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Presentació
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

E

ls resultats que presentem de l’any passat confirmen
l’estabilitat del Cecam en la línia dels darrers anys.
Es detecta un lleuger increment d’obra privada i es comencen a veure grues en llocs molt concrets, sobretot a la costa;
a l’interior costarà més entrar en el canvi de tendència.
En quan a l’obra pública es segueix a un nivell molt per sota del
que seria raonable i necessari. Les causes són, de ben segur, més
polítiques que econòmiques. De totes maneres el Cecam es presenta a les licitacions que en comptagotes van sortint i de mica
en mica anem aconseguint encàrrecs. Destacar que darrerament
se’ns ha adjudicat un important contracte per part de BIMSA de
l’Ajuntament de Barcelona.
També hem aconseguit renovar el contracte amb Dipsalut de la
Diputació de Girona per al control de legionel·la als municipis de
les comarques gironines, que al ser plurianual i prorrogable dóna
una certa estabilitat en el temps.
Ja dèiem fa anys que no es tractava d’una crisi passatgera sinó d’un
nou marc econòmic al que calia adaptar-se. El Cecam ha estat
capaç d’adaptar la seva estructura; malauradament s’ha tingut
que prescindir de professionals molt qualificats però no hi havia
altra sortida. Només recordar que de l’estructura de laboratoris
de col·legis professionals existents fa tan sols deu anys, avui en
quedem ben pocs. Considerem que el Cecam és viable i sobretot
necessari per a l’excel·lència de la nostra feina com a experts en
el control de materials.
La feina de l’arquitecte tècnic en el camp de l’execució d’obra requereix del suport no només d’un laboratori, sinó de tot un equip
d’experts en materials. Cal recordar i tenir present la part de Centre
d’Estudis de la Construcció que a vegades és poc coneguda pel
nostre propi col·lectiu.
Cal recordar que el Cecam fou creat per donar suport als aparelladors i arquitectes tècnics per al desenvolupament de la nostra feina
amb el màxim de garanties i aquest és el camí que cal anar seguint.
És per això que des d’aquesta memòria us animo a ser exigents
amb el Cecam i proposeu millores o noves eines que pugueu
necessitar i no dubteu en demanar el suport tècnic que requeriu.
L’equip directiu del Cecam està a la vostra disposició ja que creiem
en la utilitat, vigència i futur del nostre laboratori.
Ernest Oliveras Aumallé
President del Consell d’Administració
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Comentaris generals

GERÈNCIA

L’

exercici que presentem, creiem que és el de l’inici de la recuperació, pel que afecta a la xifra de
negoci global de l’Empresa, però no en tots els
sectors, ja que preveiem que algunes àrees, sobretot les
que tenen incidència en l’obra pública, seguiran sota mínims bastant temps més per la incapacitat d’inversió de
les diferents Administracions.
El sector de l’edificació ha tornat a fer un salt quantitatiu,
amb un increment anual de construcció d’habitatge nou
del 34%, passant dels 628 habitatges del 2015 als 846
d’enguany. Aquest any hem observat l’inici d’alguna promoció puntual d’habitatge plurifamiliar normalment en
zona costanera. Tot i que l’increment percentual és molt
notori, seguim estant en xifres absolutes extraordinàriament baixes, molt lluny de normalitzar el sector. I quan
dic normalitzar no em refereixo als 18.000 o 19.000 habitatges dels anys de la bombolla, sinó als 4.000–5.000
que pensem que serien necessaris en un mercat sense
estocs al congelador.
El sector alimentari està travessant molt bons moments
amb ampliacions d’instal·lacions en moltes empreses i
la indústria, sobretot l’exportadora, també ha millorat la
situació. En quant al sector terciari notem un lleugera millora, però molt moderada i irregular.
Entrant ja a analitzar les diferents Àrees de l’Empresa veiem que Edificació ha crescut un 27% passant d’una facturació de 407 mil euros del 2015 als 519 mil de l’actual.
Geotècnia ha crescut un 19% passant dels 398 mil als
474 mil euros. Medi Ambient ha millorat un 3% passant
dels 452 mil als 466 mil i Agroalimentària també amb
una millora del 10% passant dels 481 als 529 mil euros.
En quant a Àrees de menor entitat en creixement hi trobem Instal·lacions, amb un 13%, Acústica amb un 2% i
Química-Construcció amb un 16%.

A l’altra costat de la balança tenim les àrees en recessió.
Així veiem l’àrea de Sòls amb un 5,5% passant dels 106
mil euros de l’any anterior als 100 mil de l’actual. L’EAC
que passa dels 79 mil als 47 mil amb un 40% de baixa
(motivat per la renúncia a l’Acreditació de Mineres), Ceràmica i Assagis Varis amb una davallada del 9% que
passa de 64 mil a 58 mil, Geologia Mediambiental amb
un 8% de baixa, passa dels 157 mil als 144 mil i per últim
Vials amb un 16,6% de baixa que passa de 161 mil als
134 mil euros.
La facturació global de l’Empresa ha assolit els 2.675.398
euros amb un increment interanual del 6,71%.
Si analitzem el nivell de diversificació dels serveis de
l’Empresa segons sectors, observem que Edificació factura el 27%, Geotècnia el 18%, Medi Ambient el 25%,
Obra Civil el 9% i Agroalimentària el 20%.
En quant als resultats, pràcticament els hem triplicat, tot
i que ens movem en xifres molt minses. Hem passat dels
7.349 euros de benefici, després d’impostos, de l’exercici
anterior als 21.426 euros de l’actual.
En quant a cicle econòmic, seguim en un entorn de baixa
activitat i amb molta competència, que fa que els preus
de venda hagin de ser extremadament ajustats per ser
competitius, resistint-nos a reduir activitat per seguir
mantenint llocs de treball.
Em resta agrair a tot el personal de l’Empresa el seu
entusiasme i dedicació que ho fan possible, i al Consell
d’Administració per l’ajut i suport que constantment em
dediquen.
Jaume Espígol Camps
Gerent
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ORGANIGRAMA DEL CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU
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Divisió de Geotècnia i Geologia
ÀREA DE GEOTÈCNIA I GEOLOGIA

S
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016

embla que l’any 2016 se segueix la tendència
que s’intuïa el 2014 i que no es va acabar de
constatar el 2015. En aquest exercici el nivell
d’activitat s’ha incrementat, bé que encara amb
la mancança de la inversió pública. S’han mantingut totes les línies d’activitat per poder donar cobertura als 251
encàrrecs efectius de treball.
En el 2016 les campanyes de camp per a grans obres
s’han limitat a actuacions molt puntuals en el tram de
la N-II entre Orriols i Vilademuls i també a Fornells de
la Selva Tanmateix, en part s’ha compensat amb altres
actuacions, com ara la construcció de grans superfícies
industrials i comercials. De forma similar al 2015, els estudis relacionats amb contaminació de sòls s’han més
o menys mantingut, bé que potser quelcom a la baixa.
Concretament s’han instal.lat 608 metres de tub piezomètric de diferents diàmetres i tipologia.
La major part dels encàrrecs, el 86% de les peticions fetes (215) a l’Àrea, corresponen a estudis elaborats des

10

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 hidràulica.
D’aquests 16 corresponen a l’administració i són estudis
lligats a la construcció d’equipaments per ajuntaments.
La resta de l’activitat queda repartida en instal.lació de
piezòmetres, estudis d’estabilitat, d’identificació del nivell de fonamentació, de vials i patologies.
Dels estudis elaborats per l’Àrea cal destacar algunes
obres en especial, les lligades a la construcció d’unes
caves a Peralada, un gran superfície comercial (10.000
m2) a Girona i una a Lliçà de Munt (18.000 m2) una
gran nau industrial a Massanes, 52 habitatges al Golf d
Caldes, un edifici de 13 plantes a Badalona i una nova
clínica al sud de Girona.
Com a dades de tipus estadístic dir que l’activitat global
de l’Àrea ha comportat realitzar 4.080 m lineals de perforació, 488 proves de penetració dinàmica DPSH i 38
pressiometries.

Realització d’un sondatge al Port de l’Estartit.

Realització d’un sondatge al Teatre Romà de Tarragona.
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ASSAIGS DE PRESSIOMETRIA
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ÀREA DE GEOLOGIA AMBIENTAL/
CONTAMINACIÓ DE SÒLS
Durant l’any 2016, a l’àrea de geologia ambiental s’ha
reduït en part el volum de feina, però es troba més repartit
en projectes més petits (33 en total). 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 vessament en naus industrials.
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La gran majoria de projectes segueixen estant relacionats amb instal·lacions (o afeccions) relacionades amb
l’hidrocarbur, ja sigui en estacions de servei o en terrenys
industrials on s’hi manipulaven aquestes substàncies
antigament.
S’han realitzat des de investigacions preliminars, investigacions detallades, i algunes actuacions de descontaminació
del sòl i de l’aigua subterrània.

S’han realitzat també alguns estudis 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 2016 CECAM ha continuat treballant per l’Agència
de Residus de Catalunya com a Assistència Tècnica per a
la Gestió de sòls contaminats a Catalunya, avaluant expedients relacionats amb la contaminació de sòls a Catalunya.
Es continua també realitzant treballs de seguiment de
l’afecció a l’aigua subterrània en emplaçaments on ja
s’ha donat per acabada la fase de sanejament del subsòl.
Altres assaigs no destructius:
L’any 2016, el nombre d’assaigs d’integritat de pilons realitats (assaig sònic) ha augmentat respecte a l’any anterior.
En total, el 2016 es van assajar 268 pilons, respecte als
176 de l’any anterior.
Els assaigs es van realitzar en cinc obres; quatre corresponen a la construcció/ampliació de naus industrials al
gironès i la selva, i una a estructures de l’ampliació de
l’Autovia A2.
Durant el 2016 es van realitzar també alguns assaigs Cross
Holes a mòduls de pantalla a una obra a Platja D’Aro; en
total es van assajar 38 mòduls.

Perforació de sondeigs d’investigació a una indústria.

