Àmbits d ’ac tuació
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA
Empreses d’abastaments d’aigua potable, públiques i privades
Ajuntaments
Comunitats de veïns i associacions
Empreses gestores d’un ampli ventall de serveis: piscines, hotels,
cases de colònies, cases de turisme rural, càmpings, espais d’oci, etc.

S er veis
Anàlisis d’aigües de consum humà
Anàlisis d’aigües de piscines
Anàlisis d’aigües de pous
Anàlisis de legionel·la
Anàlisis d’aigües residuals
Anàlisis de superfícies
Assessorament tècnic
El laboratori ofereix fitxers d’intercanvi de dades per al
Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC)

Tipologia d ’anàlisis
Microbiològiques
Fisicoquímiques
Traces de metalls
Orgàniques
Assaig de tractaments

Po lí t i ca de Q ualitat
El laboratori d’aigües està especialitzat en l’anàlisi d’aigües de consum i continentals.
El nostre objectiu és garantir la qualitat sanitària de
.
l’aigua potable que arriba als clients i usuaris dels sistemes d’abastaments (públics i privats). Per això està dotat dels equipaments més
avançats tecnològicament, fet que ens permet complir tots els requeriments que estableix el RD 140/2003. L’alta qualificació de l’equip de
professionals que el gestiona juntament amb l’alt nivell instrumental ens situa al capdavant en la nostra funció.

Fomentar la investigació i
desenvolupament per garantir
la màxima qualitat i
competitivitat del
servei

Respectar el
medi ambient

Oferir un servei eficaç en el control i seguiment
del procés de tractament de l’aigua potable
i de la xarxa de distribució d’Aigües de Girona,
Salt i Sarrià de Ter, a través d’un
sistema de qualitat gestionat per
professionals conscients de la seva
importància
Adaptar el servei a les necessitats
i expectatives dels clients

Complir la
legislació vigent

El laboratori està inscrit en el registre de Laboratoris acreditats de Salut Ambiental i Alimentària nº R4-064-95 del Departament de
Salut i de Laboratoris Agroalimentaris nº 207 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, el Ministeri de Sanitat i Consum té registrat el laboratori d’aigües d’acord amb l’annex III de l’RD 140/2003.
El laboratori està certificat per la UNE-EN-ISO 9001:2000, que certifica el correcte funcionament de totes les àrees del laboratori
i acreditat per la UNE-EN ISO/IEC 17025, que garanteix la qualitat del sistema de gestió i competència tècnica dels laboratoris.

I nvestigació i recerca

Control i anàlisis de microcistines
Estudi de microcontaminants orgànics
Control de gustos i olors
Investigació de possibles disruptors endocrins
El Laboratori realitza anualment estudis
d’investigació i recerca i manté una estreta
col·laboració amb el Centre Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) per
al seu desenvolupament
i continuïtat

Tractaments per a l’eliminació dels plaguicides majoritaris del
sistema Sau-Susqueda-Pasteral: Atrazina i Metolaclhor
Trihalometans generats en el procés de desinfecció a la
planta potabilitzadora de Montfullà
Anàlisis extrets de mostres abans de l’entrada al sistema
Sau-Susqueda
Recerca de tractaments per la eliminació de microcistines
Anàlisis de subproductes de desinfecció al llarg de la xarxa
d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Estudi per a la reducció de l’alumini residual a l’ETAP de
Montfullà
Determinació de subproductes de desinfecció i determinació
de compostos susceptibles de donar gustos i olors, al llarg de
la xarxa d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Migració potencial de compostos de polietilè
Anàlisis i control de contaminants emergents

Laborator i d ’Aigües de Girona, Salt i Sar r ià de Ter
El laboratori forma part d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA, empresa mixta que gestiona el servei d’abastament d’aigua
potable dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, des de l’any 1993, i el servei municipal de sanejament de la ciutat de Girona
des de 1997.
La companyia també subministra aigua en alta als pobles de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Quart i la zona centre de la
Costa Brava.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA està
certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000
i exigeix en tots els àmbits d’actuació el
compliment del RD 140/2003.
Laboratori d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA
ETAP Montfullà - Planta Potabilitzadora
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Laboratori d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA
ETAP Montfullà - Planta Potabilitzadora
Camí de Montfullà, s/n
17182 Montfullà (Bescanó)
Tel. 972 440 067
Fax 972 440 478
laboratori@aiguesdegirsst.com
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA
C/ Ciutadans 11
17004 Girona
Tel. 972 201 737
Fax 972 410797
www.aiguesdegirona.cat

