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Un any més presentem els resultats de la feina feta 
pel CECAM el passat any.

Però aquesta presentació ha de ser diferent. És veritat 
que trobareu com ha anat l’any 2017, el resultat econòmic i l’in-
forme dels diferents departaments. Ha estat un any segurament 
atípic amb uns bons resultats per diferents motius, com ha estat 
el tancament del CECAM Andorra que ha estat econòmicament 
positiu.

Tal com ja es va avançar a la darrera assemblea del Col·legi, ha 
arribat l’hora de la jubilació d’en Jaume Espígol, que ha estat al 
capdavant del CECAM vint-i-vuit anys. Des de la meva respon-
sabilitat en el Consell d’Administració li agraeixo la feina feta, la 
dedicació, les hores i hores destinades a l’empresa. També cal 
dir que amb la incorporació del nou gerent, l’Albert Sánchez, 
han pogut estar uns mesos junts per tal de traspassar-li el que 
en Jaume sabia, els contactes i, en definitiva, fer-li la feina fàcil.

Per això deia que era una presentació diferent: hem iniciat una 
nova etapa. El nou gerent ja coneix la casa i està treballant en un 
pla estratègic pels anys vinents. Els canvis sempre són bons si 
som capaços de continuar el camí, d’eixamplar els objectius i no 
perdre les arrels; des del Consell d’Administració treballem braç 
a braç amb l’Albert i pot comptar amb el suport del personal de 
la casa. Ens sembla que hem fet una bona tria.

Aquest any es presenta amb una renovada il·lusió. Tenim signats 
importants encàrrecs pels pròxims dos anys que ens situen en 
un bon lloc entre els laboratoris del país. L’esforç de mantenir 
acreditacions, a vegades de forma poc rentable, de ben segur 
avui és un fet diferencial en presentar-nos en les licitacions d’obra 
pública. No és fàcil el moment, sí que hi ha més feina però a 
nivells molt més baixos que els anys anteriors a la crisi. Aquí, en 
el nostre sector, no estem encara ni de lluny a nivells de precrisi.

El nostre col·lectiu d’aparelladors podem estar orgullosos del CECAM, 
perquè és una empresa pionera i ben posicionada, pel servei que ens 
dóna, per la qualitat dels seus professionals i en definitiva perquè 
s’ha sabut adaptar als temps malgrat les dificultats. Recordar que 
quedem ben pocs laboratoris dels què formàvem part de la xarxa 
de laboratoris dels Col·legis d’Aparelladors.

Gràcies per la vostra confiança. 

Ernest Oliveras Aumallé
President del Consell d’Administració

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Presentació
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GERÈNCIA

L’exercici que presentem té moltes semblances 
amb el del 2016 a on l’activitat de la construc-
ció ha experimentat una lleugera recuperació en 

l’àmbit de sector, encara que aquesta recuperació conti-
nua sent molt lleu, amb projectes constructius de petit 
format i poca obra pública a la província de Girona.

El sector de l’edificació ha tornat a fer un salt quantita-
tiu, amb un increment anual de construcció d’habitatge 
acabat d’un 8,7% a la província de Girona. Aquest any 
hem observat l’inici de promoció d’habitatge plurifamili-
ar normalment en zona costanera i ara també als centres 
de Girona, Banyoles i Figueres. Tot i l’increment del 8% 
estem encara molt lluny d’anys anteriors i que hi hagi un 
ritme productiu òptim pel sector.

Per altra banda, continuen les inversions en l’àmbit in-
dustrial a les comarques gironines vinculades principal-
ment als sectors alimentari i metal·lúrgic.

En el global del CECAM la facturació s’ha incrementat 
en un 0,7%. Entrant a analitzar les diferents Àrees de 
l’empresa veiem que edificació ha decrescut un 2.5% 
passant d’una facturació dels 790 mil euros l’any 2016 
als 770 mil de l’actual. Geotècnia ha decrescut un 4,3% 
passant dels 480 mil als 459 mil euros. Medi Ambient 
ha millorat un 10,8% passant dels 710 mil als 787 mil i 
Agroalimentària amb una disminució del 2,4% ha passat 
dels 586 als 572 mil euros.

Pel que fa a Àrees de menor entitat en creixement hi 
trobem Instal·lacions, amb un 186%, Ceràmiques i Varis 
amb un 60%, Acústica amb un 45%, Geologia Mediam-
biental amb un 16%, Vials amb un 16%, Química Medi 
Ambient amb un 10% i Gabinet Tècnic amb un 6%.

Albert Sánchez i Ferrer
Gerent

Comentaris generals

A l’altre costat de la balança tenim les Àrees en recessió: 
Patologies amb un 67% de decreixement, Construcció 
amb un 4%, Sòls amb un 15%, l’EAC amb un 5%, Geo-
tècnia amb un, el Viver d’Empreses amb un 4%, Agroali-
mentària amb un 2% i per últim Química de la Construc-
ció amb un 1% de decreixement.

Si analitzem el nivell de diversificació dels serveis de 
l’Empresa segons sectors, observem que Edificació/
construcció factura el 27%, Geotècnia el 16%, Medi Am-
bient el 28%, Obra Civil el 9% i Agroalimentària el 20%.

Respecte als resultats, en el present exercici s’ha obtin-
gut un resultat de 72.007 euros amb un augment del 
283,7% amb més de 53 mil euros d’increment. Aquest 
fort augment prové de resultats extraordinaris realitzats 
per la liquidació de la societat andorrana i de la venda 
d’una de les màquines de geotècnia que no estava en ús.

 Quant a cicle econòmic, estem en un moment on la in-
certesa a escala política està provocant un reteniment 
de la velocitat del desenvolupament de nous projectes 
constructius i d’obra pública per part de les diferents ad-
ministracions. Per altra banda, sí que hi ha un increment 
de demanda de serveis de Geotècnia que fa preveure un 
augment de l’edificació i es continuen començant grans 
projectes a la Indústria.

Em resta agrair al Consell d’Administració, al Consell 
Assessor, a Jaume Espígol i a tots als col·laboradors que 
formen el CECAM per la rebuda, ajut i suport que estic 
tenint des de la incorporació a l’empresa.
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ORGANIGRAMA DEL CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU
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ÀREA DE GEOTÈCNIA I GEOLOGIA

L’any 2017 no s’han  acabat de complir les 
expectatives pel que fa a volum de feina. Bé 
que l’activitat sí que va créixer de forma sos-
tinguda el primer semestre, la segona meitat 

de l’any va ser molt irregular. Cal destacar l’escàs mo-
viment que hi va haver en els mesos de juliol i agost, la 
qual es va anar recuperant de forma irregular a la tardor. 
No va ser fins a partir de la segona quinzena del mes de 
novembre que ja es va nota una activitat molt més inten-
sa. En el conjunt, el volum d’encàrrecs ha estat pràctica-
ment igual que l’any 2016, doncs s’ha passat dels 251 als 
254. S’han mantingut totes les principals línies d’activi-
tat de l’àrea.
Durant el 2017, les campanyes de camp per a grans 
obres s’han limitat a actuacions molt puntuals en el tram 
de l’N-II entre Orriols i Vilademuls, on s’hi van instal·lar 
uns inclinòmetres per al control de la massa lliscant que 
afecta a part del rebaix oest. Destacar també la cons-
trucció de dos camps de futbol dins del recinte de la PGA 
Golf de Caldes i la urbanització de carrers al Sector de 
Montcal de Begur. Tanmateix, en part s’ha compensat 
amb altres actuacions, com ara la construcció de super-
fícies industrials i comercials. De forma similar el 2016, 
els estudis relacionats amb contaminació de sòls s’han 

més o menys mantingut, bé que potser quelcom a la bai-
xa. Concretament s’hi han instal·lat 524 metres de tub 
piezomètric de diferents diàmetres i tipologia.
La major part dels encàrrecs, el 90% de les peticions 
fetes (229) a l’Àrea, corresponen a estudis elaborats 
des de CECAM relacionats amb construcció. En aquest 
camp s’hi engloben tant els associats a l’edificació com 
els lligats a la construcció d’estructures concretes per a 
la indústria, la infraestructura viària, portuària i hidràuli-
ca. Indicar que només en alguns pocs casos el promotor 
de l’encàrrec és una administració pública. Així, aquest i 
més que mai, els encàrrecs responen majorment a inici-
atives privades de la construcció d’habitatges unifami-
liars. La resta de l’activitat de l’Àrea queda repartida en 
instal·lació de piezòmetres, estudis d’estabilitat, de vials 
i patologies.
Dels estudis elaborats per l’Àrea cal destacar algunes 
obres en especial, les lligades a la construcció d’una nau 
comercial d’11.000 m2 a La Jonquera, dues promocions 
de diverses desenes d’habitatges a Tamariu, Sa Riera i 
Cap Ras i una nova promoció de dotze habitatges al re-
cinte de la PGA Golf de Caldes.
Com a dades de tipus estadístic dir que l’activitat glo-
bal de l’Àrea ha comportat realitzar 3.606 m lineals de 
perforació, 443 proves de penetració dinàmica DPSH i 2 
pressiometries.

Divisió de Geotècnia i Geologia
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Realització d’un sondatge a Begur amb la sonda Tecoinsa TP50-D per a la construcció d’un habitatge.

Realització d’una prova de penetració DPSH amb el penetròmetre Tecoinsa TP05-RL.
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ENCÀRRECS GEOTÈCNIA
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FACTURACIÓ GEOTÈCNIA (MILERS D’EUROS)
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METRES DE PIEZÒMETRE INSTAL·LAT
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ÀREA DE GEOLOGIA AMBIENTAL/ 
CONTAMINACIÓ DE SÒLS

Durant l’any 2017, a l’àrea de geologia ambiental ha 
incrementat el volum de feina respecte a l’any 2016 en 
un 30%, augmentant també el nombre de projectes en 
una proporció semblant (41 projectes respecte als 33 de 
l’any anterior).

Com els altres anys, els treballs realitzats inclouen diferents 
tipologies de projectes, des de petita escala com serien 
mostreigs d’aigua subterrània en emplaçaments reduïts 
(com gasolineres o altres) fins d’escala mitjana com són 
investigacions del subsòl per antics emplaçaments indus-
trials que deriven en un canvi d’ús del sòl. Aquest any s’ha 
executat un projecte de descontaminació de gran escala 
com el seguiment ambiental dels treballs de descontami-
nació a l’escola Pirineu de Campdevànol.

La gran majoria de projectes segueixen estant relacionats 
amb instal·lacions (o afeccions) relacionades amb l’hidro-
carbur, sigui en estacions de servei o en terrenys industrials 
on s’hi manipulaven aquestes substàncies antigament.

S’observa també un increment en les execucions de treballs 
relacionats amb l’adequació de la Lley 20/2009 de la 
Directiva Europea d’Emissions Industrials (DEI) - Estudis 
de Base de la Qualitat del sòl.

Durant el 2017 CECAM ha continuat treballant per l’Agència 
de Residus de Catalunya com a Assistència Tècnica per a 
la Gestió de sòls contaminats a Catalunya fins a la finalit-
zació del contracte al mes d’octubre, avaluant expedients 
relacionats amb la contaminació de sòls a Catalunya. 

Perforació de sondeigs d’investigació a una indústria.
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Sònic Cross Hole
EVOLUCIÓ DEL NRE. DE PILONS ASSAJATS

Altres assaigs no destructius: 
L’any 2017, el nombre d’assaigs d’integritat de pilons reali-
tats pel mètode sònic va disminuir de forma molt marcada. 
Únicament es van realitzar assaigs d’aquest tipus en dues 
obres. En total, el 2017 es van assajar 15 pilons, respecte 
als 268 de l’any anterior (2016). 

Ambdues obres eren relacionades amb infraestructures 
(cap relacionada amb l’edificació); l’ampliació de l’autovia 
A-2 i el condicionament del camí de Campllong a Fornells 
de la Selva.

