
 

10 OCTUBRE 2016 
JORNADA TÈCNICA 
 

La intercomparació de resultats d’anàlisi 

d’aliments i mostres ambientals als 

laboratoris acreditats per la ISO 17025 

L’objectiu de la jornada es debatre sobre els resultats 

d’intercomparació entre laboratoris, d’acord a las diferents 

recomanacions internacionals, per obtenir la màxima 

informació i d’aquesta manera conèixer criteris diversos per a la 

seva avaluació. 
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10/10/2016 

9:00 – 14:00 

  



 

 

 

La intercomparació de resultats d'anàlisi d'aliments i mostres ambientals en 

els laboratoris acreditats  

Avaluació dels exercicis i els resultats 

Els laboratoris que operen en els àmbits alimentari i ambiental han d'oferir als seus clients una 
fiabilitat contrastada i adequada a l'ús previst dels seus resultats analítics que habitualment és la 
verificació del compliment de la legislació alimentària o ambiental. 

Per aquest motiu, l'emissió de resultats emparats per l'acreditació enfront de la norma ISO 17025 és 
en molts casos una obligació i en aquest context, la participació en exercicis d’intercomparació, a més 
de ser un requisit, resulta l'eina més efectiva per demostrar la comparabilitat dels resultats analítics i 
poder avaluar la competència tècnica del laboratori. 

L'acreditació dels proveïdors permet tenir més confiança en els serveis que ofereixen però no evita 
que els laboratoris hagin “d’avaluar els avaluadors" per assegurar que aquests exercicis, a més de 
permetre complir amb els requisits de la norma ISO 17025, els resultin un instrument eficaç per a la 
comparabilitat i la demostració del compliment d'objectius de qualitat d’acord a l'ús previst dels 
resultats d'anàlisi. 

L'objectiu de la jornada és debatre com avaluar els resultats obtinguts en la participació en exercicis 
d’intercomparació segons les diverses recomanacions internacionals per obtenir el màxim rendiment 
de la participació i conèixer els diferents criteris publicats al respecte. 

  



 

Programa de la Jornada Tècnica al Laboratori ASPB 
10/10/2016 

9:00 – 9:30 

Registre, recollida documentació. 

9:30  

Presentació de la jornada.  

Francesc Centrich, Laboratori ASPB 

9:45  

Assegurament de la qualitat dels resultats analítics.  

Antoni Rúbies, Servei de Química, Laboratori ASPB 

10:00  

La qualitat en química analítica. Veracitat, precisió i incertesa.   

Prof. M. Thompson, Birkbeck University of London 

10:40 

Ús, mal ús i abús dels exercicis d’intercomparació. Present i futur.  

Iñaki Eguileor, ISTEN Consult 

11:20  

Cafè. 

11:45   

La gestió dels resultats d’intercomparació en el Laboratori ASPB. 

Marta Villarroel,  Unitat de Garantia de Qualitat, Laboratori ASPB 

12:20  

Els exercicis d’intercomparació en l’acreditació de laboratoris agroalimentaris d’acord a la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  

Elisa Gredilla, ENAC 

13:00   

Taula oberta de debat i discussió. 

14:30   

Clausura. 

Carme Borrell, Gerenta ASPB 

 
 