EVOLUCIÓ DEL NRE. DE PILONS ASSAJATS
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Divisió d’Edificació
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ÀREA DE FORMIGÓ

16

Formigó fresc
L’augment dels assaigs en aquesta àrea ha continuat
amb la mateixa línea de l’any anterior amb un increment del 27 % si comparem el volum de provetes
assajades al laboratori. Aquest fet sembla indicar que
s’ha mantingut la petita recuperació experimentada
l’any passat. S’ha notat també la incidència d’algunes obres industrials com l’ampliació de la fàbrica
Nestlé a Girona o l’ampliació d’una zona industrial
a Viladrau i la construcció de l’abocador de Pedret
i Marzà. Hi ha 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 la N-II a Vilademuls i obres de manteniment de la variant de la
N-II a Girona i petites intervencions en les obres
de construcció del túnel de les Glories a Barcelona.
S’ha portat el control de qualitat de diverses obres
promogudes per Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya; l’IES de Pineda, les escoles de Roda
de Ter i Mataró, el CAP de Figueres o l’estació d’autobusos de Girona.

Entre les obres de promoció privada, cal esmentar
igual que l’any passat, el CECAM ha portat el control
de qualitat de varies obres d’habitatges tant unifamiliars com plurifamiliars al PGA Golf de Caldes
de Malavella i a diferents indrets de les comarques
gironines i barcelonines.
En total s’han realitzat 6907 preses de mostra de
formigó fresc per l’assaig de compressió, un 24
% més que l’any anterior (no és té en compte les
provetes portades assajar al nostre laboratori i que
no han estat fabricades per nosaltres).
Observem que les sèries majoritàries 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 als 56 dies, li
segueix la mostra formada per 3 provetes i desprès
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.

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
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
3 Provetes
7 Provetes

4 Provetes
8 Provetes

5 Provetes
9 Provetes

6 Provetes

17%

20%
6 Provetes

6 Provetes

4%
2%
1%
1%

7%

36%

46%

27%
39%

Pel que fa les sèries amb proveta cúbica de 15 cm
d’aresta, és més utilitzada en promocions privades,
i el número majoritari de provetes, és de 3 provetes
per sèrie.
El format de les provetes de l’assaig a compressió
Per qüestions mediambientals, 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 cilíndrica de Ø 15
cm i altura 30 cm ens permet millorar l’aprofitament
dels recursos i la gestió del residus.

% SEGONS TIPUS DE PROVETES
Ø15x30

15x15x15

77%

23%

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

Assaigs de ruptura a compressió de provetes de formigó fresc..
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Microprovetes extretes de biguetes de formigó fabricades amb ciment
aluminós assajades compressió.

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,...
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En algunes plantes de formigó s’han realitzat assaigs de caracterització i assaigs d’homogeneïtat de
camions formigoneres i amassadores per el control
intern de les plantes.
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Es continuen realitzant els assaigs obligatoris indicats 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 característiques físico-mecàniques, carbonatació, pH, ...

Testimonis de formigó al laboratori.

A l’apartat del 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 ultrasons per buscar diferències entre formigons o per
determinar la profunditat d’una fissura o l’alteració
de l’estructura de formigó desprès 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
En aquest apartat la majoria dels assaigs és realitzen
en beurades d’injecció o d’ompliment de micropilots.
En menor quantitat en morters de paleteria.
La majoria dels ciments disposen de marca CE i
queden exempts de control en obra si no es prescriu
expressament al pla de control de l’obra.
Els assaigs realitzats son: les característiques mecàniques, la viscositat, la densitat, l’exudació i
variació de volum.

Àrids:
Anem col·laborant en algunes canteres de la província
pel control de producció que exigeix la marca CE dels
àrids, tan pel que fa amb àrids naturals com reciclats.
Així es fan els assaigs que requereix la norma de
referència en funció de la producció de la cantera.
A finals de l’any 2016 , l’organisme nacional ENAC
va visitar les nostres instal·lacions per l’auditoria
anual de seguiment de l’acreditació, entre altres,
d’àrids i formigó.
Acreditacions i assegurament de la qualitat
El departament de construcció seguix amb les mateixes acreditacions :
– 218/LE426 d’ENAC, per formigó fresc, àrids i aigua
– Declaració Responsable de la Generalitat de Catalunya

Generalment l’assaig més sol·licitat és el de comprovació de les soldadures mitjançant l’assaig no
destructiu amb líquids penetrants o també amb
partícules magnètiques, aquests representen el 92%
de les inspeccions.
Les inspeccions amb ultrasons també es demanen
però en menor quantitat degut, sobretot, al disseny
de les unions que moltes vegades no permet aquest
tipus d’assaig.
Una altra dada a considerar és que en obres importants, sobretot industrials, les unions de soldadura
es fan a taller i el muntatge a obra mitjançat unions
cargolades. Per la nostra banda es realitza el control
d’aquestes unions, fent comprovació visual i del collat
dels cargols amb claus dinamomètriques calibrades.

Acer i estructura metàl·lica
Acer per elaborar ferralla
Durant el 2016, els assaigs en acers corrugats destinats a ferralla s’han mantingut en els mateixos
nivells dels últims anys. En general, no es fa control
dels acers corrugats, ja que disposen de certificats
de qualitat si no és que l’obra tingui una entitat
important i calgui un control addicional o així ho
dicti la Direcció d’obra.
Els assaigs que es fan sobre la ferralla són el de
càrrega de ruptura i límit elàstic, secció equivalent,
doblegat i desdoblegament i identificació de l’acer.
Inspecció amb L.P.

Acers:
La majoria d’encàrrecs sobre acers és per saber la
seva identificació química per contrastar amb els
certificats o són d’acers anteriors a la normativa i
no es tenen dades sobre les seves característiques.
Pel que fa a la resta d’assaigs, com que també és
un material que ha de tenir el certificat de qualitat,
no es requereixen assaigs a laboratori, tret que no
hagin patit alguna patologia o siguin procedents
d’alguna rehabilitació.
Estructura metàl·lica:
Seguint la tendència de l’any anterior, les inspeccions de les unions en l’estructura metàl·lica han
anat augmentant.
Inspecció amb P.M.
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Pel que fa a les obres de gestió pública, es va treballant amb INFRAESTRUCTURES de la Generalitat en
obres de construcció de CAP i escoles.
Algunes de les obres més importants que hem participat en el control de qualitat aquest anys han sigut:
–
–
–
–
–
–
–
–

Inspecció cargols.

Els tècnics d’aquesta àrea s’han format en els mètodes de Líquids Penetrants i Partícules Magnètiques,
nivell 2. Així mateix, tenim un tècnic amb la Certificació d’Assaigs no destructius mètode PT (líquids
penetrants) del sector de soldadures per l’organisme
de Certificació CERTIAEND.
En resum, l’any 2016 segueix la tendència de l’any
anterior, la promoció privada va en augment, sobretot cases unifamiliars o de pocs veïns, i en el sector
industrial hi ha un repunt com s’ha anat observant
en els darrers anys.

GRÀFIC D’INSPECCIONS EN ESTRUCTURES
METÀL·LIQUES
PM

VISUAL

PAR

4%
4%
1%
1%
3%
3%

81%
81%
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LP

Construcció del CAP de Platja d’Aro
Construcció d’un IES a Pindeda de Mar
Club Nàutic de l’Estartit
Construcció Lidl a Girona
Ampliació de la Nestlé a St. Gregori
Ampliació de Liquats Vegetals de Viladrau
Ampliació Esteve Química de Celrà
Diferents obres al PGA de Caldes de Malavella,
habitatges i hotel.
– Ampliació de la depuradora a Anglès
– Construcció d’un EDAR a Pedret i Marzà

ÀREA D’INSTAL·LACIONS
S’ha aturat la caiguda dels darrers anys però segueix la
tendència a la baixa de l’any anterior. Tot i la reducció
d’ingressos es segueix mantenint el alt nivell de qualitat
que ens caracteritza a les inspeccions. Aquest fet fa que
la relació treball ingressos sigui enganyosa.
COMPARATIVA 2003-2016

S’han realitzat moltes tasques de millora i manteniment
al propi edifici de CECAM que no es reflecteixen al departament d’instal·lacions.
Les actuacions que s’han dut a terme dins de l’àrea d’installacions afecten principalment edificis d’obra pública, edificis
sanitaris i assessorament en normativa de legionel·la en
instal·lacions públiques.
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Els principals clients amb què hem treballat des d’aquesta
àrea han estat durant l’any 2016 els següents: AJUNTAMENTS, 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 realitzen 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 bàsiques 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 Gas-oil
– Climatització
– Protecció contra incendis
– Fontaneria
– Alarmes anti-intrussió
– Comunicació
– Sanejament
– Parallamps
– Gasos medicinals
– Calefacció
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S’utilitzen, per a la realització de proves i assaigs a obra,
els aparells i equips següents:
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 G\iXgifm\j[\gi\jj`\eoXio\j_`[i~lc`hl\j1
– Bomba manual d’aigua.
– Bomba elèctrica de pressió d’aigua.
– Manòmetres de glicerina i digitals.
 G\iXgifm\j[\XcXid\jZfekiX$`eZ\e[`j1
– Pèrtiga de comprovació de detectors de fums i CO.
 G\iXgifm\j\e`ejkXc×cXZ`fej\c Zki`hl\j`[\Zfii\ekj
dèbils:
– Equip de comprovacions elèctriques KOBAN EUROTEST 61557.
– Luxímetre TESTO 545.
– Luxímetre IS0-TECH Lux 1337.
– Luminancímetre MAVO SPOT -2.

 G\iXgifm\j\e`ejkXc×cXZ`fej[\Zc`dXk`kqXZ`1
– Termòmetre digital d’infraroig PCE 889.
– Equip de mesura de cabal directe amb con de Ø 500.
– Equip amb sonda molinet de Ø 16mm Testo 416.
– Equip amb sonda de fil calent Testo 425 .
– Equip multifunció TESTO 445 amb els accessoris:
– Sonda de molinet Ø 16mm amb telescopi.
– Sonda molinet Ø 100 mm amb empunyadura.
– Sonda de bola calenta Ø 3mm 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.
 G\iXgifm\j[\gi\jj`\eoXio\j[\jXe\aXd\ek1
– Compressor d’aire comprimit de 3L.
– Diversos taps i globus obturadors de les canonades
de sanejament.
– Màquina generadora de fum.
 G\iXgifm\j[\klYjjfk\iiXkj[\k\c\Zfdle`ZXZ`fej1
– Amb mandrils per als diàmetres més comuns.
Les previsions pel proper exercici són molt optimistes, pel
primer semestre del any ja hi ha previstes més obres que
en tot l’any anterior.
Destaquem l’augment de la nostra participació en els programes de control de legionel·la que duu a terme DIPSALUT.