Pel que fa als assaigs ultrasònics (Cross-Hole) realitzats 
durant el 2017, s’observa un augment respecte a l’any 
anterior, passant de 38 l’any 2016 a 76 l’any 2017. Tots els 
assaigs realitzats corresponen a l’ampliació de la carretera 
A-2 al seu tram entre Medinyà i Orriols.

Mostreig d’hidrocarbur a un emplaçament contaminat.
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ÀREA DE FORMIGÓ

Formigó fresc
El volum de mostres assajades (provetes de formi-
gó) en aquesta àrea és inferior, amb relació a l’any 
anterior, amb una disminució d’un 16%. Aquest fet 
és degut a la finalització d’obres a on el volum de 
mostres és elevat i que es demana també un nom-
bre elevat de provetes a cada presa de formigó. Sí 
que s’ha notat un petit increment de promocions 
d’habitatges, reformes i ampliacions.

Pel que fa a l’obra pública, hem participat en les obres 
de desdoblament del tram de l’N-II a Vilademuls i la 
construcció d’una subestació a Medinyà, el port de 
l’Estartit i diferents obres per BIMSA a Barcelona.

S’ha portat el control de qualitat de diverses obres 
promogudes per Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya; l’IES de Roda de Ter, CAP de Figueres, 
Estació d’Autobusos de Girona, IES de Pineda...

Entre les obres de promoció privada cal esmentar 
que, igual que l’any passat, el CECAM ha portat el 
control de qualitat de diverses obres d’habitatges 
tant unifamiliars com plurifamiliars al PGA Golf de 

Divisió d’Edificació

Caldes de Malavella, blocs d’habitatges a Platja d’Aro 
i Palamós i a diferents indrets de les comarques 
gironines i barcelonines.

En total s’han realitzat 6097 preses de mostra de 
formigó fresc per l’assaig de compressió, un 12% més 
que l’any anterior (no es té en compte les provetes 
portades a assajar al nostre laboratori i que no han 
estat fabricades per nosaltres).

Com ja és habitual, observem que les sèries majo-
ritàries amb proveta cilíndrica Ø 15 cm i altura 30 
cm són les formades per 4 provetes, ja que el format 
esmentat és utilitzat majoritàriament per algunes 
plantes de formigó, amb 2 resultats a 7 i 28 dies o 
destinant una de les provetes a “reserva” assajant-la 
al cap de 56 dies, li segueix la mostra formada per 
3 provetes i després la de 5 provetes.

A part de la ruptura de les mostres a 7 i 28 dies o 
bé com a reserva, és habitual que a més es demani 
resultats a altres edats de ruptura, per exemple, 3, 
14, o 90 dies o inclòs a 24 i 48 h.
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PROVETES CILÍNDRIQUES DE Ø 15 CM I ALTURA 30 CM

3 Provetes 4 Provetes 5 Provetes 6 Provetes

PROVETES CÚBIQUES DE 15 CM D’ARESTA

Pel que fa a les sèries amb proveta cúbica de 15 cm 
d’aresta, és més utilitzada en promocions privades, 
i el nombre majoritari de provetes, és de 3 provetes 
per sèrie, seguida de prop per la de 4 provetes.

El format de les provetes de l’assaig a compressió
Seguint la política mediambiental, intentem que 
s’utilitzi la proveta cúbica en la presa de mostres de 
formigó fresc. La tendència marcada els últims anys 
d’utilitzar aquest format de proveta en lloc de cilín-
drica de Ø 15 cm i altura 30 cm ens permet millorar 
l’aprofitament dels recursos i la gestió dels residus.

Els formigons per armar més utilitzats són el clàssic 
HA 25/B/20/IIa, seguit del HA 30/B/20/IIa o IIIb, 
la resta de formigons de més resistència HA 35, 40 

NOMBRE DE PROVETES PER SÈRIE SEGONS TIPUS DE PROVETA, CILÍNDRICA DE 30 CM D’ALTURA I DIÀMETRE 15 CM Ø 

CÚBICA DE 30 CM D’ARESTA

2%

10%

59%

29%

6 Provetes

1%
4%

3%

16%

31%

46%

6 Provetes

3 Provetes 4 Provetes 5 Provetes 6 Provetes
7 Provetes 8 Provetes 9 Provetes

% SEGONS TIPUS DE PROVETES

Ø15x30 15x15x15

93%

7%

Determinació de la consistència mitjançant el con d’Abrams i conservació de les mostres en càmera humida.
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o 60 són més utilitzats en obres d’enginyeria i en 
prefabricats que en edificació.

Altres assaigs
A part de l’assaig de compressió s’han realitzat també 
assaigs de flexió i compressió (provetes prismàtiques 
de 60x60x15 cm) en paviments o presa de mostra 
en formigó projectat i beurades d’injecció o per 
l’ompliment de micropilots, assaigs amb formigons 
autocompactants, ...

En algunes plantes de formigó s’han realitzat as-
saigs de caracterització i assaigs d’homogeneïtat de 
camions formigoneres i amassadores per el control 
intern de les plantes.

Es continuen realitzant els assaigs obligatoris in-
dicats per l’EHE per diverses plantes de formigó, i 
sobretot pels tipus de formigó amb classe general 
d’exposició IIIa o per determinar la impermeabilitat 
d’alguns formigons afectats per patologies.

Formigó endurit
En aquest apartat, hem d’incloure mostres extretes 
i assaigs realitzats in situ, generalment, dins de la 
patologia, la rehabilitació, la manca de resultats de 
formigó fresc o per contrastar aquests últims. El 
testimoni del formigó de l’obra és l’assaig que més 
s’ha sol·licitat, ja sigui perquè es necessiten dades 
de la resistència real del formigó col·locat a obra 
o perquè cal realitzar amb la mostra extreta altres 
assaigs relacionats amb la durabilitat o les carac-
terístiques físico-mecàniques, carbonatació, pH, ...

A l’apartat dels assaigs no destructius s’han realitzat 
estudis per determinar la resistència del formigó, 
com la determinació de l’índex escleromètric o bé 
la velocitat de transmissió del so mitjançant ultra-
sons per buscar diferències entre formigons o per 
determinar la profunditat d’una fissura o l’alteració 
de l’estructura de formigó després d’un incendi.

També és important la sol·licitud d’assaig per verificar 
l’armat d’una estructura mitjançant un escàner a fi de 
determinar la posició, profunditat i tipus d’armadura.

El departament de formigó col·labora també amb 
els altres departaments del CECAM, en la presa 
de mostres per patologies o informes relacionats 
amb el formigó, tal com control de fissures, estat 
del formigó...

Components del formigó
Ciments i morters
La majoria d’assaigs realitzats són els de deter-
minació de les resistències de les beurades per 
l’ompliment de micropilots. Així mateix també s’ha 
determinat l’exsudació i variació de volum, la vis-
cositat i la densitat segons la instrucció EHE-2008.

En morters de paletaria s’han realitzat, bàsicament, 
resistències a flexió i compressió tant per algunes 
obres d’urbanització com de control de planta de 
morters.

Prova de càrrega en forjat.
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Àrids
Aquest any 2017 hi ha hagut un petit increment 
de peticions dels assaigs en els àrids. Es continua 
donant servei a les diferents canteres i plantes de 
producció d’àrids, tant naturals com reciclats, per 
al control de producció dels seus materials segons 
la finalitat que els hi donin.

Així els assaigs que realitzem són els que marca la 
prescripció de la EHE 2008 i les diferents normes 
harmonitzades dels àrids, segons els seus usos, 
elaboració de formigó, morters, capes granulars, 
àrids lleugers, ...

Acreditacions i assegurament de la qualitat 
Es continua amb les mateixes acreditacions que els 
anys anteriors:

– 218/LE426 d’ENAC, per formigó fresc, àrids i aigua.
– Declaració Responsable de la Generalitat de Catalunya.

Acer i estructura metàl·lica
Acer per elaborar ferralla
Com es va veient els últims anys, els assaigs en acers 
corrugats han anat disminuint perquè disposen de 
certificat de garantia del fabricant que els eximeix de 
control si no és que la D.F. ho demani explícitament 
o hi hagi dubtes del fabricant.

Es continua donant servei al control de producció 
en fàbrica de ferralla.

Els assaigs més freqüents de la ferralla són el de 
càrrega de ruptura i límit elàstic, secció equivalent, 
soldabilitat de les barres, doblegat i desdoblegament 
i identificació de l’acer.

Acers
Els assaigs en acer estructural i altres tipus es limiten 
bàsicament a identificar químicament i mecànica-
ment els acers. Bàsicament són acers que estan 
col·locats a obra i es vol saber les seves caracterís-
tiques per recàlculs d’estructura o per soldabilitat.

Els acers que van destinats a les obres de construcció 
han de disposar de certificat de qualitat i per tant, 
no requereixen assaigs, si no és que han patit algun 
dany o són procedents d’obres de rehabilitació.

Estructura metàl·lica
Durant aquests anys s’ha experimentat una dava-
llada important en les inspeccions de les unions de 
les estructures metàl·liques, sobretot en les unions 
soldades. En habitatges unifamiliars i reformes es 
van fent els mateixos controls que en anys anteriors, 
però sí que s’ha detectat la disminució d’inspeccions 
en obres oficials per la falta de licitacions.

Una vegada més, l’assaig més sol·licitat en les sol-
dadures de les obres de construcció és el de Líquids 
penetrants, 89% respecte al 9% amb Partícules 
Magnetitzades.

Tal com es va detectant en els últims anys, moltes 
obres de gran envergadura opten per les unions 
cargolades a realitzar a obra, sobretot en obres de 
caràcter industrials.

Inspecció amb L.P.

Inspecció amb U.S.
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Pel que fa a la tipologia de les obres inspeccionades, 
es fan comprovacions tant en obres públiques com 
en l’àmbit privat.

En les obres públiques cal destacar les obres d’IN-
FRASTRUCTURES, BIMSA, ... 

Algunes de les obres més destacades són:
- Escola Emili Teixidor de Roda de Ter
- CAP de Figueres
- Escola Angeleta Ferrer de Mataró
- IES de Pineda de Mar

En el sector privat, gran part de les inspeccions són 
en obres d’habitatges unifamiliars i reformes. Les 
obres més destacades són:

- Construcció de Nau industrial a Manresa per Puig 
Infante

- Construcció del CTRM de l’Alt Empordà
- Nau industrial a Sant Jaume de Llierca per TAVIL 

INDEBE, SA
- Ampliació nau industrial per Sant Dalmai, SA
- Habitatges en el PGA de Caldes de Malavella per 

Busquets Residential
- Habitatges a Sant Gregori per Construccions 

Rebujent

GRÀFIC D’INSPECCIONS EN ESTRUCTURES 

METÀL·LIQUES

LP PM US VISUAL PAR

13%

1%
1%8%

77%

Unions cargolades.

77%

13%

1%
8% 1%
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ÀREA D’INSTAL·LACIONS 

S’observa un gir important de la tendència i gràcies a les 
noves inversions en infraestructures podem valorar l’any 
com a molt positiu.

COMPARATIVA 2003-2017
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Les actuacions que s’han dut a terme dins de l’àrea d’instal-
lacions afecten principalment edificis d’obra pública, edificis 
sanitaris i assessorament en normativa de legionel·la en 
instal·lacions públiques.

NOMBRE D’INSTAL·LACIONS

Control d’habitatges 4%
Control d’edificis sanitaris 11%
Control d’edificis docents 7%

Control d’edificis docents 7%
Control d’edificis serveis municipals 7%
Control d’edificis serveis municipals 7%
Informes legionel·la 71%

Control d’edificis serveis municipals 7%

71%

7%
7%

11%

4%

7%

4%

11%

71%

7%

3%

46%

33%

16%

2%

46%

33%

3%

2%

16%

FACTURACIÓ D’INSTAL·LACIONS

Control d’habitatges 2%
Control d’edificis sanitaris 16%
Control d’edificis docents 33%Control d’edificis docents 33%

Control d’edificis docents 33%
Control d’edificis serveis municipals 46%
Control d’edificis serveis municipals 46%
Informes legionel·la 3%

Control d’edificis serveis municipals 46%
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Els principals clients amb què hem treballat des d’aquesta 
àrea han estat durant l’any 2017 els següents: AJUNTA-
MENTS, INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT i 
DIPSALUT.
 
