
PETICIONS D’ANÀLISI D’AIGUA AL LABORATORI

RECOMANACIONS  I  PRECAUCIONS  A  L’HORA  DE  RECOLLIR  UNA  MOSTRA  D’AIGUA

La recollida de mostres pot tenir una infuuncia mot gran en els resultats analítics. cal que es tinguin en compte
les recomanacions i precaucions següents.

RECIPIENT
●  Flascó esturil d’entre 0,5-1,5 litres. Habitualment s'utilitzen els fascons de recollida d’orina de 24h.

PUNT DE MOSTREIG
●  Si interessa conuixer la qualitat de l’aigua que es consumeix, la mostra es pren d’una aixeta o d’un punt d’ús.
●  Si  interessa conuixer la qualitat de l’aigua en origen, s’ha d’agafar directament del  pou, d’una sortida de
bombeig o d’un punt on l’aigua encara no ha rebut cap tractament ni ha estat emmagatzemada.

QUAN S’HA DE RECOLLIR LA MOSTRA
●  Immediatament abans de dur-la al laboratori. El temps entre la recollida i el lliurament al laboratori ha de ser el
menor possible. 
●  Si això no és possible, cal guardar mostra en una nevera (4ºC) fns que es traslladi al laboratori.
●  El transport fns al laboratori s’ha de fer en el menor temps possible. La mostra s’ha de mantenir en fred.
●  En lliurar la mostra al Laboratori s’ha d’informar de quan s’ha recollit. Si el Laboratori considera que es pot
haver alterat, ho comunicarà.

COM S’HA DE RECOLLIR LA MOSTRA
  ● D’una aixeta:

1.  Es fameja la sortida de l’aixeta amb un encenedor.
2. S’obre l’aixeta i es deixa córrer l’aigua aproximadament 2 minuts per eliminar la que hi ha  acumulada a
les canonades.
3. El recipient s’ha d’obrir immediatament abans de recollir la mostra. Les mans no poden tocar l’interior
del fascó ni l'interior del tap.  Si s’ha  de deixar el tap sobre alguna superfície, ha de quedar amb la part
interior mirant enlaire.
4. Es tanca el recipient.

  ● D’un pou, dipòsit o similar:
- Si l’aigua està a l’abast per recollir la mostra:

1. El recipient s’ha d’obrir immediatament abans de recollir la mostra. Les mans no   poden tocar  l’interior
del fascó ni l’ interior del tap. Si s’ha de deixar el tap sobre alguna superfície, ha de quedar amb la part
interior mirant enlaire.
2.  Es submergeix el fascó a l’aigua i s’omple fns a dalt. Si hi ha substàncies fotants s’ha de procurar que
no s’introdueixin al recipient. 
3.  Es tapa el recipient.

- Si l’aigua no està a l’abast de la persona que recull la mostra:
1.  Es lliga el fascó a un pes i una corda de manera que la boca quedi cap amunt.
2. S’introdueix el fascó a l’aigua perquu s’enfonsi i s'ompli fns a dalt, procurant que si hi ha substàncies
fotants no s’introdueixin al recipient.
3. Es treu el fascó i es tapa immediatament.



ON S’HA DE LLIURAR LA MOSTRA
  ● Al mateix laboratori, al C. de Joan Camps i Giró, 3.
  De dilluns a divendres, de 8 a 13 h.●
  Telufon 93 879 57 69●

LLIURAMENT DELS RESULTATS ANALÍTICS I PAGAMENT
Quan  lliureu  la  mostra  al  Laboratori  es  recolliran  les  dades  de  qui  fa  la  petició.  Es  generarà  una  carta  de
pagament que s’enviarà a l’adreça electrònica facilitada. El pagament s’ha de fer a qualsevol de les l’entitats
bancàries que s’indiquen o amb targeta de crudit o de dubit a la Seu electrònica, a l’apartat Pagament de rebuts.
Fet  el  pagament  per  qualsevol  d’aquestes  modalitats,  heu  d’enviar  el  justifcant  a  l’adreça  electrònica
salutpublicaiconsum@ajuntament.granollers.cat i s’enviarà l’informe de resultats. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS RESULTATS ANALÍTICS
Si desitgeu algun aclariment de l’informe d’anàlisi o de com interpretar els resultats podeu adreçar-vos al mateix
laboratori (93 879 57 69) o al servei de Salut Pública i Consum (93 842 66 68).
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