ÀREA D’ACÚSTICA
Durant l’any 2016 el laboratori ha renovat l’habilitació com
a Entitat de Control en l’àmbit sectorial de prevenció de
la contaminació acústica (EC-PCA) de la Generalitat de
Catalunya després d’haver superat amb èxit les auditories
de camp i documentals que ha tingut enguany, així mateix
es manté l’acreditació ENAC per als camps d’aïllament
acústic i nivells sonors, superant auditoria de seguiment.
S’ha participat en un circuit d’intercomparació acreditat
ENAC per als camps d’aïllament i acústica ambiental,
obtenint valors correctes de repetibilitat i restant pendent
dels resultats de reproductibilitat interlaboratoris.
S’han realitzat diverses actuacions d’aïllament acústic.
Els assaigs realitzats han estat per a obres noves i de
reforma, variant però, la tendència de destinatari, ja que
l’any 2016 els assaigs realitzats en l’àmbit d’aïllament han
estat majoritàriament per al sector privat.
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S’han realitzat assaigs d’aïllament acústic d’elements
verticals i horitzontals, tots ells a soroll aeri.

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS PEL SEU ORIGEN
Noves activitats 28%

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 aquest cas dins el sector públic.

Llicències 28%

Queixes 44%

28%
28%

En referència a les mesures ambientals, aquest any, el
nombre d’actuacions ha estat un xic superior al l’any
passat, s’han realitzat 25 actuacions, 19 d’aquestes en
horari nocturn
Les mesures acústiques en diverses activitats per sollicitud de noves llicències o adequació de les mateixes,
s’han realitzat, majoritàriament, dins l’àmbit d’actuació
com a EPCA.
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Com es pot apreciar en el gràfic adjunt, el 44% de les
actuacions realitzades han estat generades per queixes
de veïns. La resta es reparteixen a parts iguals entre les
actuacions realitzades per a renovació o adequació de
llicències i per a noves activitats.
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44%
44%

28%
28%

ÀREES DE CERÀMICA I ASSAIGS VARIS
Durant l’any 2016 el departament de Ceràmica i Assaigs
varis de CECAM ha estat treballant a un ritme superior
al que ho va fer l’any 2015.
Es manté la sensació de que el sector privat manté el
predomini vers les obres de l’administració. D’altra banda
es detecta un augment d’encàrrecs en obra nova vers obra
de rehabilitació, invertint la tendència de l’any passat.
L’any 2016 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 2016 han estat:

de les capes de pintura, ja siguin d’imprimació com de
protecció al foc, o de lacats i galvanitzats. Aquest any
s’han realitzat pocs assaigs d’adherència de pintures, tot
i que es recomana la realització d’aquest tipus d’assaigs
per poder verificar la eficàcia del recobriment col·locat.
Materials d’obra: ceràmica, prefabricat de formigó,
teules, ...
Els assaigs dels materials d’obra es mantenen respecte
l’any passat. Segueixen predominant els assaigs relacionats
amb la durabilitat i acabat de les peces.
També s’han realitzat assaigs de flexió sobre prefabricats
de formigó.

Estructures de formigó
L’any 2016 s’ha realitzat una única prova de càrrega en
estructura.
Estructures metàl·liques
Els assaigs en estructures metàl·liques que realitza aquest
departament, són bàsicament la comprovació del gruix

Assaig a flexió d’una biga de formigó.

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

Adherència pintura per tracció.

Assaig de tall per enreixat.

Les proves de càrrega de fals sostre i baranes es centren
en obres públiques.

Prova de càrrega de suports de fals sostre.

25

Tracció d’elements d’ancoratge.

Paviments
Aquest any s’ha vist augmentada la sol·licitud d’assaigs
de lliscament en paviments, probablement degut al fet
comentat anteriorment de que es detecta major moviment
d’obra nova que d’obra de rehabilitació.

Prova d’estanquitat d’obertures.
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Assaig de lliscament a laboratori.

Estanquitats
Aquest apartat comprèn els assaigs de comprovació
de l’estanquitat de cobertes planes i també inclinades,
mitjançant el mètode d’inundació o amb aspersors durant
un mínim de 24 hores. El nombre de proves realitzades
aquest any augmenta de forma considerable respecte
l’any passat.
D’altra banda, les proves d’estanquitat de façanes i obertures ha reduït en nombre d’execucions respecte altres
anys, tot i que s’ha detectat una millora en l’execució ja
que el nombre de repeticions d’aquest assaig s’ha reduït.
Adherències
L’assaig d’adherència es realitza sobre pedra, morter o
rajoles. És un assaig de control en obra que durant aquest
any s’ha sol·licitat en nombre força inferior a l’any passat.
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Prova d’estanquitat de coberta per inundació.

Prova d’estanquitat de coberta mitjançant ruixat per aspersió.

ACREDITACIONS
Aquest departament manté en la Declaració Responsable
de la Generalitat de Catalunya 188 assaigs, que corresponen als àmbits de:
– aïllaments tèrmics
– prefabricats de formigó
– ceràmica estructural i teules

– revestiments ceràmics
– fustes
– 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

Adherència de morter in situ.

Adherència llamborda de formigó in situ.

ASSAIGS REALITZATS PEL DEPARTAMENT DE CERÀMIQUES DURANT L’ANY 2016
Gruixos de poliuretà projectat - 60
Estanquitat façanes i obertures - 29
Aherències pedres naturals - 0
Gruixos de pintura d'est. metàl·lica - 31
Adherència de pintures d'est. metàl·lica - 4
Inspecció a planta de prefabricats - 1
Proves suport fals sostre - 31
Assaigs en llambordes, vorades i rigoles -3
Assaigs de rajoles ceràmiques - 2
Assaigs de vigues de fusta - 1
Estanquitat cobertes - 60
Adherències morters i adreçats - 10
Proves càrrega - 1
Arrancament de perns d'ancoratge - 7
Comprovació de lliscament en paviments - 19
Proves càrrega en baranes - 1
Assaigs peces terratzo - 2
Assaigs en peces de paviment de pedra - 1
Flexió de viguetes - 2
Densitat poliuretà - 7

2 3 12 21 7
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GABINET TÈCNIC-PATOLOGIES
Serveis tècnics
El gabinet tècnic del CECAM, entre altres tasques, desenvolupa 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 per altra banda 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.
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Part d’aquests serveis es duen a terme amb personal propi
de l’empresa i la resta es realitzen amb col·laboració amb

Avaluació de les patologies presents en un paviment ceràmic exterior.
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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 un
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.

Tipus d’encàrrec

Quantitat

Obra nova

4

Rehabilitació

12

TOTAL

16

Estudi per l’avaluació d’unes fissures en estructura existent.

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.

El perfil principal de client del gabinet tècnic és el propi
promotor (privat o administració) tot i 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.
La distribució d’encàrrecs de l’any 2016, segons la tipologia
d’actuació, ha estat la següent:

Tipus d’encàrrec

Determinació de la posició del front de carbonatació en una estructura
de formigó existent.

Quantitat

Informes sobre patologies no
estructurals

2

Informes sobre patologies
estructurals

5

Informes sobre materials

7

Informes de preexistents

2

TOTAL

16
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Divisió d’Obra Civil
ÀREES DE VIALS I DE SÒLS

L’
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estancament de la inversió en infraestructures
no només és un fet, sino que sembla que va enrere. Ara fa 1 any vèiem com la xifra de negoci
de la Divisió d’Obra Civil el 2015 queia un 26%,
però amb l’esperança posada en un rebot durant el 2016 donat que l’exercici del 2014 havia estat bo. Res més allunyat
de la realitat: nou descens del 12%.
La despesa en obra civil roman estancada a les comarques
gironines, i actuacions puntuals no serveixen pas per pal·liar
la mancança en infraestructures. Com a mínim cal invertir en
el manteniment i conservació de les diferents vies públiques,
ans al contrari quan es vulgui reaccionar serà massa tard.
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, la Divisió d’obra Civil ha finalitzat el control de qualitat del Nou
Enllaç de l’Eix Transversal a Sant Julià de Vilatorta durant el
primer semestre del 2016, obra que va ser iniciada a finals
del 2015.
De la mateixa forma, també hem finalitzat el control de qualitat de les obres d’adaptació de l’Estació T2 i T1 de Renfe a
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l’Aeroport de Barcelona, per la comunicació amb la nova L9
del Metro de Barcelona.
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”, format per 5 obres,
durant el passat 2016 s’han realitzat els CQ de les següent:
Ifkfe[XXcX:$(.%I`gfcc
I\fi[\eXZ`[ËXZZ\jjfjXcX:$,0%:Xc[\j[\DfekYl`
D`ccfiX[\cXj\epXc`kqXZ`%DXei\jX
I\_XY`c`kXZ`[\cgfek[\cX:$--q%9\jXc
I encara està pendent d’inici l’obra:
D`ccfiX[\cXZfee\o`8G$.XdY:$**%GXi\kj[\cMXcc j
Així mateix, s’ha iniciat el control de qualitat de l’eixamplament
de vàries obres de fàbrica a la GI-522 a Sant Joan les Fonts.
Per una altra banda, hem estat adjudicataris de 2 obres més,
ambdues pendent de ser iniciades:
<`oXdgcXd\ek`d`ccfiX[\ckiXXkXcXE$(+(\X9\jZXe
D`ccfiX[\cXj\^li\kXkXcjke\cj[\GXig\ij[\cX:$-'
Per l’Incasòl no s’ha dut a terme cap actuació durant l’exercici 2016.

Les diferents Corporacions Municipals han anat fent petites obres d’arranjament de carrers, i d’entre tots destaca
l’Ajuntament de Begur, amb 3 urbanitzacions en marxa.