El control de qualitat de les instal·lacions, que es porta 
a terme, està basat en un seguit d’inspeccions que es re-
alitzen durant l’execució de l’obra i en unes proves finals. 
Es revisa durant l’execució que no s’incompleixi cap dels 
reglaments d’obligat compliment o de les normes bàsi-
ques en vigor (RITE, CTE, etc.). Durant l’execució també 
es fan algunes proves, com és la resistència i estanquitat 
de canonades dels circuits hidràulics (aigua freda, aigua 
calenta, calefacció, mànegues contra-incendis, ...). Un cop 
finalitzades les instal·lacions les proves que es porten a 
terme són bàsicament de funcionament dels diferents 
sistemes:

  – Electricitat    
  – Gas i Gasoil 
  – Climatització  
  – Protecció contra incendis
  – Fontaneria    
  – Alarmes anti-intrusió
  – Comunicació   
  – Sanejament
  – Parallamps   
  – Gasos medicinals
  – Calefacció 

S’utilitzen, per a la realització de proves i assaigs a obra, 
els aparells i equips següents:

  – Bomba manual d’aigua.
  – Bomba elèctrica de pressió d’aigua
  – Manòmetres de glicerina i digitals.

  – Perxa de comprovació de detectors de fums i CO.

dèbils:
  – Equip de comprovacions elèctriques KOBAN EURO-
TEST 61557.
  – Luxímetre TESTO 545.
  – Luxímetre IS0-TECH Lux 1337.
  – Luminancímetre MAVO SPOT -2

  – Termòmetre digital d’infraroig PCE 889.
  – Equip de mesura de cabal directe amb con de Ø 500.
  – Equip amb sonda molinet de Ø 16 mm Testo 416.
  – Equip amb sonda de fil calent Testo 425.
  – Equip multifunció TESTO 445 amb els accessoris:
  – Sonda de molinet Ø 16 mm amb telescopi.
  – Sonda molinet Ø 100 mm amb empunyadura.
  – Sonda de bola calenta Ø 3 mm amb empunyadura i 
telescopi.
  – Cons adaptats per a mesures de cabals.
  – Sonda de nivell de confort.
  – Sonda de temperatura i humitat.
  – Sonda de mesura de CO2 interior.

  – Compressor d’aire comprimit de 3L.
  – Diversos taps i globus obturadors de les canonades 
de sanejament.
  – Màquina generadora de fum.

  – Amb mandrils per als diàmetres més comuns.

Les previsions pel proper exercici són molt optimistes: pel 
primer semestre de l’any ja hi ha previstes diverses obres 
de gran volum de proves.

Destaquem l’augment de la nostra participació en el 
control d’estacions ferroviàries, camp de nova aplicació 
aquest any 2017.
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ÀREA D’ACÚSTICA 

Durant l’any 2017 el laboratori manté les acreditacions 
com a Entitat de Control en l’àmbit sectorial de prevenció 
de la contaminació acústica (EC-PCA) de la Generalitat de 
Catalunya i l’acreditació ENAC per als camps d’aïllament 
acústic i nivells sonors, superant auditoria de seguiment.

S’han rebut els resultats de l’exercici d’intercomparació 
realitzat, acreditat ENAC, i s’han obtingut valors correc-
tes de repetibilitat intralaboratori i de reproductibilitat 
interlaboratoris.

S’ha superat satisfactòriament l’auditoria com a Entitat de 
Control EC-PCA de la Generalitat de Catalunya.

S’han realitzat diverses actuacions d’aïllament acústic.
Els assaigs realitzats han estat, en la seva totalitat, per 
a obres noves i del sector públic, fet que contrasta amb 
l’any anterior en el que el sector privat va ser el que més 
demanda va sol·licitar.

Assaig d’aïllament al soroll aeri d’una façana.

Determinació del nivell d’immissió exterior en horari nocturn.
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35%

18%

47%47%

35%

18%

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS PEL SEU ORIGENS’han realitzat assaigs d’aïllament acústic d’elements 
verticals i horitzontals, tots ells a soroll aeri. Així mateix 
s’ha realitzat algun assaig d’aïllament de façana.

Com l’any passat s’han realitzat assaigs per a la verificació 
del temps de reverberació que marca el CTE DB HR per 
a sales de menjador i aules.

En referència a les mesures ambientals, aquest any, el 
nombre d’actuacions ha estat inferior a l’any passat, s’han 
realitzat 17 actuacions, 13 d’aquestes en horari nocturn.

Les mesures acústiques en diverses activitats per sol-
licitud de noves llicències o adequació de les mateixes, 
s’han realitzat, majoritàriament, dins l’àmbit d’actuació 
com a EPCA.

Dins les catuacion ambientals s’han realitzat mesures per 
a la verificació de la suspensió d’objectius de qualitat d’un 
municipi degut a unes obres en el mateix. La suspensió 
d’objectius de qualitat està reglamentada en el Decret 
176/2009 i es permet quan durant l’execució d’una obra 
o en algún període concret no és possible mantenir els 
objectius de qualitat del mapa de capacitat acústica. 
Aquesta suspensió ha d’estar acceptada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
i s’ha de demostrar que utilitzant les millors tècniques 
disonibles no es poden assolir els nivells.

Noves activitats 47% Llicències 18% Queixes 35%

Com es pot apreciar en el gràfic adjunt, la majoria de les 
actuacions han estat per a noves activitats (47%), el 35% 
de les actuacions realitzades han estat generades per 
queixes de veïns, quedant el 18% d’actacions restants per 
a renovacions de llicències d’activitat o canvis de nom.



25

ÀREES DE CERÀMICA I ASSAIGS VARIS 

Durant l’any 2017 el departament de Ceràmica i Assaigs 
varis de CECAM ha continuat amb l’augment dels treballs 
realitzats, seguint la tendència del darrer període.

Continua l’estil de l’any anterior i el sector privat i l’obra 
nova mantenen el predomini vers les obres de l’adminis-
tració o rehabilitació.

L’any 2017 els encàrrecs s’han centrat més en control dels 
materials que en verificacions estructurals.

Així, els assaigs més destacables en els que s’ha treballat 
durant el 2017 han estat:

Estructures de formigó
L’any 2017 s’ha realitzat 8 proves de càrrega, majoritària-
ment en obres de formigó.

Estructures metàl·liques
Els assaigs en estructures metàl·liques que realitza aquest 
departament, són bàsicament la comprovació del gruix 

Prova càrrega en estructura de formigó.

de les capes de pintura, ja siguin d’imprimació com de 
protecció al foc, o de lacats i galvanitzats.

Materials d’obra: ceràmica, prefabricat de formigó, 
teules, ...
Els assaigs dels materials d’obra han tingut un lleuger 
augment respecte de l’any passat, predominant els assaigs 
relacionats amb la durabilitat i acabat de les peces.

També s’han realitzat assaigs de flexió sobre prefabricats 
de formigó.

Adherència pintura per tracció.

Assaig a flexió d’una biga de formigó.

Tracció d’elements d’ancoratge.

Verificacions de seguretat en elements d’obra
En aquest apartat s’inclouen les proves de càrrega en ba-
ranes, falsos sostres i tracció d’elements de transferència 
de càrrega.

Les proves de càrrega de fals sostre se centren en obres 
públiques.

Per contra, s’està detectant un canvi de tendència en les 
proves de càrrega de baranes, proves demanades al CTE, i 
que cada cop són més les obres privades que en demanden.
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Paviments
Aquest any es manté l’augment de sol·licituds d’assaigs 
de lliscament en paviments.

Estanquitats
Aquest apartat comprèn els assaigs de comprovació de 
l’estanquitat de cobertes planes i també inclinades, mit-
jançant el mètode d’inundació o amb aspersors durant un 
mínim de 24 hores. El nombre de proves realitzades aquest 
any disminueix respecte a l’any passat, que va ser un any 
excepcional, però manté la tendència d’anys anteriors.

D’altra banda, les proves d’estanquitat de façanes i obertu-
res ha augmentat, lleugerament, respecte de l’any passat.

Prova d’estanquitat de coberta per inundació.

Prova d’estanquitat de coberta mitjançant ruixat per aspersió.

Prova d’estanquitat d’obertures.

Assaig de lliscament a obra.

Prova d’estanquitat de façana.
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ASSAIGS REALITZATS PEL DEPARTAMENT DE CERÀMIQUES DURANT L’ANY 2017

Adherència de rajoles in situ.
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Adherències
L’assaig d’adherència es realitza sobre pedra, morter o 
rajoles. És un assaig de control en obra que durant aquest 
any ha recuperat el nombre de sol·licituds que l’any passat 
s’havia reduït.

ACREDITACIONS
Aquest departament manté en la Declaració Responsable 
de la Generalitat de Catalunya 188 assaigs, que corres-
ponen als àmbits de:

Adherència llamborda de paviment in situ.

– aïllaments tèrmics
– prefabricats de formigó
– ceràmica estructural i teules
– revestiments ceràmics
– pedres naturals i artificials
– enguixats i plaques de guix
– assaigs in situ a obra en estructures
– assaigs d’acabats i proves de fi d’obra

6 23
15

30

23

7

18
8

5

36

89

Gruixos de poliuretà projectat - 89
Estanquitat façanes i obertures - 34
Aherències pedres naturals - 5
Gruixos de pintura d'est. metàl·lica - 37
Adherència de pintures d'est. metàl·lica - 7
Inspecció a planta de prefabricats - 1
Proves suport fals sostre - 15
Assaigs en llambordes, vorades i rigoles  -2
Assaigs de rajoles ceràmiques - 3
Assaigs de vigues de fusta - 0
Estanquitat cobertes - 36
Adherències morters i adreçats - 18
Proves càrrega - 8
Arrancament de perns d'ancoratge - 23
Comprovació de lliscament en paviments - 30
Proves càrrega en baranes - 12
Assaigs peces terratzo - 1
Assaigs en peces de paviment de pedra - 6
Flexió de viguetes - 2
Densitat poliuretà - 16

21

12
1

37
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GABINET TÈCNIC-PATOLOGIES

Serveis tècnics 
El Gabinet Tècnic del CECAM, entre altres tasques, de-
senvolupa un servei d’assistència tècnica que s’ofereix tant 
als professionals del sector com a la societat en general 
(tècnics, comunitats de propietaris, promotors, etc.).

D’una banda es realitza el seguiment dels assaigs fets 
en el laboratori de construcció, amb la interpretació de 
resultats i la posterior avaluació i, de l’altre, es realitzen 
informes sobre tot tipus de patologies constructives ja 
sigui en elements estructurals o no.

El CECAM també té conveni signat amb l’ITeC per la 
realització d’inspeccions d’obra per a l’elaboració de 

DAUS, i ofereix suport tècnic a empreses i institucions en 
la planificació i execució de la política de manteniment.

Part d’aquests serveis es duen a terme amb personal propi 
de l’empresa i la resta es realitzen en col·laboració amb 
tècnics especialistes en cada matèria (arquitectes tècnics, 
enginyers, químics, biòlegs, etc.)

L’àmbit d’actuació de la majoria d’encàrrecs que es reben 
al Gabinet Tècnic és el de la rehabilitació. El seu objectiu és 
avaluar l’estat de conservació de l’edifici en conjunt o d’una 
part d’aquest, bé sigui perquè s’ha detectat una patologia 
concreta com podria ser el cas del ciment aluminós, bé 
sigui perquè es volen dur a terme obres de rehabilitació i/o 
ampliació en l’edifici i és necessari caracteritzar i avaluar 
l’estat de conservació dels elements estructurals de l’edifici.

Avaluació d’uns forjats de biguetes de ciment aluminós.
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Avaluació d’una estructura de formigó existent afectada per humitats.

