A experiencia adquirida durante máis de 20 anos
aseguran os resultados que ofrecemos

Realizamos análise e ensaios de produtos
industriais para avaliar a súa conformidade coas
regulamentacións técnicas de calidade
e
seguridade.

O coñecemento adquirido pola experiencia é a clave do éxito das organizacións.
Este é o noso valor máis estratéxico. O Laboratorio de Consumo de Galicia é un
centro oficial, dependente do Instituto Galego de Consumo, que pode realizar
ensaios para terceiros (particulares, empresas e administracións públicas) e que
nestes anos situouse como un dos referentes en análises de produtos
industriais en materia de seguridade e calidade. Somos un laboratorio
interdisciplinar que conta cun capital en persoal altamente cualificado e a
dotación instrumental máis avanzada. Dispoñemos de acreditación ENAC
segundo a norma UNE-EN-ISO 17025 para análise de produtos téxtiles, xoguetes
e artigos de puericultura
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Eléctrico

1994: Creación do Laboratorio de Consumo de Galicia
2001: Acreditación ENAC para ensaios en produtos téxtiles (293/LLE627) e para
xoguetes (293/LLE628) segundo a norma UNE-EN-ISO/IEC 17025
2005: Internacionalización do proxecto de intercomparación desenvolvido polo
Laboratorio, coa participación de laboratorios de países europeos.
2008: Creación do departamento de análise de produtos electrónicos
2010: Posta en marcha da metodoloxía de análise de riscos RAPEX segundo a
Decisión da Comisión 2010/15/UE
2012: Ampliación da acreditación ENAC para incluír ele análise de artigos de
puericultura
2014: Consolidación da presenza internacional do Laboratorio en foros científicos:
Escarapela de bronce polo artigo científico presentado no 8º Workshop
Proficiency Testing en Berlín.
2015: Aumento da oferta analítica dos 162 ensaios existentes en 2011 aos actuais
290 dispoñibles e redúcense as tarifas (DOG núm. 81, 30/04/2015)

Sabemos que a calidade do servizo que prestamos depende do equipo humano que forma o
laboratorio. Os nosos profesionais caracterízanse pola súa alta cualificación, dilatada experiencia e
a súa implicación persoal no proxecto do Laboratorio de Excelencia

Contamos cunha tecnoloxía e unhas instalacións de primeiro nivel, capaces de ofrecer un servizo
diferencial e de máxima calidade

Sempre cremos que a imaxinación é a base do éxito, por iso no laboratorio desenvolvemos liñas
propias de I+D+i e colaboramos coas distintas universidades a través de proxectos e convenios
específicos de investigación

Os nosos servizos poden axudar ao deseño dun novo produto, verificar o cumprimento de
normativa de seguridade, realizar campañas de control da seguridade dos produtos, avaliar o risco
dos incumprimentos, e un longo etc.

A nosa experiencia acredítanos como expertos asesores no deseño de produtos seguros, na
resolución de conflitos sobre a calidade e seguridade dos produtos e no asesoramento na
interpretación de normativa técnica.

O laboratorio desenvolveu sempre a súa vocación de mostrarse á sociedade, xa sexa a través dos
programas propios de formación, como participando en programas doutras entidades e/ou
administracións. A nosa experiencia en formación e divulgación técnica avala as nosas propostas.

O Laboratorio dispón de
acreditación ENAC segundo a
norma UNE-EN 17025, e é na
actualidade o único laboratorio
oficial dependente dunha
autoridade de consumo
acreditado

Os nosos resultados analíticos
compáranse con laboratorios
de todo o mundo. Somos
provedores de exercicios de
intercomparación no que
participan 45 laboratorios de
18 países

http://www.xunta.es/dog/publicados/2015/20150430/AnuncioCA04-230415-0001_é.pdf

Contacte connosco en :
Tlf: 881 881 472 / 881 881 487
Laboratorio.consumo@xunta.es