8>CFD<I8KJ>@IFE81
– Accessos Urbanització Sta. Coloma Residencial, C-63
(Sta. Coloma de Farners).
– Vial de circumval·lació de la Ronda Nord (Palafrugell).
– Millora de la intersecció a Empuriabrava (Castelló d’Empúries).
– GIV- 6613 PK 6,200 (Romanyà de la Selva).
– Projecte de bombament Rec de les Sorres (Platja d’Aro).
– Reurbanització dels carrers Ramon i Cajal, Xaloc, Dr. Fleming i Gregal (Sta. Cristina d’Aro).
8DJ81
– Reforçament de ferm i obres complementàries a la C-38.
Tram: Camprodon-Molló.
:FEJKIL::@FEJIL98L1
– Urbanització del PGA Golf de Caldes. Fase III.
:CL9EÁLK@:<JK8IK@K1
– Renovació del Port de l’Estartit.
IL98LK8IIyJ1
– Urbanització de nau industrial per Liquats Vegetals (Viladrau).
– Urbanització de Mas Tomasí, Fase 5a (Pals).
– Urbanització del c/ del Prat (Santa Coloma de Farners).
– Urbanització del c/ Nostre Senyora del Rossell (Lloret de Mar).
– Ampliació i millora xarxa sanejament. Fase 3 (Verges).
– Ampliació capacitat d’eliminació de nitrogen. EDAR de
Banyoles.
:FEJKIL::@FEJE8I:àJD8K8J1
– Arranjament del camí de Punta Falconera (Roses).

També cal citar l’Ajuntament de Peralada, pel qual s’ha dut
a terme un anàlisi de l’estat i posterior diagnòstic a diferents
camins de la xarxa municipal, malmesos al poc de ser reasfaltats.
A finals de 2016 CECAM va signar contracte amb Barcelona d’Infraestructures Municiapls, SA (BIMSA), donat que
va vam ser mereixedors de l’adjudicació del “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”. És un contracte marc 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 durant un període
de 3 anys.
EMPRESA PRIVADA
Tant enginyeries com constructores continuen patint les
reduccions en inversió en obra pública de la mateixa forma que ho fa el CECAM. La falta d’adjudicacions d’obra i
de projectes d’obra comporta que tot el sistema continuï
trontollant.
Les principals obres en les quals la Divisió d’Obra Civil ha
treballat al llarg del 2016 han estat les següents:
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 LK< :KI 8CK <DGFI;Á ;I8>8;FJ Æ >9@ J<IVEIS):
– Construcció del nou centre de tractament de residus a Pedret i Marzà.
LK<D<;@EPÁ$FII@FCJM@8JÆDA>IL8J 1
– Autovia A-2 del Nordest. Tram: Medinyà-Orriols.
>GF@E><E@<I@8P8IHL@K<:KLI81
– Ampliació de la C-58 entre el nus de St. Pau i la B-30.
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENT
L’equip humà de la Divisió d’Obra Civil continua estable sense haver fet cap reestructuració respecte l’any anterior. Per
tant, està format pel Director Tècnic, 2 operaris 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 4 dels 5
operaris donin permanentment suport al Departament de
Construcció, l’àrea de l’empresa que més pateix la dispersió
geogràfica de les obres.
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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.

N-II, tram Medinyà-Orriols; identificació de materials.
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Autopista C-58; comprovació de la categoria d’esplanada mitjançant
càrrega amb placa.

ESTADÍSTIQUES
La facturació de la Divisió d’Obra Civil a l’exercici del 2016
ha estat de 0.235 m¤, que suposa una disminució del 12%
respecte l’any anterior (2015). Respecte els anys de màxima facturació (2008 i 2009, amb 1.2 m¤), el descens és
del 80%.

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 8092 unitats el 2015 a 6572
unitats el 2016 (-19%), mentre que per vials ha passat de
1840 a 1180 unitats (-36%).
CONCLUSIONS
L’exercici 2016 ha comportat una nova davallada de la xifra
de negoci respecte el 2015, la segona consecutiva després
del repunt del 2014.
La tendència sostinguda en la poca inversió en infraestructures per part de les diferents Administracions afecta plenament a la nostra Divisió.
JçCJ1EFD9I<;Ë8JJ8@>JDyJ=I<H|<EKJ)'(,
Densitats in situ 5.791
Límits d’Atterberg 503
Assaig de càrrega amb placa 198
CBR 112
Inflament lliure 191

Granulometria tamissat 465
Proctor 484
Permeabilitat 43
Compressió sòls 119
Col·lapse 186

La previsió pel 2017 ha de ser millor que pel 2016: el contracte signat amb BIMSA per 3 anys ha de fer-se notar en la
xifra de negoci global de tots els departaments implicats en
el control de qualitat de la construcció, no només al d’Obra
Civil. A més a més, un cop desbloquejat el desdoblament de
la N-II al tram Medinyà-Orriols per un projecte modificat,
es preveu que el gruix de l’obra s’executi a partir del segon
trimestre de l’any.
Les Administracions continuen atorgant a CECAM confiança en el control de qualitat de les seves obres. Per l’empresa
privada, la Divisió d’Obra Civil els permet garantir la qualitat
de l’obra realitzada davant la propietat, de forma que pugui
demostrar la bona execució de les seves adjudicacions.

D<J:C<J9@KLD@EFJ<J@ÁI@;J1EFD9I<;Ë8JJ8@>JDyJ
=I<H|<EKJ)'(,
Provetes Marshall 153
Percentatge de buits 151
Reblert d'aglomerat en fred 271
Control de temperatura 169
Granulometria d'àrids 76
Equivalent de sorra 63

Extracció de testimonis d’aglomerat 268
Densitat d'una capa mitjançant testimoni 289
Contingut en lligam 192
Granulometria de l'àrid recuperat 180
Provetes Marshall 153
Percentatge de buits 151

465

151

153
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271
180

484
198
43 112
119
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186

76

5.791
63
289

JçCJ1EFD9I<;Ë8JJ8@>JDyJ=I<H|<EKJ)'(Densitats in situ 4.271
Proctor 313
Assaig de càrrega amb placa 228
Col·lapse 75
CBR 102

Limits d'Atterberg 445
Granulometria tamissat 452
Inflament lliure 77
Compressió sòls 139
Permeabilitat 70

268

D<J:C<J9@KLD@EFJ<J@ÁI@;J1EFD9I<;Ë8JJ8@>JDyJ
=I<H|<EKJ)'(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

120

445
313

90
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Àrea de Medi Ambient ha seguit observant un
lleuger augment de la facturació al llarg d’aquest
darrer any 2016, concretament del 3%. 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 comarques de Girona per a la qual cosa s’ha treballat per incrementar l’abast d’acreditació per ENAC per a
nous assaigs i noves matrius com compost, sediments i sóls.
Pel que fa a l’Àrea d’Agroalimentària i Salut Ambiental, la
facturació aquest any 2016 ha experimentat un augment del
10% situant-se en un valor de facturació de 529.415¤, el valor més elevat dels darrers 5 anys. En aquest sentit, destacar
que en aquestes dues àrees s’ha continuat treballant en assaigs, tant microbiològics com fisicoquímics, 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 productes alimentaris.

Per últim, destacar que en l’Àrea de Química de la Construcció aquest any 2016 s’ha observat, a diferència de la tònica
dels darrers anys, un increment de la facturació del 15%
(vegeu gràfics pàg. 35 i 36).

1. ACREDITACIONS
Laboratori acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons criteris de UNE-EN ISO/IEC 17025.
Æ8Zi\[`kXZ`ed%)(/&C<+)13 en Química de Materials de Construcció: Components
del formigó (7 en àrids i 6 en aigües de construcció)
Æ8Zi\[`kXZ`ed%)(/&C<+),
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 ecotoxicológic.
– Aigües residuals (inclou lixiviats, aigües regenerades i aigües depurades): 48 fisicoquímics, 5 microbiològics, 2
legionel·la (inclosa presa de mostra), 1 ecotoxicológic.
– 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.
Æ8Zi\[`kXZ`ed%)(/&C<(0'.
2 en agroalimentària, pels assaigs microbiològics de investigació en Salmonel·la spp, investigació en Listeria spp i
Listeria monocytogenes en productes alimentaris i suports
(torundes i hisops).
Medi Ambient
Laboratori acreditat com a:
Establiment tècnic auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua
Nivell A d’actuacions (analítiques i inspeccions).
Concedida per:
Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient.
Agència Catalana de l’Aigua.
Laboratori acreditat per:
Presa de mostres i anàlisi per determinar les característiques dels residus
Concedida per:
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya

Entitat de control habilitada en l’àmbit sectorial de la Caracterització de residus i lixiviats [EC-RES] per els subcamps d’habilitació: Determinacions in situ (EC-RES MOS1)
i Presa de mostres (EC-RES MOS2).
Concedida per:
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic.
Agroalimentària i Medi Ambient
Laboratori acreditat amb núm. 85 per:
– Anàlisi d’aigües potables
– Anàlisi d’aigües residuals
– Fangs
– Sòls
– Control legionel·la
– Microbiologia alimentaria
– Control microbiològic de superfícies alimentaries
Laboratori reconegut amb núm. 195 per:
– Anàlisis d’aigües
– Microbiologia alimentaria
– Fangs de depuradores
– Aigües residuals
– Sòls
– Adobs
– Foliars
– Pinsos
– Farratges
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Any 2012
404.670,69
Any- 2012
2012
404.670,69
Any
-- 404.670,69
Any 2016
466.003,76
Any- 2016
- 466.003,76
Any 2016 - 466.003,76

Any 2013
- 363.963,55
Any 2013
- 363.963,55
Any 2013 - 363.963,55

Any
2014
- 385.914,24
Any
2014
- 385.914,24
Any 2014 - 385.914,24

Any
2015--452.506,20
452.506,20
Any 2015
Any 2015 - 452.506,20

500.000500.000
500.000

450.000
450.000450.000
400.000
400.000400.000
350.000
350.000350.000
300.000

300.000300.000
250.000

250.000250.000

200.000
200.000

200.000

150.000
150.000

150.000

100.000
100.000

100.000
50.000

0

50.000
50.000
0
0

2012
2012

2012

2013
2013

2013

2014
2014

2014

2015
2015

2015

2016
2016

2016

35

EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ A LES ÀREES D’AGROALIMENTÀRIA I SALUT AMBIENTAL DURANT ELS DARRERS CINC ANYS

Any 2012 - 446.449,48

Any 2013 - 481.639,27

Any 2012 Any
- 446.449,48
Any 2013 - 481.639,27
Any 2015 - 481.453,91
2016 - 529.415,25
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EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ A L’ÀREA DE QUÍMICA DE LA CONSTRUCCIÓ DURANT ELS DARRERS CINC ANYS

Any 2012 - 86.614,40

Any 2013 - 93.691,05

Any 2012 Any
- 86.614,40
Any 2013 - 93.691,05
Any 2015 - 59.797,03
2016 - 69.537,39
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Any 2014 - 67.137,21