També es treballa en obra nova però, en aquest cas, les 
peticions dels nostres clients van dirigides a l’estudi de 
deficiències concretes que han sorgit durant el procés de 
construcció o poc després de l’acabament de les obres.

Tipus d’encàrrec Quantitat

Obra nova

Rehabilitació

TOTAL

4

2

6

Avaluació d’una estructura afectada pel foc.

El perfil principal de client del Gabinet Tècnic és el mateix 
promotor (privat o administració) encara que també es 
treballa a requeriment del constructor i de la direcció 
facultativa de les obres, en aquests dos últims casos la 
nostra feina és bàsicament d’assessorament tècnic.
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TMB. Badalona

Per una altra banda, durant el darrer semestre del 2017 hem 
estat adjudicataris de 5 obres més, totes pendents de ser 
iniciades al llarg del 2018:

la Selva

Per l’Incasòl  no s’ha dut a terme cap actuació durant l’exercici 
2017. 

Pel que respecta al contracte amb Barcelona d’Infraestructures 
Municiapls, SA (BIMSA), Lot 3 del Servei de CQ per a les 
diferents obres d’urbanització en execució i a executar per 
BIMSA a les actuacions de ciutat, districtes i PMI (contracte 
marc signat a finals del 2016 amb una durada de 3 anys, i 
que engloba part de les obres de reurbanització de carrers i 
espais públics de la ciutat de Barcelona), no ha estat fins als 
2 darrers mesos de l’any que s’han activat 16 obres, havent 
passat els 10 primers mesos del 2017 amb tan sòls 5. Tot són 

ÀREES DE VIALS I DE SÒLS

Fa un any parlàvem que l’estancament de la inversió 
en infraestructures era una evidència després de la 
davallada en facturació, i de la pèssima previsió de 
cara al futur més immediat. I ara, amb un gir ines-

perat malgrat la delicada situació política, veiem un lleuger 
increment de la xifra de negoci experimentat el 2017, que 
té visos de confirmar-se el 2018 arran de les adjudicacions 
d’obra pública els darreres mesos de l’últim exercici.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, la Divisió 
d’Obra Civil ha finalitzat el control de qualitat de:

Vallès, corresponent a la darrera obra del Contracte de serveis 
per a l’assistència tècnica de control de qualitat d’actuacions 
d’obra civil amb inici previst durant l’any 2015. Lot 3. Clau 
CQC-2015.1

I es continua treballant a:

Divisió d’Obra Civil



31

EVOLUCIÓ FACTURACIÓ

FA
C

TU
RA

C
IÓ

 (e
ur

os
)

ANY

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

obres de poca envergadura (reurbanització de carreres, amb 
nous paviments, voreres, mobiliari urbà i instal·lacions), però 
que comporten una feina de gestió i control administratiu 
pràcticament d’igual nivell que una obra de més magnitud.
També hem estat adjudicataris per part de BIMSA del control 
de qualitat de la Urbanització de la plaça de les Glòries, obra 
prevista amb una durada d’un any.

Per la Diputació de Barcelona hem realitzat una campanya 
de camp dintre de la seva Campanya de conservació de 
superestructures de ponts a la Xarxa Local de Carreteres,  al 
pont sobre la via de ferrocarril Barcelona-Manresa a la BV-
1212. Vacarisses.

EMPRESA PRIVADA

Les principals obres en les quals la Divisió d’Obra Civil ha 
treballat al llarg del 2017 han estat:

– Conservació de carreteres de les províncies de Barcelona i 
Girona.

– Reurbanització del Nucli Antic. Cassà de la Selva.
– Reurbanització del carrer dels Amics. Lloret de Mar.
– Urbanització de la plaça del Lledoner. Torroella de Montgrí. 
– Vial de circumval·lació de la Ronda Nord. Palafrugell.

 
– Urbanització del PGA Golf de Caldes. Fase III

– Renovació del Port de l’Estartit. Fase II

– Remodelació del Passeig Firal d’Olot.
Comprovacio traccio d’ancoratges. N-141e, Bescanó.
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de mecànica de sòls. Per tant, en actiu està format pel Director 
Tècnic, 1 operari per assaigs de mecànica de sòls i roques a 
laboratori, 1 operari per assaigs de mescles bituminoses a 
laboratori, i 2 operaris d’obra per assaigs in situ.

El descens d’activitat en la Divisió permet que 3 dels 4 operaris 
donin permanentment suport al Departament de Construcció.
Cal remarcar però que l’augment d’obres iniciades que ha 
tingut lloc a finals de l’exercici, i les obres adjudicades, el 
primer amb inici previst al llarg del 2018, fan preveure que 
serà indispensable l’augment de recursos per poder oferir un 
bon servei. En cas de nos ser així, la bona imatge i credibilitat 
guanyades gràcies a l’esforç continu del col·lectiu, que ha 
permès a CECAM sortir airós dels anys de crisi, es pot veure 
seriosament afectada.

Engloba la Instal·lació Radioactiva de 2a categoria IRA 2000, 
formada pel Director Tècnic i la cap de Química de construcció 
com a supervisors, i per 3 dels laborants com a operadors.
 
ESTADÍSTIQUES

La facturació de la Divisió d’Obra Civil a l’exercici del 2017 ha 
estat de 0.245 m¤, que suposa un augment del 2,7% respecte 
de l’any anterior (2016). Respecte als anys de màxima fac-
turació (2008 i 2009, amb 1,2 m¤), el descens és del 80%.

Empenta lateral barana Estació Ca n’Oriach, Sabadell.

– Urbanització del sector SUD 1.2 Els Forns. Palafrugell.
– Reposició de ferms a carrers de la Urbanització Puig Rom. Roses.
– Urbanització dels carrers Girona i Catalunya. Vilamalla.
– Urbanització dels carrers Barcelona, Vendrell, Ginesta i 

Ventalló. L’Escala.

– Construcció del nou centre de tractament de residus a 
Pedret i Marzà.

– Autovia A-2 del Nord-est. Tram: Medinyà Orriols. 

– Estudi del paquet de ferm a la C-31. PK 176+500

– Condicionament del Camí de Campllong a Fornells de la 
Selva

– Millora Urbana del Passeig Cypsela. Llafranc

– Nous camps d’entrenament pel Girona FC. PGA Golf de 
Caldes. Vilobí d’Onyar

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENT

L’equip humà de la Divisió d’Obra Civil continua estable sense 
haver fet cap reestructuració respecte l’any anterior, però ha 
patit la baixa per malaltia d’un dels dos operaris del laboratori 
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Pel que fa al nombre d’assaigs realitzats i considerant el llistat 
dels 10 primers, s’observa que el volum, pel que fa a assaigs 
de sòls, ha passat de 6572 unitats el 2016 a 6680 unitats el 
2017 (+8%), mentre que per vials ha passat de 1180 a 1310 
unitats (+11%).

CONCLUSIONS

L’exercici 2017 ha comportat un repunt del 2,7% de la xifra 
de negoci respecte de 2016.

La previsió pel 2018 és bona: el contracte signat amb BIMSA 
per 3 anys per fi es desperta, i ens en queden 2; ha d’iniciar-se 

la plaça de les Glòries (també per BIMSA); i per Infraestruc-
tures tot just comença el soterrament dels FGC a Sabadell 
i començarà el 3r carril a la C-58 sentit Barcelona, també a 
Sabadell; a més, és immediat l’inici del reasfaltat de l’A-2 entre 
Esparreguera i La Panadella.

CECAM continua gaudint de la confiança guanyada per part 
de les Administracions Públiques, les quals ens atorguen el 
control de qualitat de les seves obres gràcies a uns preus 
competitius i un nivell de qualitat sostingut i corroborat al 
llarg dels anys d’activitat. I per l’empresa privada som el 
garant de la demostració de la qualitat de la seva execució 
davant la propietat.

Densitats in situ 4.778 Granulometria tamissat 422
Límits d’Atterberg 372 Proctor 321
Assaig de càrrega amb placa 249 Compressió simple 116
CBR 116 Compressió sòls 139
Inflament lliure 65 CBR 102

102
65

139
116

116

249

321

372

422

4.778 83

111

112

110

101
117

216

263

87
110

Densitat d'una capa mitjançant testimoni 87

Extracció de testimonis d’aglomerat 110
Contingut en lligam 263
Provetes Marshall 117
Reblert d'aglomerat en fred 110
Provetes Marshall 111 216

Extracció de testimonis d’aglomerat 110 Densitat d'una capa mitjançant testimoni 87
Granulometria de l'àrid recuperat 216
Percentatge de buits 101
Control de temperatura 112
Densitat de l'aigua 83

Densitats in situ 4.271 Limits d'Atterberg 445
Proctor 313 Granulometria tamissat 452
Assaig de càrrega amb placa 228 Inflament lliure 77
Col·lapse 75 Compressió sòls 139
CBR 102 Permeabilitat 70

70
102

139
75

77

228

452

313

445

4.271

Granulometria tamissat 452

80

81

111

111

120

90

90

124

217
156

Densitat d'una capa mitjançant testimoni 217

Extracció de testimonis d’aglomerat 156
Reblert d'aglomerat en fred 124
Granulometria de l'àrid recuperat 90
Provetes Marshall 111
Granulometria d'àrids 81

Densitat d'una capa mitjançant testimoni 217
Contingut en lligam 90
Control de temperatura 120
Percentatge de buits 111
Macrotextura superficial 80
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ÀREES DE QUÍMICA, 
AGROALIMENTÀRIA, MICROBIOLOGIA 
I MEDI AMBIENT

L’Àrea de Medi Ambient ha augmentat la factu-
ració al llarg d’aquest darrer any 2017, concre-
tament del 10%. Aquest increment ha estat 
degut principalment a l’augment en el nombre 

d’assaigs per a la caracterització i proves de conformitat de 
residus i fangs de depuradora segons especifica el Decret 
69/2009. En aquest sentit, cal destacar que aquesta àrea 
ha continuat treballant per donar un servei de qualitat a tots 
els seus clients com a laboratori de referència a les comar-
ques de Girona per a la qual cosa s’ha treballat per incre-
mentar l’abast d’acreditació per ENAC per a nous assaigs, 
ja que l’acreditació com a laboratori habilitat per l’Oficina 
d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així 
ho requereix.

Cal destacar que a 31/10/2017 va entrar en vigor la llei 
60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores 
de medi ambient, deixant sense efecte l’acreditació dels 
laboratoris per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
i l’Agència Catalana de Residus (ARC), i essent l’adminis-
tració competent per l’habilitació, dels laboratoris i les en-

titats de control col·laboradores de l’administració, l’Oficina 
d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
D’aquesta manera l’administració ha separat els laboratoris 
i les entitats de control que realitzen el mostreig. En aquest 
sentit, dins l’Àrea de Medi ambient de CECAM hem aconse-
guit l’habilitació com a laboratori d’anàlisi d’aigües (007-LA-
AIG-R) i de residus (007-LA-RES-R), ambdues habilitacions 
s’han obtingut per la via del reconeixement gràcies a l’ampli 
abast d’assaigs que tenim acreditats per ENAC. També hem 
aconseguit l’habilitació pel mostreig d’aigües (007-EC-AIG) 
i pel mostreig de residus (007-EC-RES). Veure apartat 1 
d’acreditacions per a més informació.

Pel que fa a l’Àrea d’Agroalimentària i Salut Ambiental, la 
facturació aquest any 2017 ha experimentat una disminució 
del -2,3% situant-se en un valor de facturació de 572.550¤. 
En aquest sentit, destacar que en aquestes dues àrees s’ha 
continuat treballant en assaigs, tant microbiològics com fisi-
coquímics, principalment pel que fa al control i prevenció de 
la Legionel·la en circuits d’aigua sanitària, la qualitat de l’aigua 
de les piscines, així com en el control microbiològic de pro-
ductes alimentaris.

Per últim, destacar que en l’Àrea de Química de la Construc-
ció aquest any 2017 es continua amb una corba ascendent 

Divisió Medi Ambient
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EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DURANT ELS DARRERS CINC ANYS
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respecte a facturació i al nombre d’assaigs, l’increment ha 
vestat d’un 3%. (vegeu gràfics pàg. 35 i 36).

