


Qualitat al laboratori

Controls interns:  

• Utilització de solució patró
• Anàlisis de blanc 
• Control per verificar la esterilitat del material

Participem anualment en el control extern intercomparatiu entre laboratoris del 
programa PHE.



Laboratori 
certificat

ISO 9001:2015

- Anàlisis clíniques de bioquímica, 
hematologia, immunologia i 
microbiologia. 

- Anàlisi d’aigües per a ús de 
consum humà

- Anàlisi d’aigües per a piscines



Informes de resultats

Informes de resultats segons les normatives Andorranes 
publicades al BOPA:

 Reglament d'Aigües de Consum Humà BOPA Núm.88 any 19 del 24 d'Octubre

de 2007 i modificació del Reglament BOPA Núm.19 any 25 del 25 d'Abril de

2013.

 Reglament de Piscines d'ús col·lectiu BOPA Núm.41 any 24 del 29 d'Agost de

2012.

 Reglament pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la

prevenció i el control de la legionel·losi BOPA Núm.10 del 21 de Febrer de

2018



bio-centre.ad

Consulta dels resultats a 

través de la pàgina web



Paràmetres Fisic-Químics



• Terbolesa

El mesurament de la terbolesa s'anomena turbiditat i és un test clau en 

l'anàlisi de la qualitat de l'aigua. És causada per partícules individuals, sòlids 

en suspensió que són generalment invisibles a ull nu, de forma similar al fum 

a l'aire.

• Temperatura

La temperatura és una magnitud física de la matèria que expressa 

quantitativament les nocions comunes de calor i fred. La temperatura es 

mesura quantitativament amb termòmetres. 



• Conductivitat

La conductivitat és una mesura integrada de les substàncies de caràcter iònic 

(sals) presents a l'aigua. Es pot afirmar, doncs, que com més conductivitat té 

l'aigua més mineralitzada està, més sals conté. Per mesurar la conductivitat 

elèctrica de l'aigua s’utilitzen conductímetres que permeten mesurar-la per 

als rangs d'aigües continentals en microsiemens per cm (µS/cm)

• pH

El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que 

es determina per l'activitat dels cations oxoni, H3O+, en dissolució. El pH, en 

les dissolucions aquoses, té una escala que va del 0 al 14, en la qual el 

nombre 7 determina el pH neutre.



• Concentració de l’agent desinfectant o biocida

Els desinfectants són substàncies que s'apliquen a l’aigua per a destruir els 

microorganismes que hi visquin.

El clor és el principal agent en la potabilització d'aigües. La cloració és el 

procediment de desinfecció d'aigües de consum humà mitjançant l'ús 

de clor o compostos clorats.

El brom és un element utilitzat per desinfectar l’aigua, principalment en 

aigües de piscina i SPA. 



Cicle del nitrogen

El cicle del nitrogen és un cicle biogeoquímic amb el qual el nitrogen es 

converteix en diverses formes químiques. La transformació del nitrogen pot 

ser portada a terme tant per processos biològics com no biològics.

Aquest cicle resulta molt complex car l'àtom de nitrogen pot entrar a formar 

part d'un elevat nombre de molècules: el nitrogen molecular, l’amoni, nitrits, 

nitrats i nitrogen orgànic.

• Nitrats   

• Nitrits

• Amonis

La presència d’aquests compostos en l’aigua en altes concentracions resulta 

perjudicial per a l'ésser humà.



Paràmetres  Microbiològics

 Bacteris aerobis totals a + 22° C  i/o  a + 37° C  

 Coliformes totals

 Coliformes fecals

 Escherichia coli

 Enterococs fecals

 Bacteris sulfit-reductors 

 Staphylococcus aureus

 Pseudomona aeruginosa

 Legionella spp i Legionella pneumophila



Control microbiològic de superfícies

Aquest anàlisis serveix per avaluar el grau de neteja i 

desinfecció de certes superfícies, com instal·lacions sanitàries o 

esportives, i evitar possibles infeccions.

El principal anàlisi microbiològic que es realitza és el recompte 

de aerobis mesòfils i recompte de fons i llevats.



PROVES ESPECIALS

Per aquelles proves que no podem realitzar al nostre laboratori, tenim convenis 
amb laboratoris de referència a Espanya.



Recollida de mostres

Proporcionem el material necessari per a la recollida de mostres.



Material i equipament