Any 2014 - 67.137,21

Any 2015 - 59.797,03

Any 2015 - 59.797,03

Any 2016 - 69.537,39

Any 2016 - 69.537,39
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– Productes làctics
– Productes carnis
– Productes precuinats
– Pastisseria
– Microbiologia ambiental
– Control microbiològic de superfícies alimentaries
– Suport de mostreig d’emissions atmosfèriques
– PCB’s en aigües
– COV’s en aigües
– HPA’s en aigües
Concedida per:
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de Producció Innovació i
Indústries Agroalimentàries
Salut Ambiental i Alimentària
Laboratori inscrit a registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb núm. de registre LSAA-103-97 en:
A: Activitats d’anàlisi amb significat sanitari d’aliments,
de begudes, d’aigües de consum i d’altres tipus de moski\jXdY`eZ`[ eZ`X\ecXjXclkgYc`ZX%
B: Anàlisi d’autocontrol (Establiments alimentaris,
Legionel·la, Aigües de consum i Piscines).
Concedida per:
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. (Agència
de Salut Pública de Catalunya).
Entitat de formació per a professionals que realitzin tractaments 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 Responsable 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 0,%,).XjjX`^j facturats a part dels de control de qualitat intern (intercomparacions, patrons control, material de referència certificat,
duplicats, validacions de mètodes), distribuïts segons:
Hld`ZX[\DXk\i`Xcj[\:fejkilZZ`(%-.'XjjX`^j
Distribuïts:
– Àrids 165 assaigs
– Sòls 537 assaigs
– Aigües 375 assaigs
– Testimonis i/o biguetes formigó 206 assaigs

– Calç i ciment 318 assaigs
– Varis 69 assaigs
8^ifXc`d\ek~i`X$JXclk8dY`\ekXc,0%)(*XjjX`^j
Distribuïts:
D`ZifY`fcf^`X,*%).*XjjX`^j
– Alimentària 27.960 assaigs
– Legionel·la 5.273 assaigs
– Aigües de consum 4.228 assaigs
– Piscines 14.912 assaigs
– Sorres 900 assaigs
K\ii\j`X^iZfc\j,+/XjjX`^j
– Hidrosembra 18 assaigs
– Textures sòls 10 assaigs
– Anàlisi fisicoquímics 520 assaigs
:ifdXkf^iXÔX,%*0)XjjX`^j
– Clorur de metilè 43 assaigs
– COV’s 460 assaigs
– Plaguicides + HPas 4.400 assaigs
– Residus inerts 489 assaigs
D\[`XdY`\ek*.%,+0XjjX`^j
Distribuïts:
– Aigües residuals i continentals 23.037 assaigs
– Aigües de consum, anàlisi FQ 5067 assaigs
– Fangs, residus, sediments, escòries, Sòls i compost 5.832
assaigs
– Atmosfera (gasos combustió) 71 assaigs
– Producte alimentaris, anàlisi FQ (bromatologia) 637 assaigs
Així mateix, durant aquest any s’han efectuat un total de 84
visites als 7 abocadors als que realitzem els autocontrols.
Dins els assaigs de residus cal remarcar que s’han realitzat
un total de 127 caracteritzacions oficials de residus / proves
de conformitat amb els corresponents informes de mostreig
per a l’admissió dels residus en els dipòsits controlats segons decret 69/2009. Així mateix també destaquem les
85 caracteritzacions agronòmiques de mostres de fangs i
compost.

3. COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS
3.1. TRARGISA
Aquest 2016, el CECAM ha renovat de nou el conveni signat amb TRARGISA com a laboratori d’assaig homologat i
degudament acreditat per ENAC, per a la realització de les
analítiques d’aigües residuals.
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ASSAIGS TOTALS EVOLUCIÓ DEL VOLUM D’ASSAIGS DURANT ELS ÚLTIMS 10 ANYS
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*%)Fi^Xe`jd\[\JXclkGYc`ZX[\cX;`glkXZ`[\>`ifeX
(DIPSALUT)
El CECAM ha seguit treballant com a empresa proveïdora de
DIPSALUT pel desenvolupament dels següents programes:
Pt01/Pt02. Programes de suport a la gestió i control d’installacions de risc de transmissió de legionel·losi.
El desenvolupaments d’aquests programes en el territori
implica la caracterització de les instal·lacions d’aigua sanitària amb risc de legionel·losi per a la correcta implantació 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 2016 s’han
controlat un total de 638 instal·lacions municipals repartides entre instal·lacions d’aigua sanitària d’alt i baix risc, així
com fonts ornamentals i regs per aspersió, enfront les 615
instal·lacions controlades al llarg del 2015.
Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres 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 higienicosanitària de la sorrera tal com indica la Norma NTJ 13R.
En aquest sentit, en aquest darrer any 2016 s’han avaluat
un total de 233 sorreres infantils ubicades en diferents escoles, llar d’infants o espais públics.
Pt06. Programa de gestió del risc derivats de les piscines d’ús
públic de titularitat i/o gestió municipal.
Per últim, 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 realització de les avaluacions higienicosanitaries per tal de
verificar els compliments que indica el RD 742/2013 i Decret 95/200. En total, aquest any 2016 s’han avaluat un
total de 77 piscines municipals descobertes i 15 piscines
municipals cobertes.
3.3 Consells Comarcals
Consell Comarcal del Ripollès. CECAM, com a laboratori
acreditat per ENAC i com a laboratori auxiliar de l’ACA (Nivell A) 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 al que estableix
el Decret 1/1997.

Consell Comarcal del Pla de l’Estany. CECAM, com a laboratori acreditat per ENAC i com a laboratori auxiliar de l’ACA
(Nivell A) 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 Puigpalter d’acord al que estableix el Decret 1/1997. En aquest sentit, destacar que també
s’ha portat a terme el mostreig i les analitiques a les diferents
depuradores gestionades per aquest Consell Comarcal.
*%+:fejfiZ`g\iXcX>\jk`[\cjI\j`[ljLiYXej
de l’Urgell
Al llarg de l’any 2016, 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 diferents col·laboracions establertes amb altres laboratoris del
sector, així com enginyeries i empreses, per tal d’oferir suport analític i tècnic a tots els nostres clients.

4. CONVENIS DOCENTS
IES MONTILIVI
– 1 alumne de CFGS de l’IES Montilivi ha fet pràctiques dins
l’Àrea de Medi Ambient.
UNIVERSITAT DE GIRONA. ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
– 2 alumnes de Grau d’Enginyeria Química han fet pràctiques dins l’Àrea de Medi Ambient. (juny-juliol-setembre
2016).
– 1 alumnes de Grau d’Enginyeria Química han fet el TFG
(treball final de grau) dins l’Àrea de Medi Ambient. (maigsetembre 2016). El treball realitzat va tenir per títol “Posada a punt i validació per ENAC d’un mètode analític per a
l’anàlisi de fenols en aigües i lixiviats amb un sistema de
flux continu amb espectrofotometria UV-VIS”. Isabel Villaescusa va ser la tuyora docent del departament d’Enginyeria Química de la Universitat de Girona y Carme Llenas va
ser la tutora i directora del projecte dins Cecam. El treball
ens ha permés obtenir l’acreditació ENAC per aquest paràmetre en l’auditoria que vam tenir el mes de desembre.
UNIVERSITAT DE GIRONA. FACULTAT DE CIENCIES
– 1 alumne de Biologia ha fet pràctiques a l’Àrea d’Agroalimentaria (juny-juliol 2016).
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– 1 alumne de Biotecnologia ha fet pràctiques a l’Àrea
d’Agroalimentària (juliol-agost 2016).
– 1 alumne del Màster de Biologia Molecular i Biomedicina
ha fet pràctiques a l’Àrea d’Agroalimentaria (Gener 2016).
– 1 alumne de Química ha fet pràctiques a l’Àrea de Química
Construcció (juliol-agost 2016)

5. SISTEMA DE QUALITAT

Durant l’any 2016, l’Àrea de Medi Ambient ha continuat
formant part del Comitè Organitzador dels exercicis d’intercomparació per a la caracterització de residus que organitza 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.

Exercicis d’intercomparació
El Laboratori de Química, Agroalimentaria i Medi Ambient
ha realitzat aquest any 17 exercicis d’intercomparació distribuïts de la següent manera:
Química construcció
EILA2016
1 intercomparació a nivell estatal d’assaigs Declaració de
Responsable.
CEMEX ESPAÑA
1 intercomparació d’aigües per a la construcció
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Agroalimentària-microbiologia
PROGRAMA FAPAS (Internacional acreditat)
2 Microbiologia en producte alimentari (Salmonella i Listeria).
2 Microbiologia en superficies de mostreig (Salmonella i
Listeria)
PROGRAMA IELAB (acreditat)
1 Microbiologia en aigua residuals
1 Microbiolgia en aigua continental
1 Anàlisi microbiològic de Legionel·la en aigües reutilitzades.
3 Anàlisis FQ i cromatogràfics d’aigua de consum.
1 Anàlisis FQ de sòls agrícoles.
PROGRAMA LGC (Pollutants)
1 LGC contest- TPH en suelos
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Medi ambient
PROGRAMA IELAB AIGÜES POTABLES
2 intercomparacions d’aigües potables
PROGRAMA IELAB AIGÜES REGENERADES
1 intercomparació d’aigües regenerades
PROGRAMA GSC AIGÜES CONTINENTALS
1 intercomparació d’aigües continentals
PROGRAMA GSC AIGÜES RESIDUALS
2 intercomparacions d’aigües residuals
PROGRAMA MAT CONTROL Dep. de Química Analítica-UB
1 intercomparació de residus/lixiviats programades per
l’Agència de Residus de Catalunya
PROGRAMA IELAB FANGS
1 intercomparació de fangs
PROGRAMA IELAB SÒLS
1 intercomparació de sòls

Equip miniVIDAS (Foto 1).

Destil·lador FOSS (Foto 3).

Molí Fritsch (Foto 5).

Espectrofotòmetre UV-VIS Hach (Foto 4).

Equip TEMPO amb les dues estacions: una de preparació de mostres i l’altre de lectura (Foto 2).

Sistema FIA-MLE Tensioactius aniònics (Foto 6).