1. ACREDITACIONS

Laboratori acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acredi-
tación) segons criteris de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

13 en Química de Materials de Construcció: Components 
del formigó (7 en àrids i 6 en aigües de construcció).

281 en Medi Ambient i Microbiologia, que es classifiquen en 
les següents matrius:
– Aigües de consum: 72 fisicoquímics, 8 microbiològics, 2 

legionel·la (inclosa presa de mostra).
– Aigües continentals: 48 fisicoquímics, 8 microbiològics, 2 

legionel·la (inclosa presa de mostra), 1 ecotoxicològic.
– Aigües residuals (inclou lixiviats, aigües regenerades i 

aigües depurades): 48 fisicoquímics, 5 microbiològics, 2 
legionel·la (inclosa presa de mostra), 1 ecotoxicològic.

– Aigües sanitàries: 8 microbiològics, 2 legionel·la (inclosa 
presa de mostra).

– Sòls agrícoles: 19 fisicoquímics.
– Residus: 36 fisicoquímics.
– Fangs: 40 fisicoquímics.
– Escòries: 2 fisicoquímics
– Compost: 15 fisicoquímics.
– Sediments: 9 fisicoquímics.
– Sòls: 14 fisicoquímics.

2 en agroalimentària, pels assaigs microbiològics d’inves-
tigació en Salmonel·la spp, investigació en Listèria spp i 
List`rria monocytogena en productes alimentaris i suports 
(torundes i hisops).

Medi Ambient
Laboratori habilitat  per l’Oficina d’acreditació d’Entitats Col-
laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat, Se-
cretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en: 

Habilitació com a Laboratori en l’àmbit sectorial del control i 
la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels 
abocaments LA-AIG, per als camps d’actuació LAR (Deter-
minació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments 
dels diferents usuaris d’aigua), LAE-A (Determinació ana-
lítica en mostres d’aigües residuals d’EDAR) amb el número 
007-LA-AIG-R.

Habilitació com laboratori en l’àmbit del control i de la ca-
racterització dels residus i dels lixiviats LA-RES amb número 
007-LA-RES-R.

Entitat de control habilitada per l’Oficina d’acreditació d’Enti-
tats Col·laboradores del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en: 

Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de la 
Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) per als sub-
camps d’habilitació: Determinacions in situ i Presa de mostres 
amb el número 007-EC-RES.
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EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ A LES ÀREES D’AGROALIMENTÀRIA I SALUT AMBIENTAL DURANT ELS DARRERS CINC ANYS
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EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ A L’ÀREA DE QUÍMICA DE LA CONSTRUCCIÓ DURANT ELS DARRERS CINC ANYS
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Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial del 
control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i 
gestió dels abocaments (EC-AIG) per als camps d’actuació 
següents: EC-AIG-PMR (aigües residuals), EC-AIG-PMF (ai-
gües subterrànies) amb número 007-EC-AIG.

Agroalimentària i Medi Ambient
Acreditacions concedides pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. (Direcció General de producció, Inno-

.

Laboratori acreditat amb el núm. 85 per als sectors 1, 2, 4, 5, 
6, 10, 44, 58, 68, 72 i 81 (aigües potables, aigües residuals, 
fangs, sòls, control legionel·la, microbiologia alimentària i 
control microbiològic de superfícies alimentàries). 
Laboratori reconegut amb el núm. 195 per als sectors 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 22, 24, 31, 32, 44, 52, 56, 58, 68, 78, 
86, 87 i 88. (aigües, microbiologia alimentaria, fangs de 
depuradores, aigües residuals, sòls, adobs, foliars, pinsos, 
farratges, sediments, productes làctics, productes carnis, 
productes precuinats, pastisseria, microbiologia ambi-
ental, control microbiològic de superfícies alimentàries, 
suport de mostreig d’emissions atmosfèriques, PCB’s en 
aigües, COV’s en aigües i HAP’S en aigües).

Salut Ambiental i Alimentària
Acreditacions concedides pel Departament de Salut (Di-

.

Laboratori inscrit al registre amb núm. de registre LSAA-103-
97 A: Activitats d’anàlisi amb significat sanitari d’ali-
ments, de begudes, d’aigües de consum i d’altres tipus 
de mostres amb incidència en la salut pública. 

 B: Anàlisi d’autocontrol (Establiments alimentaris, 
Legionel·la, Aigües de consum i Piscines). 

 (Validesa indefinida).

Entitat de formació per a professionals que realitzin trac-
taments de prevenció de la legionel·losi Núm. expedient 
66/2009 Autoritzat per la Direcció General d’Ordenació 
Professional i Regulació Sanitària. Generalitat de Catalunya.

Química Construcció
Laboratori reconegut mitjançant la Declaració de Respon-
sable del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya.

2. VOLUM D’ASSAIGS (vegeu gràfics pàg. 38)

Durant aquest exercici s’han realitzat  factu-
rats a part dels de control de qualitat intern (intercomparaci-
ons, patrons control, material de referència certificat, dupli-
cats, validacions de mètodes), distribuïts segons:

Química de Materials de Construcció 1.721 assaigs
Distribuïts:    
– Àrids 157 assaigs
– Sòls 527 assaigs
– Aigües 352 assaigs
– Testimonis i/o biguetes formigó 332 assaigs
– Calç i ciment 331 assaigs
– Varis 22 assaigs
    

Distribuïts:    
Salut ambiental i agroalimentària 

– Alimentària 9.619 assaigs
– Aigües:    
–  Legionel·la 4.920 assaigs
– Aigües de consum 10.619 assaigs
– Piscines 15.479 
– Observacions microscòpiques 113 assaigs

Sorres 2.501 assaigs
Paràmetres mesurats in situ 9.026 assaigs
Controls gravimètrics – qualitat ambiental 71 assaigs
    
 Terres i agrícoles 

– Hidrosembra 13 assaigs
– Textures sòls 32 assaigs
– Anàlisi fisicoquímics 329 assaigs
    

Cromatografia 
– Clorur de metilè 42 assaigs
– COV’s (multiparamètrics) 372 assaigs
– Plaguicides + Hpas (multiparamètrics) 2.520 assaigs
– Residus inerts (multiparamètrics) 1.800 assaigs

Distribuïts:    
– Aigües residuals i continentals 27.259 assaigs
– Aigües de consum, anàlisi FQ 2641 assaigs
– Fangs, residus, sediments, escòries, sòls i compost. 7.723 
assaigs
– Atmosfera (gasos combustió) 128 assaigs
– Producte alimentaris, anàlisi FQ (bromatologia) 194 assaigs
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VOLUM ASSAIGS PER SECCIONS EVOLUCIÓ DEL VOLUM D’ASSAIGS PER SECCIONS DURANT ELS ÚLTIMS 10 ANYS
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Així mateix, durant aquest any s’han efectuat un total de 96 
visites als 8 abocadors  als quals realitzem els autocontrols.

Dins els assaigs de residus cal remarcar que s’han realitzat 
un total de 122 caracteritzacions oficials de residus/proves 
de conformitat amb els corresponents informes de mos-
treig per a l’admissió dels residus en els dipòsits controlats 
segons decret 69/2009. Així mateix també destaquem les 
116 caracteritzacions agronòmiques de mostres de fangs i 
compost.

3. COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS

3.1. TRARGISA
Aquest 2017, el CECAM ha renovat de nou el conveni sig-
nat amb TRARGISA com a laboratori d’assaig homologat i 
degudament acreditat per ENAC, per a la realització de les 
analítiques d’aigües residuals.

(DIPSALUT) 
El CECAM ha seguit treballant com a empresa proveïdora 
de DIPSALUT pel desenvolupament dels següents progra-
mes:

Pt01/Pt02. Programes de suport a la gestió i control d’instal-
lacions de risc de transmissió de legionel·losi. 

 El desenvolupament d’aquests programes en el territori 
implica la caracterització de les instal·lacions d’aigua sa-
nitària amb risc de legionel·losi per a la correcta implanta-
ció dels programes de gestió i prevenció de la Legionel·la 
d’acord les especificacions que ens marca la normativa 
d’aplicació: Reial Decret 865/2003 i Decret 352/2004.

 En aquest sentit, destacar que al llarg de l’any 2017 s’han 
controlat un total de 665 instal·lacions municipals repar-
tides entre instal·lacions d’aigua sanitària d’alt i baix risc, 
així com fonts ornamentals i regs per aspersió, enfront de 
les 638 instal·lacions controlades al llarg del 2016.

Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sor-
reres infantils.

 El desenvolupament del programa Pt09 inclou l’avaluació 
de les condicions de seguretat, disseny i manteniment de 
l’àrea de jocs infantils segons els criteris que estableix la 
Norma NTJ09S, així com l’avaluació de la qualitat higieni-
cosanitària de la sorrera tal com indica la Norma NTJ 13R. 
En aquest sentit, en aquest darrer any 2017 s’han avaluat 
un total de 212 sorreres infantils ubicades en diferents es-
coles, llar d’infants o espais públics.

públic de titularitat i/o gestió municipal.
 L’any 2017, CECAM ha tornat a ser empresa adjudicatà-

ria del desenvolupament del programa de gestió del risc 
derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal. Les accions que s’han portat a terme en aquest 
programa han estat l’elaboració i implantació de plans 
d’autocontrol i control analític a les instal·lacions, d’acord 
als criteris que marca la normativa vigent, així com la re-
alització de les avaluacions higienicosanitàries per tal de 
verificar els compliments que indica el RD 742/2013 i De-
cret 95/200. En total, aquest any 2017 s’han avaluat un 
total de 82 piscines municipals descobertes i 15 piscines 
municipals cobertes.

Pt07. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges.
 Aquest any 2017, CECAM ha estat de nou empresa adju-

dicatària del programa Pt07 de suport a la gestió de la sa-
lubritat de les platges. El desenvolupament del programa 
inclou les accions de manteniment, neteja i desinfecció, 
així com el control de legionel·la de les dutxes i rentapeus 
de platja. Per altra banda, s’ha avaluat també la qualitat 
microbiològica de la sorra perimetral de les dutxes dels 
municipis que han sol·licitat aquest programa ofert dins 
del catàleg de serveis de DIPSALUT. Aquest any el nom-
bre de municipis del litoral gironí que s’han visitat ha estat 
en total de 21.

3.3. Consells Comarcals 
Consell Comarcal del Ripollès. CECAM, com a laboratori 
acreditat per ENAC i com a laboratori auxiliar de l’ACA (Ni-
vell A) fins a juny i posteriorment com a laboratori habilitat 
en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat 
de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments LA-AIG 
per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya,  ha seguit portant a terme les analítiques de les 
mostres procedents de les inspeccions a establiments, així 
com la presa de mostres i les analítiques de piezòmetres, 
lixiviats i gasos de l’abocador de Les Lloses d’acord a l’esta-
blert en el Decret 1/1997.

Consell Comarcal del Pla de l’Estany. CECAM, com a la-
boratori acreditat per ENAC i com a laboratori auxiliar de 
l’ACA (Nivell A) fins a juny i posteriorment com a labora-
tori habilitat en l’àmbit sectorial del control i la vigilància 
de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abo-
caments LA-AIG per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col-
laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, ha seguit portant a terme 
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les analítiques de les mostres procedents de les inspec-
cions a establiments, així com la presa de mostres i les 
analítiques de piezòmetres, lixiviats i gasos de l’abocador 
Puigpalter d’acord a l’establert en el Decret 1/1997. En 
aquest sentit, destacar que també s’ha portat a terme el 
mostreig i les analítiques a les diferents depuradores ges-
tionades per aquest Consell Comarcal.

Al llarg de l’any 2017, CECAM com empresa adjudicatària, 
ha seguit portant a terme les visites d’inspecció, mostreig 
i analítiques de piezòmetres, lixiviats, bassa depuradora i 
gasos del Dipòsit Controlat de l’Urgell ubicat al municipi de 
Tàrrega d’acord s’especifica el Decret 1/1997.

