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Senyor/a,
A data divendres, 28 / gener / 2011, us fem arribar els resultats analítics amb número
d’anàlisi 1338377 corresponent a l’anàlisi de nitrats a xarxa del punt de mostreig Font
Plaça Major de la zona de subministrament ZS Borrassà del municipi de Borrassà.
D’acord amb el que s’estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les
Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen
l’aigua com a “No apta per al consum humà” per superar el valor paramètric del
paràmetre Nitrat de la part B.1, Annex 1, del RD 140/2003.
Atès que l'Agència de Protecció de la Salut ja té coneixement del problema de nitrats
en aquesta zona de subministrament, i ja ha establert un programa de control,
s'informa al gestor que no cal fer la notificació d'aquest incompliment als Serveis
Territorials de Girona.
Tot i això, d'acord amb el que estableix aquest pla de control analític, s'informa que
durant el proper anàlisis de control es procedirà a realitzar una nova presa de mostra.
Per aquest motiu, ens posarem en contacte amb vostès informant de la data prevista
per a la seva execució.

Rubí, a divendres, 28 / gener / 2011.
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Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorizació per escrit del laboratori
∗ Els assaigs marcats en aquest informe no están inclosos en l’abast de l’acreditació del laboratori

Informe emès per: LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70