6. NOUS EQUIPS
En l’Àrea d’Agroalimentària s’han adquirit equips per automatitzar les feines de l’anàlisi microbiològic d’aliments. S’ha adquirit:
– un sistema miniVIDAS (vegeu fotografia 1) per anàlisis de
patògens (investigació de Salmonella i de Listeria monocytogenes)
– un equip TEMPO (vegeu fotografia 2) de microbiologia
ràpida per recomptes de:
JkXg_pcfZfZZljXli\lj
<ek\ifYXZk\i`j
<jZ_\i`Z_`XZfc`
D\jÔcj
=fe^j`cc\mXkj
9XZk\i`jc~Zk`Zj
Aquests equips permeten incrementar la capacitat de treball
del laboratori donat que redueix la manipulació de mostres
(principalment les dilucions) i automatitza les lectures i el traspàs de dades per tal de poder generar les actes de resultats.
A l’Àrea de Medi Ambient, aquest any 2016 s’ha adquirit
els següents equips:

– Unitat de destil·lació Kjeltec 8100 de FOSS. Equip de
destil·lació automàtica per les determinacions de nitrogen
Kjeldhal, nitrogen amoniacal, cianurs, fenols i sulfits entre
altres (vegeu fotografia 3).
– Espectrofotòmetre UV-VIS HACH DR6000 amb rang
espectral 190-1100 nm i amb tecnologia RFID (Identificació
per radiofrecuencia, traçable de forma permanenet, actualització corbes de calibratge per identificació de lots...). Aquest
equip ens permet la traçabilitat en les mesures colorimètriques i en el rang UV tant en calibracions pròpies com en
mesures que es realitzen per kits (vegeu fotografia 4).
– Molí de tall Fritsch. Molí de laboratori provist de rotor amb
ganivets de tungsté amb motor de 2,2 Kw de potència i rendiment de 85 l/h per tal d’optimitzar la trituració i tamis de
mostres de residus, a un tamany inferior a 10 mm, per complir amb la norma UNE-EN 12457-4:2003 acreditada per
ENAC (vegeu fotografia 5).
– Sistema FIA per la determinació de tensioactius aniònics
FIA-MLE provist amb autodiluidor i automostrejador. Sistema automatitzat per la determinació de detergents aniònics
per fluxe continu CFA (vegeu fotografia 6).
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7. PROGRAMA DE FORMACIÓ
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=fidXZ`Ái\X[Ë8^ifXc`d\ekX~i`XÆ)'(– Formació en equips Vidas i TEMPO a càrreg de BIOMERIEUX. Assistents: Nuri Arnau, Cesc Planas, Elena García i
Imma Pibernat.
– Workshop de MRAMA, métodes de microbiología ràpida.
UAB (fac Veterinària).Nov 2016. Assistemt: Imma Pibernat.
– Curs d’etiquetatge de Plats preparats i conserves. Escola
Agrària de l’Empordà - Santa Coloma de Farners. Març
2016. Assistent: Elena García
– Curs per a Laboratoris d’assaigs microbiològics. Implantació dels aspectes tècnics relacionats amb la norma ISO/
IEC 17025:2005.(21 hores) Concaseal. Barcelona. Maig
2016. Assistent: Elena García
– Jornada Gestió de piscines i d’instal·lacions amb risc de
propagació de Legionel·la als establiments de turisme
rural. Escola Agrària de l’Empordà. Monells. Novembre
2016. Assistentents: Elena García i Ma Àngels Rius
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=fidXZ`Ái\XD\[`8dY`\ekÆ)'(– Formació en l’equip destil·lador Kjeltec 8100 a càrreg de
FOSS. Assistents: Susanna Roca, Carolina Soler, Julia Conill.
– Curs “Muestreo y Toma de Muestras de Aguas para Laboratorios de EnsayoUNE-EN ISO/IEC 17025 y Entidades
de Inspección UNE-EN ISO/IEC 17020,” Realitzat a Barcelona per ENEA formación. 7 hores lectives. ABRIL 201.
Assistents: Josep Sala i Carme Llenas.
– Formació en l’espectrofotòmetre UV-VIS DR600 a càrreg
de HACH. Assistents: Susanna Roca, Carolina Soler, Julia
Conill, Cesc Planas, Carme Llenas.
– Curs “Gestió de dipòsits controlats i planta de compostatge” organitzat per l’àrea de medi ambient del Cecam com
a servei programat dins el contracte del servei d’inspecció
i control del dipòsit controlat de l’Urgell, impartit per Alicia Avellaneda a l’abocador de Tàrrega. Setembre 2016.
Assistents: Mª Angels Rius Solé i Carme Llenas Torrent.
– Curs “INSPECCIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LA NORMA
UNE-EN ISO/IEC 17020. APLICACIÓN DE LAS NORMAS UNE-EN 14899 Y UNE-EN 15310,” Organitzat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat
de Catalunya. Impartit per la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Realitzat a
Barcelona. 13 hores lectives. Novembre 2016. Assistents:
Josep Sala, Cesc Plana, Ramon Cots, Carme Llenas.
– Formació en l’equip FIA-MLE de tensioactius aniònics a
càrreg de Vidrafoc. Assistents: Susanna Roca, Eva Sancho, Julia Conill, Carme Llenas.

=fidXZ` Ái\X Hld`ZX [\ cX :fejkilZZ` Æ HlXc`kXk Æ
Gestió Mediambiental - 2016
– Curs d’Adaptació a la nova norma ISO 14001:2015. AENOR (Barcelona). Octubre 2016. Assistent: Anna Jiménez.
– Curs Canvis en ISO 9001 i ISO 14001. Versió 2015. SGS
(Girona) Març 2016. Assistent: Anna Jiménez

8. GABINET TÈCNIC DE MEDIAMBIENT I
AGROALIMENTÀRIA
/%(>XY`e\kK Ze`Z[\D\[`8dY`\ek
Aquest any 2016 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 respectivament. 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 2016 i donant resposta a la sol·licitud per part de
l’ACA als establiments que aboquen a llera, s’han realitzat
un total de 13 Índex Biològics. En aquests estudis s’avalua
l’impacte de l’abocament de diferents empreses en la qualitat dels sistemes aquàtics mitjançant mètodes biològics,
entre ells, l’estudi dels macroinvertebrats (índex BMWPC).

Ordre Díptera.

/%)>XY`e\kK Ze`Z[Ë8^ifXc`d\ek~i`X`JXclk8dY`\ekXc
El Gabinet Tècnic d’Agroalimentària i Salut Ambiental ha realitzat en el transcurs de l’any 2016 les següents actuacions:
Salut Ambiental
– 28 Implantacions d’autocontrols de Legionel·la.
– 260 Revisions de plans d’autocontrol de Legionel·la.
– 440 Informes de seguiment d’instal·lacions de risc per
Legionel·la.
– 3 Implantacions de plans d’autocontrol de piscines.
– 93 Revisions de plans d’autocontrols de piscines.
– 235 Informes d’avaluació estructural de sorreres infantils
segons NTJ 9S.

Aquest any s’ha continuat treballant en la línia de l’any anterior, amb un augment en el nombre d’actuacions realitzades
en diferents camps relacionats amb la salut pública. Destacar 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’autocontrol.
CECAM és entitat autoritzada des de 2009 per impartir
activitats de formació per a professionals que realitzin tractaments de prevenció de la legionel·losi. Núm. expedient
66/2009 Autoritzat per la Direcció General d’Ordenació
Professional i Regulació Sanitària. Generalitat de Catalunya.
En aquest any 2016 hem continuat impartint curos de formanció en 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 operacions de manteniment higienicosanitàries a les installacions 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 Girona
i Olot), dirigits al personal dedicat a efectuar les operacions de manteniment dirigides a la prevenció de la legionellosi en les instal·lacions de risc recollides en la normativa
vigent.
– 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 de temes de prevenció i
control de legionel·losi.
Salut Alimentària
En el sector alimentari, s’ha continuat treballant assessorant
al client en aspectes de seguretat alimentària per tal de garantir la innocuïtat del producte alimentari. En aquest any
2016 s’han realitzat un total de 35 auditories en menjadors
escolars 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 que destaquem: l’Escola d’Hostaleria de Girona, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany mitjançant la realització d’auditories als menjadors escolars gestionats per
aquest organisme i diferents establiments turístics (Càmping Riu, Càmping Castell Mar, Càmping Castell Montgrí,
Restaurant Alau, Càmping Illa Mateua, 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 dels sector
carni com de restauració.

ENTITAT COL.LABORADORA DE
L’ADMINISTRACIÓ EN PREVENCIÓ I
CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS
(PCAA)
ACREDITACIÓ I HABILITACIONS
A finals del 2016 s’ha donat de baixa l’habilitació pel camp
de Gestió de residus, que ja estava suspesa temporalment
des del mes de març, i s’ha adequat l’acreditació com a
Entitat Col·laboradora de medi ambient al que disposa el
Decret 60/2015, de 28 d’abril.
Actualment la nostra entitat es troba inscrita al registre
d’entitats col·laboradores de medi ambient amb el número
007-EC-PCAA, com a entitat col·laboradora en l’àmbit de
la prevenció i control ambiental de les activitats i l’àmbit
d’actuació és el següent:

Camps d’activitats
SER (Serveis)

Àmbit d’actuació
Tot Catalunya

INTERVENCIONS DE SEGUIMENT
I RECLAMACIONS
Durant l’any 2016 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 es va tancar
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 5 tècnics
que disposen d’habilitacions per realitzar actuacions de
control d’activitats i vectorials.
Durant l’any 2016 no s’han organitzat jornades ni cursos
específics per l’abast d’acreditació que disposem per part
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
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ACTUACIONS REALITZADES
El percentatge d’actuacions dels diferents camps que s’han
realitzat durant l’any 2016 són les següents:

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

ACTUACIONS PER CAMPS
Gestió de residus 9%
Recreatives, espectacles i oci 59%

Comercials i serveis 26%
Contaminació atmosfèrica 6%

6%

El 21 d’abril de 2016 s’autoritza a Cecam com a Entitat
Col·laboradora en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en
matèria d’incendis i esdevé com a definitiva l’acreditació
provisional que disposàvem fins aleshores.

9%
Contaminació atmosfèrica 6%

26%

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

59%

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.

VOLUM FACTURACIÓ
El volum de facturació ha estat de 22.687,24¤.
El percentatge de facturació de cada camp respecte el
total és el següent:
VOLUM FACTURACIÓ
Gestió de residus 9%
Recreatives, espectacles i oci 58%
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9%
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Durant l’any 2016 s’han realitzat un total de 25 actuacions
d’inspecció i control en matèria de prevenció d’incendis
a activitats diverses.