3.5. Col·laboració amb laboratoris, enginyeries i empreses
Destacar que al llarg d’aquest any s’ha seguit amb les dife-
rents col·laboracions establertes amb altres laboratoris del 
sector, així com enginyeries i empreses, per tal d’oferir su-
port analític i tècnic a tots els nostres clients.

4. CONVENIS DOCENTS

IES MONTILIVI
– 2 alumnes de CFGS de l’IES Montilivi ha fet pràctiques 

dins l’Àrea de Medi Ambient. 

UNIVERSITAT DE GIRONA. ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR
– 3 alumnes de Grau d’Enginyeria Química i 1 de grau d’En-

ginyeria Agrònoma han fet pràctiques dins l’Àrea de Medi 
Ambient. (juny-juliol-setembre 2017).

UNIVERSITAT DE GIRONA. FACULTAT DE CIÈNCIES
– 2 alumnes de Biotecnologia han fet pràctiques a l’Àrea 

d’Agroalimentària (juliol-agost 2017).

5- SISTEMA DE QUALITAT

Exercicis d’intercomparació 
El Laboratori de Química, Agroalimentària i Medi Ambient 
ha realitzat aquest any 21 exercicis d’intercomparació distri-
buïts de la següent manera:

QUÍMICA CONSTRUCCIÓ

EILA 2017
1 intercomparació a escala estatal d’assaigs Declaració de 
Responsable i ENAC.

AGROALIMENTÀRIA-MICROBIOLOGIA
PROGRAMA LTEST (Assaigs biològics in situ)

1 Assaig identificació de macroinvertebrats (fotos i espè-
cimens fixats)
1 Assaig recollida de mostres, identificació de macroinver-
tebrats i càlcul de l’índex biològic IBMWP

PROGRAMA IELAB (acreditat)
2 Microbiologia en aigua potable.
2 Anàlisi microbiològic de Legionel·la en aigües.
2 Anàlisis FQ i cromatogràfics d’aigua de consum. 
1 Anàlisi FQ d’aigua potable. BTEX-TPHs.

PROGRAMA BIPEA (Pollutants- Activated sludge and se-
diments)

1 River sediments- organic micropollutants
PROGRAMA QUALINOVA (Acreditat)

1 Aliment elaborat preparat per consumir (AL 17008).

MEDI AMBIENT
PROGRAMA IELAB  AIGÜES POTABLES

2 intercomparacions d’aigües potables.
PROGRAMA BIPEA  AIGÜES POTABLES

1 intercomparació d’aigües potables
PROGRAMA GSC  AIGÜES CONTINENTALS

1 intercomparació d’aigües continentals.
PROGRAMA IELAB  AIGÜES RESIDUALS

1 intercomparació d’aigües regenerades.
PROGRAMA GSC  AIGÜES RESIDUALS

1 intercomparació d’aigües residuals.
PROGRAMA MAT CONTROL Dep. de Química 
Analítica-UB

1 intercomparació  de residus/lixiviats programades per 
l’Agència de Residus de Catalunya.
1 assaig de TPHs de residu sòlid.

PROGRAMA IELAB  FANGS
1 intercomparació de fangs.

PROGRAMA BIPEA  SEDIMENTS
1 intercomparació de sediments.

Durant l’any 2017, l’Àrea de Medi Ambient ha continuat 
formant part del Comitè Organitzador dels exercicis d’inter-
comparació per a la caracterització de residus que organit-
za Mat Control, laboratori de preparació de materials de la 
Universitat de Barcelona (UB). El comitè organitzador està 
format pel laboratori de l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), CECAM, EMATSA, IQS, Agrolab i Mat Control.
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6. NOUS EQUIPS

En l’Àrea d’Agroalimentària aquest 2017, s’ha adquirit un 
incubador  Incucell de 400 litres de capacitat per l’assaig de 
Legionel·la.

A l’Àrea de Medi Ambient, aquest any 2017 s’ha adquirit 
els següents equips:

1. Equip per la determinació dels halògens orgànics absor-
bibles (AOX) per columbimetria, model XPLORER de Trace 
Elemental Instruments, proveït amb automostrejador i siste-
ma de filtració. (Vegeu fotografia 1).

2. Balança analítica de precisió Baxtran amb rang de 0 a 4,1 
kg,  resolució de 10 mg i exactitud de 0,01 g. (Vegeu foto-
grafia 2).

7. PROGRAMA DE FORMACIÓ

– Agilent 7000/7010 sêries. GL/QQQ “Techniques and 
operation course nº R1718A”. Barcelona  25-26 gener del 
2017. Imma Pibernat.

– IELAB jornada tècnica: “Últimos avances en sistemas au-
tomáticos de análsis de gérmenes totales”. Webiner Nov 
2017. Imma Pibernat.

– Desayunos IELAB: “Diez aspectos clave para tener éxito 
en la implementación de un sistema qPCR”. Webiner Sept 
2017. Elena Garcia i Imma Pibernat.

– VII Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat ambiental. 
Terrassa. Febrer 2017. Elena García.

– Jornada tècnica: Actualització Norma UNE 100030:2017 
“Nou marc en la Prevenció i control de la Legionel·la” Juny 
2017. Elena García.

– Formació en l’equip d’AOX de TE Instruments model 
XPLORER, a càrrec d’Izasa Scientific a les instal·lacions del 
CECAM. Abril 2017. Assistents: Susanna Roca, Carme 
Llenas.

– Curs “MOSTREIG I ANÀLISI D’AIGÜES in situ, Organit-
zat per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats col·laboradores. 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 
Realitzat a Barcelona. 12 hores lectives. Novembre 2017. 
Assistents: Josep Sala, Ramon Cots i Carme Llenas.

– Jornada Tècnica Calitax-Labaqua Exercicis Intercompara-
ció de Laboratoris. Nov. 2017. Carme Llenas.

Gestió Mediambiental - 2017
– Jornada presentació Decret 149/2017 de 17 d’octubre, de 

les Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació i dels la-
boratoris d’assagis per al control de qualitat de l’edificació. 
Duració 3h (Novembre 2017). – Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (BCN) 

AOX (foto 1).

Balança analítica (foto 2).
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8. GABINET TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 
I AGROALIMENTÀRIA

Aquest any 2017 s’ha continuat la col·laboració amb els 
Consells Comarcals del Pla de l’Estany, del Ripollès i de 
l’Urgell per a dur a terme el control i seguiment analític dels 
abocadors de Puigpalter, Les Llosses i Tàrrega respectiva-
ment. Així mateix, s’ha continuat amb la col·laboració amb 
diferents empreses per dur a terme el control i seguiment 
analític dels abocadors segons marca el Decret 1/97.

Al llarg del 2017 i donant resposta a la sol·licitud per part de 
l’ACA als establiments que aboquen a llera, s’han realitzat 
un total de -
tius. En aquests estudis s’avalua l’impacte de l’abocament 
de diferents empreses en la qualitat dels ecosistemes aquà-
tics mitjançant mètodes biològics, entre ells, l’estudi dels 
macroinvertebrats (índex BMWP).

Durant aquest any s’ha adequat el sistema de presa de mos-
tres, anàlisis i identificació de macroinvertebrats segons les 
taules de la normativa estatal (RD 817/2015) així com la de-
terminació del càlcul de l’índex de qualitat biològica IBMWP.

   
El Gabinet Tècnic d’Agroalimentària i Salut Ambiental ha re-
alitzat en el transcurs de l’any 2017 les següents actuacions:

Salut Ambiental
– 37 Implantacions d’autocontrols de Legionel·la.
– 282 Revisions de plans d’autocontrol de Legionel·la.
– 759 Informes de seguiment d’instal·lacions de risc per 

Legionel·la.
– 73 Revisions de plans d’autocontrols de piscines.
– 217 Informes d’avaluació estructural de sorreres infantils 

segons NTJ 9S.

Aquest any s’ha continuat treballant en la línia de l’any ante-
rior, amb un augment en el nombre d’actuacions realitzades 
en diferents camps relacionats amb la salut pública. Desta-

car que per un gran nombre de les accions efectuades s’ha 
realitzat lliurament de dossier amb formació personalitzada 
per tal d’afavorir la implantació dels diferents plans d’auto-
control.

CECAM és entitat autoritzada des de 2009 per impartir 
activitats de formació per a professionals que realitzin trac-
taments de prevenció de la legionel·losi. Núm. expedient 
66/2009 Autoritzat per la Direcció General d’Ordenació 
Professional i Regulació Sanitària. Generalitat de Catalunya.

Durant aquest any 2017 hem continuat impartint curos de 
formació en prevenció i control de la legionel·losi, fins a un 
total de 10 cursos de diferents tipologies: 
– 4 cursos de formació de 25 hores de durada (impartits 

a Girona), dirigits a tot el personal que realitza les ope-
racions de manteniment higienicosanitàries a les instal-
lacions de risc per al creixement i dispersió de legionel·la, 
segons especifica l’Ordre SCO/317/2003 de 7 de febrer. 

– 4 cursos bàsics de formació de 4 hores (impartits a Giro-
na), dirigits al personal dedicat a efectuar les operacions 
de manteniment dirigides a la prevenció de la legionel·losi 
en les instal·lacions de risc recollides en la normativa vi-
gent.

– 2 cursos de formació de 10 hores de durada (impartits a 
Girona), destinats a personal que prèviament ha realitzat 
el curs de formació de 25 hores, i que hagi d’adequar-se 
als avenços científics i tècnics en temes de prevenció i 
control de legionel·losi.

Salut Alimentaria
En el sector alimentari, s’ha continuat treballant assessorant 
el client en aspectes de seguretat alimentària per tal de ga-
rantir la innocuïtat del producte alimentari. Aquest any 2017 
s’han realitzat un total de  en menjadors esco-
lars i en establiments de restauració en general, adjuntant un 
informe tècnic en cada cas.

En aquest sentit, el CECAM col·labora en diferents empreses 
entre les quals destaquem: l’Escola d’Hostaleria de Girona, 
Consorci Sant Gregori,  Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
mitjançant la realització d’auditories als menjadors escolars 
gestionats per aquest organisme i diferents establiments tu-
rístics (Càmping Riu, Càmping Castell Mar, Càmping Castell 
Montgrí, Restaurant Alau, Càmping El Salatà entre altres). 

Estudi de viabilitat de producte alimentari
Es continua treballant en la realització d’estudis de viabilitat 
de producte. Al llarg d’aquest any s’han realitzat diferents 
estudis de vida útil en productes alimentaris tant del sector 
carni com de restauració.

Trichoptera.
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ENTITAT COL·LABORADORA DE 
L’ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA 
DE PREVENCIÓ I SEGURETAT D’INCENDIS  (ECI) 

ACREDITACIÓ I HABILITACIONS 
Actualment la nostra entitat es troba inscrita al Registre 
d’entitats col·laboradores de l’Administració en matèria 
de prevenció i seguretat, en la secció corresponent a 
l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i 
activitats recreatives, amb el codi núm. ECI-05.

INTERVENCIONS DE SEGUIMENT 
I RECLAMACIONS

Durant aquest any no s’ha realitzat cap supervisió per 
part del Departament d’Interior i tampoc s’ha rebut cap 
reclamació de les actuacions realitzades. 

PERSONAL TÈCNIC I FORMACIÓ
L’entitat disposa de 4 tècnics habilitats en el nivell avançat 
de prevenció d’incendis.

ACTUACIONS REALITZADES
Aquest any 2017 s’han realitzat un total de 28 actuacions 
d’inspecció i control en matèria de prevenció d’incendis 
a activitats diverses.

VOLUM FACTURACIÓ
S’ha facturat per un import total de 28.426¤, import que 
suposa un 14% més de facturació que l’any anterior en 
aquest camp.

