn grac de compliment scperior al 95%

Tots  els  eqcips  tenen  cn  programa  de  calibració2verifcació  i  cn  programa  de
manteniment. Ambdós s'han dct a terme al 100%. 

A ctlitzar mètodes analítcs ofcials i, qcan no estgcin disponibles, a
ctlitzar mètodes reconegcts o validats. L'objectc és qce el 100%
dels mètodes sigcin d'algcna d'aqcestes categories

Tots els mètodes emprats són ofcials o validats. 
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A complir els terminis de llicrament proposats. El compromís és qce el
2017  al menys el 95% de les mostres es llicrin en els següents terminisu 

Tipcs de mostra                                                          Termini previst de llicrament  
Anàlisi d'aigca (excepte tpcs complert o eqcivalentn 10 dies
Anàlisi d'aigca d'aigca tpcs complert o eqcivalent 25 dies
Anàlisi d'aliments 10 dies
Anàlisi de legionel·la 17 dies
Anàlisi excepcional                                                                                 acordat  

Els terminis de llicrament es valoren periòdicament (ancalmentn

S’ha acomplert el compromís de llicrament de mostres en tots els grcps. 

En el 2017 la mitjana de dies per tenir l’informe disponible és el següentu

- Anàlisi d’aigcau  ,9 dies
- Anàlisi d’aigca tpcs complert o eqcivalentu 15,1 dia
- Anàlisi de Legionellau 12,9 dies
- Anàlisi d’alimentsu 9,5 dies
- Anàlisi excepcionalu  2 dies
         
Mantenim el mateix compromís per a l’any 2018


