Laboratori:
Camí de Malars s/n (Ctra. Vic-Manlleu km.6)
08503 Gurb de la Plana
Tel. 93 851 30 64
De dilluns a divendres de 7.00 h a 14.00 h
laboratori@aiguesvic.com
www.aiguesvic.com/laboratori

Servei de laboratori
Garantim la màxima qualitat de l’aigua

Servei de laboratori
Garantim la màxima qualitat de l’aigua

Tipus d’anàlisi
Per a la realització d’aquestes analítiques, el laboratori disposa de diferents equips
especialitzats per a poder treballar sempre segons els mètodes oficials.

Serveis
El servei de laboratori està obert a empreses i particulars interessats en conèixer en
profunditat les característiques de l’aigua. Aigües Vic compta amb tots els recursos
humans i tècnics adequats per realitzar l’anàlisi i la recollida de mostres de tot tipus d’aigua.
I amb el propòsit d’esdevenir un espai de coneixement aplicat a la qualitat de l’aigua
i l’anàlisi ambiental, Aigües Vic vol reforçar les relacions amb estudiants i professionals
de la biologia, l’enginyeria, les ciències ambientals i la salut pública per impulsar accions
conjuntes d’investigació i desenvolupament de projectes.

Experts en anàlisi d’aigües

Aigües potables
Anàlisis prepotabilització
· Estudis floculació
· Break-Point

Anàlisis segons
RD 140/2003
· Anàlisis organolèptiques
· Anàlisis de control
· Anàlisis completes
· Anàlisis aixeta consumidor

Aigües residuals
· Control depuradores
d’aigua residual
· Permisos d’abocaments
· Anàlisis contramostres
en inspeccions de
l’administració
· Gestió DUCA

Aigües Vic disposa d’un laboratori propi amb els recursos humans i tècnics adequats
per dur a terme l’anàlisi i recollida de mostres de tot tipus d’aigües.

Un laboratori reconegut i acreditat
Serveis
Aigua natural de pous, rius,
llacs i embassaments
Aigua per a consum
humà, en tractament,
emmagatzemada, en xarxa
de distribució o en punts de
servei
Aigua de processos
industrials i destinada
a altres activitats (per
exemple, aigües de circuits i
torres de refrigeració)

Aigua recreativa i lúdica
(per exemple, aigües de
piscina)
Aigua residual
i abocaments

· Certificat segons la norma de qualitat ISO 9001:2008 i la norma mediambiental ISO
14001:2004.
· Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua.
· Registrat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
com a Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària, amb el número R-7-019-95.
· Inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya del Departament 		
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb el número 145.
· A més, el laboratori d’Aigües de Vic participa anualment en diversos exercicis 		
d’intercomparació. Aquests exercicis, organitzats per diferents entitats, s’utilitzen com
a control de qualitat intern, permetent així el desenvolupament, validació, consolidació
i millora dels mètodes analítics emprats.
· En procés d’acreditació de la Norma ISO 17025.