VOLUM FACTURACIÓ
Comercials i serveis 28%
Contaminació atmosfèrica 5%

5%

58%

ACTUACIONS REALITZADES

28%

S’ha facturat per un import total de 24.977,50¤.

Àrea de Qualitat/Acreditacions

A

quest 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 complir aquesta tasca es duen a terme diferents
accions com són les periòdiques revisions de processos,
la realització de les auditories internes, l’assistència i seguiment de totes les auditories externes i la planificació de
la formació. Desprès de més de deu anys de l’obtenció de
la primera acreditació ENAC continuem tenint i ampliant
un dels abasts més extens d’acreditacions de Catalunya.
Enguany, hem tingut 3 auditories externes d’entitats
d’acreditació i certificació, amb resultats satisfactoris:
– Per part de l’Oficina d’acreditació d’Entitats Collaboradores (Generalitat de Catalunya), els dia 13 de
setembre va tenir lloc l’auditoria de seguiment de l’EAC.
– Per part de l’entitat de certificació AENOR, els dies 21
de setembre va tenir lloc l’auditoria de seguiment del
Sistema de Gestió Medi Ambiental segons ISO 14001.
– Per part d’ENAC va tenir lloc l’auditoria de reevaluació
de l’abast LE 1907 (agroalimentària) o LE425 (microbiologia), seguiment LE 425 (divisió de química, microbi-

ologia i medi ambient), LE 426 (formigó i components
del formigó) i LE 1444 (acústica), i ampliació de LE 425
(mediambient) els dies 13 o 14 de desembre.
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.
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
 8jjX`^j]j`Zj`hld`Zj[ËX`^\j[\Zfejld#Zfek`e\ekXcj#
residuals, lixiviats, fangs, residus, escòries, sòls agrícoles,
sediments, sòls, compost.
 8jjX`^jd`ZifY`fc^`Zj[ËX`^\j[\Zfejld#Zfek`e\ekXcj#
residuals, sanitàries.
ACREDITACIÓ núm. 218/LE426
 8jjX`^j]j`Zj`hld`Zj[\]fid`^`\cjj\ljZfdgfe\ekj
(àrids i aigua)
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ACREDITACIÓ núm. 218/LE1444
 8jjX`^j[ËXZjk`ZX1JfifccXdY`\ekXc`XccXd\ekXZjk`Z%
ACREDITACIÓ núm. 218/LE1907
 8jjX`^j d`ZifY`fc^`Zj \e gif[lZk\j X^ifXc`d\ekXi`j
(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:
 >\fk Ze`X
 D\Z~e`ZX[\jfcj
 M`Xcj
 Gifm\j[\j\im\`j
 @ejkXc×cXZ`fej
 =fid`^`Zfdgfe\ekj
 8Z\i\jkilZkliXc
 DXk\i`Xcj[\gXc\k\i`X
 8Zjk`ZX
L’abast actualitzat es pot consultar a (www.gencat.cat)
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3- Acreditacions d’altres departaments de l’administració catalana
Es mantenen i milloren les acreditacions dels laboratoris
de Química, Agroalimentària i Medi Ambient que són:
Acreditacions concedides pel Departament de Medi
Ambient (Agència Catalana de l’Aigua)
 I\Zfe\`o\d\ekZfd\jkXYc`d\ekk Ze`ZXlo`c`Xig\iXc
nivell d’actuacions A (anàlisi medi ambiental; control
d’aigües residuals, abocaments industrials, depuradores,
etc. )
Acreditacions concedides pel Departament de Medi
Ambient (Agència de Residus)
 I\Zfe\`o\d\ekZfdXcXYfiXkfi`XZi\[`kXkg\icË8^ eZ`X
de Residus (anàlisi medi ambiental; presa de mostres i caracterització de residus), segons expedient
Q0755/2010/4
Acreditacions concedides pel Departament de Salut,
;`i\ZZ`>\e\iXc[\JXclkGYc`ZX
 CXYfiXkfi``ejZi`kXci\^`jki\XdYed%[\i\^`jki\CJ88$
103-97 (A: Activitats d’anàlisi amb significat sanitari
d’aliments, de begudes, d’aigües de consum i d’altres
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tipus de mostres amb incidència en la salut pública. B:
Anàlisi d’autocontrol (Establiments alimentaris, Legionella, Aigües de consum i Piscines.)
Acreditacions concedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Direcció General de producció,
@eefmXZ``@e[jki`\j8^ifXc`d\ek~i`\j
 CXYfiXkfi`XZi\[`kXkXdY\ced%/,g\iXcjj\Zkfij(#
2, 4, 6, 10, 44, 56, 68, 72 i 87 (aigües potables, aigües
residuals, fangs, sòls, control legionel·la, microbiologia
alimentaria i control microbiològic de superfícies alimentaries) (vigent fins 3 de novembre de 2017)
 CXYfiXkfi`i\Zfe\^lkXdY\ced%(0,g\iXcjj\Zkfij(#
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 superfícies alimentaries, suport de mostreig d’emissions
atmosfèriques, PCB’s en aigües, COV’s en aigües i HAP’S
en aigües) (vigent fins 3 de novembre de 2021).
+$8Zi\[`kXZ`fejZfd<ek`kXk:fc×cXYfiX[fiX
Acreditacions concedides pel Departament de Territori
i Sostenibilitat (Direcció General de Qualitat ambiental)
 ?XY`c`kXZ`ZfdX<ek`kXk:fc×cXYfiX[fiX\ecË~dY`k[\
la prevenció i control ambiental de les activitats (ECPCAA). 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 06/01/2019
 ?XY`c`kXZ`ZfdX<ek`kXk[\Zfekifc\ecË~dY`kj\Zkfi`Xc
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.
 ?XY`c`kXZ`ZfdX<ek`kXk[\Zfekifc\ecË~dY`kj\Zkfi`Xc
de la Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) per
als subcamps d’habilitació: Determinacions “in situ” (ECRESMOS1) i Presa de mostres (EC-RESMOS2) amb el
número 007-EC-RES amb vigència fins al 06/01/2019.
 ?XY`c`kXZ` Zfd X <ek`kXk [\ Zfekifc [\ gi\m\eZ` [\
la contaminació atmosfèrica (EC-A) amb el número
007-EC-A amb vigència fins al 06/01/2019.
Acreditacions concedides pel Departament d’Interior
(Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments)

 8Zi\[`kXZ`Zfd<ek`kXk:fc×cXYfiX[fiX[Ë@eZ\e[`j<:@ 
segons el Decret 42/2015 amb el número ECI-05 amb
validesa fins 20/04/2021
5- Certificació de sistema de gestió Medi Ambiental
j\^fej@JF(+''(
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 GA2011/0664).

6- Conclusions
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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Àrea de Seguretat

D

urant aquest any i a l’igual que en els anys
anteriors, s’ha mantingut el concert amb el
servei de Prevenció aliè, en les 4 disciplines
preventives: Seguretat en el treball, Ergonomia i Psicosociologia, Higiene industrial i Medicina del
treball.
Aquest any 2016, degut a la continua implantació de noves
tipologies de serveis i millora dels actuals, hem continuat
revisant i modificant l’avaluació de riscos al centre de Celrà
i més especialment a les àrees de química i mediambient,
punteres, i en creixement en aquests moments.
Al llarg de l’any, hem continuat dotant i sensibilitzant sobre 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.
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A tots els treballadors, i amb més rigor, els 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.
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S’han seguit coordinant les activitats empresarials preventives 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 necessàries per fer una bona
coordinació 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
al seu càrrec 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
al no dependre d’una única persona la gestió de seguretat
i fer-la extensible 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 laborals pels nostres treballadors a través d’internet, mitjançant
l’aula preventiva del nostre servei de prevenció. Amb
aquest sistema hem 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, obtenint així, el nostre personal format
més ràpidament i amb més comoditat, personalitzant-la
més, facilitant-los l’equip necessari per realitzar aquestes
activitats formatives dins la pròpia organització.
Els cursos impartits durant aquest període i cursats segons
els requisits a complir a cada lloc de treball, han estat:
 :fejkilZZ`1=C:&=D=1E`m\ccY~j`Z[\gi\m\eZ`\ecX
construcció de 60 hores.
 :lij[\ÈGi\m\eZ`\ecËj[\ZXii\kfejXlkfdfkfijÉ%
 :lij[\ÈKi\YXccj\eXckliX1i`jZfj`d\jli\jgi\m\ek`m\jÉ%
 :lij[\ÈI`jZfj`d\jli\jgi\m\ek`m\jY~j`hl\j\e\cj
llocs de treball”.
 :lij[\ÈGi\m\eZ`[\ci`jZ\ecXZfe[lZZ`[ËXlkfdY`cjÉ%
 :lij[ËÈFÔZ`e\j`[\jgXkofj1i`jZfj\jg\ZÔZj`c\jj\m\j
mesures preventives”.
 :lij[\ÈGi\m\eZ`[\ci`jZ\ecXlk`c`kqXZ`[Ë\hl`gj[\
treball”.
 :lij[\ÈI`jZfj^\e\iXcj`d\jli\jgi\m\ek`m\jY~j`hl\j
en el sector de la construcció”.
 :lij[ËÈ8^\ekj9`fc^`Zj1i`jZfj`d\jli\jgi\m\ek`m\jÉ%
 :lij[\ÈGi\m\eZ`[\ci`jZhld`ZXcjcXYfiXkfi`jÉ%
 :lij[\ÈGi\m\eZ`[\ci`jZ_`^` e`ZXcjcXYfiXkfi`jÉ%
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 2016 sense incidències rellevants.

Àrea d’Informàtica

C

om en anteriors exercicis, s’ha anat revisant
i renovant el maquinari de les instal·lacions,
conformant un inventari de més de ,+ fidinadors, 9 impressores i una gran varietat
de dispositius multimèdia, per altra banda, l’ús de les
càmeres digitals ha disminuït, per les prestacions dels
smartphones.
L’equipament està distribuït de la següent manera: hem
passat de +X*j\im`[fij, un d’ells amb màquines virtualitzades, *+ \hl`gj Y~j`Zj, 16 ordinadors d’equips
d’assaig i +gfik~k`cj. Als quals afegim 2 tauletes tàctils
per a la recollida de mostres.

