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Informe analític / Mostra: 20190004232
Data recepció:
Data producció:
Data inici anàlisis:
Data finalització anàlisis:
Recollida per: Tècnic Ilersap

28/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
01/04/2019

Dades client:
AJUNTAMENT DE FLIX
C/ Major, 18
43750 - Flix
Tarragona

Matriu: Aigua de consum
Descripció/Comentaris de la mostra:
COMELLARETS

Servei Anàlisi El Pla, S.L.U., inscrita en el Registre Mercantil de Lleida Tom 844, foli 171, full L-16.310, inscripció 6a. CIF: B-25541202

Paràmetres realitzats

Resultat

Unitats

Límits

Trihalometans

56,87

µg/l

100(a)

Mètode
PNT-AC-FQ046

Bromodiclorometà

16,57

µg/l

-(a)

PNT-AC-FQ046

Bromoform

<1

µg/l

-(a)

PNT-AC-FQ046

Cloroform

40,30

µg/l

-(a)

PNT-AC-FQ046

Dibromoclorometà

<1

µg/l

-(a)

PNT-AC-FQ046

Clor lliure residual

0,51

mg/l

1(a)

PNT-AC-FQ005

Clor combinat residual

0,13

mg/l

2(a)

PNT-AC-FQ005

Legislació i/o límits establerts:
(a)RD 140/2003 i el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya

Lleida, 2 d'abril de 2019
Direcció

Vanesa Riu Coll
Llicenciada en Químiques
Nº de col.legiada 4136

(a) Límits establerts segons criteri de l'apartat 'Legislació i/o límits establerts'.

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori. En el cas
de recollida de mostra pel client la descripció/comentaris de la mostra serà la que el propi client ens faciliti.
Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l’entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del
client per tal d’ampliar aquest període. El laboratori té a disposició del client les incerteses associades als mètodes analítics.
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Laboratori d'anàlisis fisicoquímics i microbiològics d'aigües, aire, fangs, sòls, fulles, farratges, pinsos,
aliments i productes agroalimentaris. Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Laboratori inscrit amb el nº 295 com a reconegut pel DARP. Laboratori inscrit en el Registre de
Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària.