SER (Serveis) Tot Catalunya

Camps d’habilitació tÀmbi actuacid’ ó

ENTITAT COL·LABORADORA 
DE L’ADMINISTRACIÓ  

ENTITAT COL·LABORADORA 
DE L’ADMINISTRACIÓ EN PREVENCIÓ I 
CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS (PCAA) 

ACREDITACIÓ I HABILITACIONS
La nostra entitat es troba inscrita al registre d’entitats 
col·laboradores de medi ambient amb el número 007-EC-
PCAA, d’acord amb el Decret 60/2015, de 28 d’abril, com 
a entitat col·laboradora en l’àmbit de la prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

El camp d’actuació habilitat és el següent: 

INTERVENCIONS DE SEGUIMENT
I RECLAMACIONS
Durant l’any 2017 no s’ha rebut cap reclamació per part 
de l’Oficina d’Acreditació de les actuacions realitzades. 

Com a part del procés de seguiment de l’acreditació com a 
Entitat col·laboradora, l’Oficina d’Acreditació ha realitzat 1 
intervenció a una activitat de Serveis. Aquesta s’ha tancat 
amb resultat favorable sense cap incidència.

PERSONAL TÈCNIC I FORMACIÓ
A finals d’any, l’organigrama de l’Entitat de Prevenció i 
Control Ambiental d’Activitats està format per 4 tècnics 
que disposen d’habilitacions per realitzar actuacions de 
control d’activitats i les vectorials associades.

Aquest any 2017 no s’han organitzat  jornades ni cursos 
específics per l’abast d’acreditació que disposem per 
part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

ACTUACIONS REALITZADES
Durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 20 actuacions 
de control ambiental a activitats diverses.

VOLUM FACTURACIÓ
S’ha facturat per un import total de 13.632,45¤, import 
que suposa un 38% més de facturació que l’any anterior 
en aquest camp.

Tapes hidrants pintades vermell.



M
EM

Ò
RI

A
  D

’A
C

TI
V

IT
A

TS
  2

0
17

44

ENTITAT COL·LABORADORA DE 
L’ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA D’ACTIVITATS 
RECREATIVES I PÚBLICA CONCURRÈNCIA

ACREDITACIÓ I HABILITACIONS 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena, del Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, en disposar 
de l’habilitació en matèria de medi ambient i de l’habilitació 
en matèria de prevenció d’incendis, la nostra entitat 
pot desenvolupar provisionalment, les funcions que el 
reglament atribueix a les entitats col·laboradores de 
l’Administració en matèria d’espectacles públics i activitats 
recreatives, complint amb els requisits específics que 
s’hi determinen, fins que el departament competent 
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives 
acrediti les pròpies.

En aquest camp es porten a terme controls inicials i 
periòdics a tot tipus d’activitats recreatives i de pública 
concurrència.

PERSONAL TÈCNIC I FORMACIÓ
L’entitat disposa de 2 tècnics que tenen les dues habilitacions 
(medi ambient i incendis), que requereix el Decret 112 com 
a condició per poder actuar en aquesta matèria. 

ACTUACIONS REALITZADES
Durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 22 actuacions 
de control en matèria d’activitats recreatives i pública 
concurrència.

VOLUM FACTURACIÓ
S’ha facturat per un import total de 15.115¤, import que 
suposa un 18% més de facturació que l’any anterior en 
aquest camp.
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Aquest departament té encomanada la tasca 
de vetllar per tal que totes les unitats que 
configuren l’empresa, compleixin amb les 
directrius de qualitat fixades per la Direcció.

Per acomplir aquesta tasca es duen a terme diferents 
accions com són les periòdiques revisions de processos, la 
realització de les auditories internes, l’assistència i segui-
ment de totes les auditories externes i la planificació de la 
formació. Després de més de quinze anys de l’obtenció de 
la primera acreditació ENAC continuem tenint i ampliant 
un dels annexos tècnics més extens d’acreditacions de 
Catalunya.

Enguany, hem tingut 2 auditories externes d’entitats 
d’acreditació i certificació, amb resultats satisfactoris:

– Per part de l’entitat de certificació AENOR, el dia 21 
d’octubre va tenir lloc l’auditoria de seguiment del 
Sistema de Gestió Medi Ambiental segons ISO 14001.

– Per part de l’Oficina d’acreditació d’Entitats Col-
laboradores (Generalitat de Catalunya), el dia 18 de 
desembre va tenir lloc l’auditoria de seguiment de l’EC.

Seguint el pla anual, s’han realitzat 7 auditories internes, 
amb l’objectiu de detectar possibles desviacions i aplicar les 

accions correctives necessàries, encaminades a mantenir 
els nivells de qualitat i els objectius de millora establerts, 
aquestes auditories corresponen a:
– Auditoria interna en Gestió Mediambiental ISO 14001.
– Auditoria interna assaigs d’agroalimentària (annex tècnic 

ENAC LE1907).
– Auditoria interna Sistema gestió de qualitat.
– Auditoria interna assaigs de construcció i tots els àmbits 

(annex tècnic ENAC LE426 i Declaració Responsable).
– Auditoria interna assaigs àrea de química, medi ambient 

i microbiologia (annex tècnic ENAC LE425).
– Auditoria interna assaigs àrea d’acústica (annex tècnic 

ENAC LE1444 i EC-PCA).
– Auditoria interna Entitats Col·laboradores (EC-PCAA, 

EC-RES, EC-AIG).

RECONEIXEMENTS EXTERNS
Com a resultat de l’esforç dels diversos departaments 
afectats s’ha assolit un important reconeixement extern 
que actualment podem resumir en:

1- Acreditacions ENAC
ACREDITACIÓ núm. 218/LE425

residuals, lixiviats, fangs, residus, escòries, sòls agrícoles, 
sediments, sòls, compost.

Àrea de Qualitat/Acreditacions
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residuals, sanitàries.
ACREDITACIÓ núm. 218/LE426

(àrids i aigua)
ACREDITACIÓ núm. 218/LE1444

ACREDITACIÓ núm. 218/LE1907

(aliments i suports)

Per a l’abast o annex tècnic d’aquestes acreditacions, es 
pot consultar la seva relació actualitzada a www.enac.es

2- Reconeixements de la Direcció General de Qualitat 
de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
CECAM figura inscrit al registre de Laboratori d’assaigs 
per al control de qualitat de l’edificació amb Declaració 
Responsable del Departament de Territori i Sostenibilitat 
pels assaigs de:

L’abast actualitzat es pot consultar a (www.gencat.cat).

3- Acreditacions d’altres departaments de l’adminis-
tració catalana
Es mantenen i milloren les acreditacions dels laboratoris 
de química, agroalimentària i medi ambient que són:
Acreditacions concedides pel Departament de Salut 

.

103-97 A (activitats d’anàlisi amb significat sanitari 
d’aliments, de begudes, d’aigües de consum i d’altres 
tipus de mostres amb incidència en la salut pública). 

 B (anàlisi d’autocontrol -Establiments alimentaris, 
Legionel·la, Aigües de consum i Piscines-. (validesa 
indefinida).

Acreditacions concedides pel Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca. (Direcció General de producció, 

.

4, 5, 6, 10, 44, 58, 68, 72 i 81 (aigües potables, aigües 
residuals, fangs, sòls, control de legionel·la, microbio-

logia alimentaria i control microbiològic de superfícies 
alimentàries) (vigent fins a 10 d’octubre de 2020).

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 22, 24, 31, 32, 44, 52, 56, 58, 
68, 78, 86, 87 i 88. (aigües, microbiologia alimentaria, 
fangs de depuradores, aigües residuals, sòls, adobs, 
foliars, pinsos, farratges, sediments, productes làctics, 
productes carnis, productes precuinats, pastisseria, 
microbiologia ambiental, control microbiològic de su-
perfícies alimentàries, suport de mostreig d’emissions 
atmosfèriques, PCB’s en aigües, COV’s en aigües i HAP’S 
en aigües) (vigent fins a 3 de novembre de 2021).

Acreditacions concedides per l’Oficina d’acreditació d’En-
titats Col·laboradores del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

la prevenció i control ambiental de les activitats (EC-
PCAA), segons el Decret 60/2015, de 28 d’abril amb el 
número 007-EC-PCAA per al camp d’actuació: activitats 
de serveis, amb validesa fins a 06/01/2019.

de prevenció de contaminació acústica (EC-PCA) tipus 
A per al camp d’actuació: mesurament de nivells sonors 
(NS) i mesurament de la qualitat acústica de l’edificació 
(QE) amb el número 007-EC-PCA amb vigència fins al 
21/11/21.

de la Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) 
per als subcamps d’habilitació: Determinacions in situ 
i Presa de mostres amb el número 007-EC-RES amb 
vigència fins al 06/01/2019.

la contaminació atmosfèrica (EC-A) amb el número 
007-EC-A amb vigència fins al 06/01/2019.

control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i 
gestió dels abocaments (EC-AIG) per als camps d’actuació 
següents: EC-AIG-PMR (aigües residuals), EC-AIG-PMF 
(aigües subterrànies) amb número 007-EC-AIG.

control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua 
i la gestió dels abocaments LA-AIG, per als camps d’ac-
tuació LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües 
residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua), 
LAE-A (Determinació analítica en mostres d’aigües 
residuals d’EDAR) amb el número 007-LA-AIG-R.

caracterització dels residus i dels lixiviats LA-RES amb 
número 007-LA-RES-R.
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Acreditacions concedides pel Departament d’Interior (Direc-
ció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments).

segons el Decret 42/2015 amb el número ECI-05 amb 
validesa fins a 20/04/2021.

5- Certificació de sistema de gestió Medi Ambiental 

Disposem de la Certificació del sistema de Gestió Medi 

Ambiental segons ISO 14001 per a tota l’empresa. Atorgada 
per l’entitat de certificació AENOR (cert. Nº GA-2011/0664).

Els reconeixements vigents segueixen fent de CECAM una 
institució líder indiscutible entre les entitats i laboratoris 
de control de qualitat de l’estat.
En resum, es pot dir que durant aquest any s’han mantingut 
i ampliat les fites assolides anteriorment.
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Durant aquest any i igual que en els anys ante-
riors, s’ha mantingut el concert amb el servei 
de Prevenció aliè, en les 4 disciplines pre-
ventives: Seguretat en el treball, Ergonomia i 

Psicosociologia, Higiene industrial i Medicina del treball.

Aquest any 2017,i a causa de la contínua implantació de 
noves tipologies de serveis i millora dels actuals, hem con-
tinuat revisant i modificant l’avaluació de riscos al centre 
de Celrà i més especialment a les àrees de Química i Medi 
Ambient punteres i en creixement en aquests moments.

Al llarg de l’any, hem continuat dotant i sensibilitzant so-
bre l’ús i la utilització de la roba de treball i els equips de 
protecció individual necessaris per a desenvolupar cada 
tasca concreta per reduir l’exposició als riscos.

A tots els treballadors, i amb més rigor als afectats per les 
mobilitzacions internes, se’ls ha lliurat la informació dels 
riscos existents al nou lloc de treball que compaginen, i 
se’ls ha continuat formant amb els cursos imprescindibles 
en matèria de prevenció de riscos laborals, perquè puguin 
desenvolupar la seva activitat amb la precaució i prevenció 
necessària tant per la seva integritat física i psíquica, com 
pel bon funcionament i posicionament de l’empresa vers 
la sinistralitat laboral.

S’han seguit coordinant les activitats empresarials pre-
ventives amb totes aquelles empreses que col·laborem. 
El departament de Seguretat ha creat un fitxer electrònic 
viu que s’actualitza dia a dia, amb totes aquelles dades, 
registres, i procediments necessaris per fer una bona co-
ordinació d’activitats empresarials en prevenció de riscos 
laborals. Per agilitzar aquesta activitat i realitzar-la de la 
manera més eficient i eficaç possible via internet, a més a 
més l’empresa ha donat accés a aquesta base de dades a 
tots els treballadors que tenen un equip de col·laboradors 
a càrrec seu per millorar la sensibilització, el coneixement 
i la implicació d’aquests en matèria de prevenció, i poder 
agilitzar la tramitació de documentació. D’aquesta manera, 
com que no es depèn d’una única persona (al fer extensible 
la gestió de seguretat a gran part de l’organització), ens 
permet millorar en temps i qualitat el servei donat a les 
nostres empreses col·laboradores i també, contribuir a 
preservar la salut dels nostres col·laboradors.
La Vigilància de la Salut, que la nostra empresa realitza, 
s’ha continuat fent, com ja fa anys.