Continuem l’aposta per eines de “programari lliure”, no
només a nivell dels servidors (linux), sinó que també a
nivell d’aplicacions/eines d’usuari (Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, LibreOffice), actualitzant aquestes eines
a les darreres versions existents.
Tanmateix, a nivell de comunicacions, s’ha mantingut la
tendència d’utilització de l’accés a Internet, així com l’ús
d’eines orientades a les comunicacions.

S’ha procedit a la substitució de 10 equips de sobretaula
per aparells més moderns.
S’ha consolidat l’ús equips d’impressió d’alta gama 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 intensiu de la impressora d’etiquetes per a mostres, amb els corresponents codis de barres.

Toshiba eStudio 520.
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S’han afegit noves característiques que milloren la productivitat dels processos empresarials, així com s’ha
anat atenent la demanda de consultes sobre el programari estàndard d’ofimàtica. Cal destacar la consolidació
de tècniques de certificació digital, amb la signatura digital dels tècnics a les actes e informes generats en PDF.
S’ha anat ampliant el sistema de gestió amb nous desenvolupaments que permeten la millora de la gestió integrada i del sistema de qualitat i organització.
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Degut a la nova adquisició, o renovació, d’equipaments
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.
També hem incorporat escàners de codis de barres a diversos aparells que no ho tenien.
Actualment també disposem d’un servidor d’aplicacions,
encarregat de processos massius. Per exemple, la generació d’actes, PDF’s, signatura electrònica de documents,
enviament de correu electrònic, impressió d’actes, etc.
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L’j [\ kXlc\k\j k~Zk`cj per a la recollida de dades a
camp, ha demostrat la seva utilitat, que permet la incorporació immediata de la informació al sistema informàtic i el seu posterior tractament.
Igualment s’ha continuat treballant en els objectius de
la certificació mediambiental (UNE-EN-ISO 14001) pel
que fa a l’estalvi de paper, posant a l’abast dels usuaris
les eines, ja siguin de maquinari com de programari, de
generació d’arxius electrònics en format PDF.
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 mesures de seguretat adients per assolir els paràmetres requerits per la llei orgànica de protecció de dades (LOPD).
Servidor i equip de còpies.
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Àrea de Recursos Humans

L

a nostra organització, com es pot observar en el
gràfic, en el transcurs dels últims anys ens mantenim amb un equip humà estable, adaptat a la nova
realitat empresarial d’un dels sectors al que donem
més servei, el de la construcció, després de la important davallada provocada per la crisi econòmica soferta.

Els dos últims exercicis econòmics, la nostra empresa
ha incrementat lleugerament la plantilla, per poder donar sortida al moderat increment de la demanda, i que
aquest s’ha mantingut durant tots dos exercicis econòmics.
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La nostra empresa per continuar sent competent i competitiva amb els serveis que oferim als nostres clients, i
també, per protegir i mantenir els llocs de treball vigents,
en molts casos s’han hagut de fer mobilitats horitzontals,
canviant i compaginant els treballadors de departament
i lloc de treball, assumint els costos d’aprenentatge, reciclatge i formació que això comporta.
Cada professional que composa 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 exigències del mercat de treball actual.
Al final del 2016 el CECAM ha quedat format per un
equip humà de 47 professionals en diferents àrees, dels
quals 25 són tècnics pluridisciplinars amb formació universitària i especialitzats, la resta el composen analistes,
comercials i administratius, tots junts, continuen liderant
i duent a terme el mateix o superior ventall de serveis
que la nostra empresa ha ofert als nostres clients al llarg
dels anys, amb la mateixa qualitat i rigor que ens ha diferenciat fins la data.
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Cal fer present que ja fa anys que potenciem dins la
nostra organització la contractació indefinida i a més,
sense discriminació de gènere, és per aquest motiu, que
l’empresa aquest últim any ha disposat, de mitjana, d’un
91% de la plantilla amb contracte fix i només un 9%
en contractes temporals per poder donar sortida amb
la mateixa qualitat que ens caracteritza els increments
d’encàrrecs puntuals.

 JË_Xei\[lkafieX[\j[\ki\YXcc`X[\hlXk_fiXi`jcXYfrals tant a homes com a dones, per millorar i compaginar la seva vida familiar amb la professional.
 CXefjkiX\dgi\jXX]Xmfi\`oXkfk\jc\j[fe\jhl\mlcguin ser mares, oferint-los, a nivell privat, una modificació o reducció de jornada personalitzada per a cada
treballadora, d’acord amb les seves necessitats específiques, sense l’exigència d’acollir-se forçosament a
les reduccions que dicta estretament la llei.
 :X[XXepcË\dgi\jX^\jk`feX[`]\i\ekjZlijfj[\]fimació i reciclatge on poden acollir-se voluntàriament
els treballadors interessats, adaptant els horaris per
continuar formant-se acadèmicament, per millorar el
seu currículum professional dins de l’organització.
 JË_XZfek`elXkdXek\e`ekcXZfekiXZkXZ`[ËleXgc`jjX
d’assegurança mèdica individual voluntària amb una
companyia asseguradora perquè els treballadors de
l’empresa, que compleixin els criteris i objectius marcats, en puguin gaudir gratuïtament.
 :i\`\dXdYcX`^lXckXk`cXgiXZk`hl\d[\]fidXhl\
Directors, Tècnics i diferents Caps d’Àrea són dones
dins el nostre equip humà. Aquest últim any hem
comptat amb un equip de professionals del 55% d’homes i d’un 45% de dones.
En aquest moment podem afirmar que la nostra organització continua creixent, i compta amb un equip humà
suficient, compromès amb l’organització, polivalent, altament qualificat i organitzat per donar conjuntament un
servei de màxima qualitat als nostres clients i preservar
la continuïtat de la nostra organització.

TIPUS DE CONTRACTES
9%

Temporal 9%
Indefinit 91%

91%
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Aquest any 2016 ja finalitzat, hem continuat realitzant
accions per motivar i fidelitzar els nostres treballadors,
amb la finalitat de millorar les relacions laborals, la seva
protecció individual, i afavorir un bon clima laboral dins
la nostra organització:

Diversos
CONVENIS UNIVERSITAT/IES – EMPRESA

RECERCA

– Per a l’Àrea de Medi Ambient s’han signat tres convenis
per alumnes de l’IES Montivili.

Els nostres tècnics han col·laborat en diferents treballs
final de carrera d’alumnes de la UdG.

– També per Medi Ambient es va signar Conveni amb
l’Escola Politècnica de la UdG per 4 alumnes d’Enginyeria.

L’Àrea de Geotècnia ha col·laborat en un treball per a
l’estudi de la falca d’intrusió marina, a Argentona, amb la
Universitat Politècnica de Catalunya.

– Per a l’Àrea d’Agroalimentària s’ha signat un conveni
amb l’Institut de Celrà i 2 convenis amb la UdG.
– Per l’Àrea de Química-Construcció s’ha signat conveni
per un alumne de la UdG

CAMBRA DE COMERÇ

VISITES GUIADES I FORMATIVES
El dia 14 de març varen visitar les nostres instal·lacions
els alumnes de tercer de grau d’Arquitectura Tècnica de
la UdG, Escola Politècnica.

El nostre gerent ha participat en 3 reunions de l’ÀREA
D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, formant part de
les Comissions d’Infraestructures i Obres Públiques i de
la d’Urbanisme i Construcció.

El 28 d’abril els alumnes de l’IES Montgrí de Torroella de
Montgrí varen visitar les diferents àrees de l’Empresa.
55

VIVER D’EMPRESES
S’han convocat quatre reunions de la Comissió d’Admissions amb representants de l’Ajuntament de Celrà.
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S’han gestionat quatre altes i cinc baixes.
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DIVERSOS
Taula de la Mobilitat – Ajuntament de Girona
El nostre gerent ha assistit a tres convocatòries de la Taula
de la mobilitat de l’Ajuntament de Girona, en representació
de la Taula de la Construcció, de la que en formem part
juntament amb el Col·legi d’Arquitectes i el Gremi de
Promotors-Constructors de Girona.

Promoció econòmica Ajuntament de Celrà
El nostre gerent ha assistit a dues reunions per a millores
i necessitats del sector industrial i a una altra de la Junta
de Propietaris del Polígon industrial.
Reunions de Tecnologia
S’han portat a terme 11 reunions de la Comissió de Tecnologia empleats (una mensual) a la que hi assisteix la
gerència i tots els caps d’Àrea per analitzar l’evolució i
necessitats dels diferents departaments.
Consell d’Administració
S’han portat a terme 11 reunions del consell d’Administració
de l’Empresa i dues del Consell Assessor, a part de diferents
trobades, gestions i reunions entre Consellers i Gerència.
ADEAC- Associació d’Entitats Ambientals de Control
S’ha assistit a 5 reunions de l’Associació a Barcelona.

Gràfics comparatius
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* Any 2015 renúncia de l’activitat de Geotèrmia

EXPEDIENTS (PER NRE.)
Construcció 9.005
Geotècnia 264
Medi Ambient 5.078

FACTURACIÓ PER DIVISIONS (EN PERCENTATGE)
Medi Ambient 5.078
Obra Civil 1.848
Gabinet Tècnic 165
Agroalimentària 9.542
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CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU
acustica@cecam.com

gerencia@cecam.com

aigues@cecam.com

gestio@cecam.com

arids@cecam.com

informatica@cecam.com

assessoria.professional@cecam.com

inspeccions@cecam.com

atmosfera@cecam.com

instal.lacions@cecam.com

cecam@cecam.com

mediambient@cecam.com

celra@cecam.com

microbiologia@cecam.com

ceramiques@cecam.com

obra.civil@cecam.com

comercial.edificacio@cecam.com

oficinatecnica@cecam.com

comercial.quimica@cecam.com

patologies@cecam.com

comercial@cecam.com

qualitat@cecam.com

comptabilitat@cecam.com

quimica.construccio@cecam.com

contaminacio@cecam.com

quimica@cecam.com

cursos@cecam.com

residus@cecam.com

direcciocivil@cecam.com

rrhh@cecam.com

eac@cecam.com

salut.ambiental@cecam.com

edificacio@cecam.com

salut.publica@cecam.com

facturacio@cecam.com

secretaria@cecam.com

formigons@cecam.com

seguretat@cecam.com

gabinet.tecnic@cecam.com

sols@cecam.com

geotecnia@cecam.com

tecnicdesalut@cecam.com

geotecniacamp@cecam.com

terres.agricoles@cecam.com

geotecnic@cecam.com

utva@cecam.com

www.cecam.com
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