El servei de prevenció aliè ha seguit realitzant cursos de 
formació presencials a les nostres instal·lacions de Celrà. 
Hem impartit també formació en prevenció de riscos labo-
rals pels nostres treballadors a través d’internet, mitjançant 
l’aula preventiva del nostre servei de prevenció. Amb 
aquest sistema, s’ha complementat la formació presencial, 
i així, hem continuat formant el nostre equip humà, però 
aprofitant la flexibilització horària que ens permet aquest 
mitjà electrònic. Amb aquest sistema, hem invertit temps 
de formació en dies i hores on no hi havia massa càrrega 
de treball, i així el nostre personal s’ha pogut formar més 
ràpidament i amb més comoditat, personalitzant-la més, 
i facilitant-los l’equip necessari per realitzar aquestes 
activitats formatives dins la mateixa organització.

Els cursos impartits durant aquest període i cursats segons 
els requisits a complir a cada lloc de treball, han estat:

construcció de 60 hores.

llocs de treball”.

visualització de dades”.

mesures preventives”.

en el sector de la construcció”.

perillosos”.

càrregues”.

Gràcies a totes aquestes accions, l’assessorament i el suport 
del nostre servei de prevenció, juntament amb la col·laboració 
i implicació de tot el personal i la integració de la prevenció a 
l’estratègia de l’empresa hem aconseguit tancar l’any 2017, 
amb zero accidents i sense incidències rellevants.

Àrea de Seguretat
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Com en anteriors exercicis, s’ha anat revisant 
i renovant el maquinari de les instal·lacions, 
conformant un inventari de més de -
nadors, 9 impressores i una gran varietat de 

dispositius multimèdia. Per altra banda, l’ús de les càme-
res digitals ha disminuït, per les prestacions dels telèfons 
intel·ligents.

L’equipament està distribuït de la següent forma: 3 ser-
vidors, un d’ells amb màquines virtualitzades, 
bàsics, 17 ordinadors d’equips d’assaig i 5 portàtils. 
Als quals afegim 2 tauletes tàctils per a la recollida de 
mostres.

S’ha procedit a la substitució de 6 equips de sobretaula 
per aparells més moderns.

S’ha consolidat l’ús equips d’impressió d’alta gam-
ma i rendiment, en format A3, Konica Minolta C454e, 
Toshiba eStudio 4520 i Toshiba eStudio 520, on tenim 
centralitzats els serveis d’impressió de factures, actes i 
informes. Seguint la tònica d’anar retirant impressores 
obsoletes, en queden 2 de departamentals de gamma 
petita i 3 en equips d’assaigs. També destaca l’ús inten-
siu de la impressora d’etiquetes per a mostres, amb els 
corresponents codis de barres.

Àrea d’Informàtica

Konica Minolta C454e.

Continuem l’aposta per eines de “programari lliure”, no 
només pel que fa als servidors (Linux), sinó que també 
en làmbit d’aplicacions/eines d’usuari (Mozilla Firefox, 
Mozilla Thunderbird, LibreOffice), actualitzant aquestes 
eines a les darreres versions existents.
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El fet més rellevant durant l’exercici 2017 és la instal·lació 
de la fibra òptica al CECAM,  fet que ha produït un aug-
ment molt significatiu del rendiment de les connexions 
a Internet.

S’han afegit noves característiques que milloren la pro-
ductivitat dels processos empresarials, així com s’ha 
anat atenent la demanda de consultes sobre el progra-
mari estàndard d’ofimàtica. Cal destacar la consolidació 
de tècniques de certificació digital, amb la signatura di-
gital dels tècnics a les actes i informes generats en PDF.
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S’ha anat ampliant el sistema de gestió amb nous desen-
volupaments que permeten la millora de la gestió inte-
grada i del sistema de qualitat i organització.

A causa de la nova adquisició –o renovació- d’equipa-
ments d’assaigs i millores en equips existents, s’han 
desenvolupat o actualitzat les aplicacions adients per 
millorar i automatitzar el traspàs de dades i càlculs dels 
diferents equips cap al sistema de gestió.

Actualment també disposem d’un servidor d’aplicacions, 
encarregat de processos massius. Per exemple, la gene-
ració d’actes, PDF’s, signatura electrònica de documents, 
enviament de correu electrònic, impressió d’actes, etc.

L’  per a la recollida de dades a 
camp, i que ha demostrat la seva utilitat, permet la in-
corporació immediata de la informació al sistema infor-
màtic i el seu posterior tractament.

S’ha continuat mantenint les instal·lacions informàtiques 
i el Centre de Procés de Dades (CPD), que ens permet 
disposar, per als ordinadors centrals de l’empresa, d’un 
lloc amb condicions ambientals controlades i les mesu-
res de seguretat adients per assolir els paràmetres re-
querits per la llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

Per últim s’ha realitzat una auditoria informàtica externa 
que ens ha ajudat a detectar els punts dèbils i possibles 
millores tant de la infraestructura informàtica com del 
parc material existent. Amb els comentaris obtinguts 
s’ha realitzat un pla de treball per tal de posar-nos al dia 
i tenir eines de gestió avançades.

Servidor de comunicacions i virtualització.                        
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La nostra organització, com es pot observar en el 
gràfic,  es manté amb un equip humà estable en el 
transcurs dels últims anys, adaptat a la nova realitat 
empresarial d’un dels sectors al que donem més 

servei: el de la construcció.

Volem remarcar que l’àrea de Medi Ambient i Química 
aquests últims anys, continua presentant un creixement es-
table i positiu, i és l’àrea que l’empresa dóna suport dotant-la 
de recursos tant productius com humans, a fi de consoli-
dar-la i posicionar-la igual que les altres àrees més conegu-
des i sòlides de la nostra organització.
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En els dos últims exercicis, la nostra empresa ha incremen-
tat lleugerament la plantilla, per poder donar sortida al mo-
derat increment de la demanda, i que aquest s’ha mantingut 
durant tots dos exercicis econòmics.

El CECAM, per continuar sent competent i competitiu amb 
els serveis que oferim als nostres clients, i també per pro-
tegir i mantenir els llocs de treball vigents, en molts casos 
s’han hagut de fer mobilitats horitzontals, canviant i compa-
ginant els treballadors de departament i lloc de treball, as-
sumint els costos d’aprenentatge, reciclatge i formació que 
això comporta.

Cada professional que compon el nostre equip humà ha 
hagut de fer un gran esforç d’adaptació i aprenentatge per 
professionalitzar-se, amb la finalitat d’incrementar la seva 
polivalència i saber fer, per poder donar resposta a les exi-
gències del mercat de treball actual.

A final de l’any 2017 el CECAM ha quedat compost per un 
equip humà de 50 professionals en diferents àrees, dels 
quals 28 són tècnics multidisciplinaris amb formació uni-
versitària i especialitzats, la resta el configuren analistes, 
comercials i administratius, i tots junts, continuem liderant 
i duent a terme el mateix o superior ventall de serveis que 
hem ofert als nostres clients al llarg dels anys, amb la matei-
xa qualitat i rigor que ens ha diferenciat fins a la data.

Cal fer present que ja fa anys que potenciem dins la nostra 
organització la contractació indefinida i a més, sense dis-
criminació de gènere, és per aquest motiu que l’empresa 
aquest últim any ha disposat, de mitjana, d’un 85% de la 
plantilla amb contracte fix i només un 25% de contractes 
temporals per poder donar sortida amb la mateixa qualitat 
que ens caracteritza els increments d’encàrrecs puntuals.

Aquest any 2017 ja finalitzat, hem continuat realitzant ac-
cions per motivar i fidelitzar els nostres treballadors, amb la 
finalitat de millorar les relacions laborals, la seva protecció 
individual, i afavorir un bon clima de treball dins la nostra 
organització:

tant a homes com a dones, per millorar i compaginar la 
seva vida familiar amb la professional.

ser mares, oferint-los, privadament, una modificació o re-
ducció de jornada personalitzada per a cada treballadora, 
d’acord amb les seves necessitats específiques, sense 
l’exigència d’acollir-se forçosament a les reduccions que 
dicta estretament la llei.

i reciclatge on poden acollir-se voluntàriament els treba-
lladors interessats, adaptant els horaris per continuar for-
mant-se acadèmicament i així poder millorar el seu currí-
culum professional dins de l’organització.

-
sa d’assegurança mèdica individual voluntària amb una 
companyia asseguradora perquè els treballadors de l’em-
presa, que compleixin els criteris i objectius marcats, en 
puguin gaudir gratuïtament.

-
nics i diferents Caps d’àrea són dones dins el nostre equip 
humà. Aquest últim any hem comptat amb un conjunt de 
professionals del 55% d’homes i d’un 45% de dones.

En aquest moment podem afirmar que el CECAM continua 
creixent, i compta amb un equip humà suficient, compro-
mès amb l’organització, polivalent, altament qualificat i or-
ganitzat per donar conjuntament un servei de màxima qua-
litat als nostres clients i preservar la continuïtat de la nostra 
organització.

77%

23%
TIPUS DE CONTRACTES

Temporal 23%

Indefinit 77%
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Diversos

Aquest any 2017, el Sr. Jaume Espígol Camps, 
Gerent de la nostra societat des de l’any 1990, 
s’ha acomiadat de tota l’organització, essent 

baixa a la mateixa per jubilació, deixant el relleu de la 
Gerència, al Sr. Albert Sánchez Ferrer, qui liderarà i dirigirà 
la nostra organització a partir del següent exercici 2018.

Tots els seus companys vam voler homenatjar-lo amb un 
acte sorpresa celebrat el mes de desembre, donant-li les 
gràcies per la seva dedicació i trajectòria professional, i 
donant la benvinguda a l’Albert.
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TOTAL FACTURACIÓ *

FACTURACIÓ PER DIVISIONS (EN PERCENTATGE)

Edificació 27 Geotècnia 16
Medi Ambient 28 Obra Civil 9
Agroalimentària 20

20

9

28 16

2710262

178
1.828 5.265

356

7.984

* Any 2015 renúncia de l’activitat de Geotèrmia

Gràfics comparatius

Construcció 7.984
Geotècnia 356
Medi Ambient 5.265
Obra Civil 1.828

Medi Ambient 5.265
Obra Civil 1.828
Gabinet Tècnic 178
Agroalimentària 10.262
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RESULTATS PER DIVISIONS
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CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU

acustica@cecam.com

aigues@cecam.com

arids@cecam.com

assessoria.professional@cecam.com

atmosfera@cecam.com

cecam@cecam.com

celra@cecam.com

ceramiques@cecam.com

comercial.edificacio@cecam.com

comercial.quimica@cecam.com

comercial@cecam.com

comptabilitat@cecam.com

contaminacio@cecam.com

cursos@cecam.com

direcciocivil@cecam.com

eac@cecam.com

edificacio@cecam.com

facturacio@cecam.com

formigons@cecam.com

gabinet.tecnic@cecam.com

geotecnia@cecam.com

geotecniacamp@cecam.com

geotecnic@cecam.com

gerencia@cecam.com

gestio@cecam.com

informatica@cecam.com

inspeccions@cecam.com

instal.lacions@cecam.com

mediambient@cecam.com

microbiologia@cecam.com

obra.civil@cecam.com

oficinatecnica@cecam.com

patologies@cecam.com

qualitat@cecam.com

quimica.construccio@cecam.com

quimica@cecam.com

residus@cecam.com

rrhh@cecam.com

salut.ambiental@cecam.com

salut.publica@cecam.com

secretaria@cecam.com

seguretat@cecam.com

sols@cecam.com

tecnicdesalut@cecam.com

terres.agricoles@cecam.com

utva@cecam.com

www.cecam.com
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