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2021 l’inici del final 
de la pandèmia

El 2021 havia de ser l’any que es 
recuperés una certa normalitat després 
de la pandèmia. Però les onades s’han 
anat succeint i malgrat que hi ha hagut 
recuperació de l’activitat econòmica, es 
va tancar l’any sense haver-se situat als 
nivells pre-pandèmia.

Això s’ha traduït en un any entre mig del 
que va suposar l’activitat del 2019 i la de 
2020. Alguns departaments malgrat estar 
entre mig de les onades successives 
de la pandèmia han seguit amb una 
alta demanda, com per exemple el 
d’edificació on hi ha hagut un increment 
tant en obra privada com en obra pública 
en les sol·licituds d’assaigs pel control 
d’estanquitat en obertures, proves de 
càrrega en baranes, així com en obres de 
rehabilitació, especialment assaigs sobre 
parets existents, proves de càrrega en 
forjats i biguetes de formigó.

Les obres més emblemàtiques en les que 
s’ha intervingut en edificació han estat 
la nova Clínica Girona, el nou Centre de 
Distribució d’Amazon a El Far d’Empordà, 
el nou CAP de Granollers, el Mercat de 
Vallvidrera, la millora del dic de recer del 
Port Olímpic de Barcelona, la construcció 

d’habitatges i equipaments al PGA de 
Caldes de Malavella i el dic de recer al 
port de Palamós. 

En obra civil els resultats han estat també 
millors que els de 2020. S’ha participat en 
6 grans obres, 4 públiques i 2 privades, 
que han comportat que l’activitat i la xifra 
de negoci hagi experimentat un increment 
percentual superior als que s’han registrat 
en els darrers 15 anys.

En medi ambient, química de la 
construcció i geotècnia també han tingut 
una tendència a l’alça, en aquest darrer 
cas especialment gràcies a la iniciativa 
privada, que ha estat la que ha liderat 
l’activitat.

Esperem que els darrers esdeveniments 
internacionals no trenquin aquesta 
tendència.
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2021 
El CECAM s’ha adaptat a un any 
d’impàs amb l’ajuda del Pla Estratègic

L’any 2021 el podem qualificar d’impàs. 
Les ganes de retornar a la normalitat 
prepandèmia han anat topant una vegada 
i una altra amb les successives onades 
d’increment de casos de covid-19. L’activitat 
económica n’ha estat un clar exponent, i de 
retruc la del CECAM.

La capacitat d’adaptació del Centre ha 
estat més que notable. I sens dubte no 
podem obviar que el desenvolupament del 
Pla Estratègic hi ha ajudat. Aquest pla està 
permetent una millora de la competitivitat 
aprofitant la diversificació de l’activitat i 
la innovació tecnològica amb l’objectiu 
d’afrontar les necessitats actuals i futures 
del mercat. 

La idea del Pla és equilibrar les àrees, 
potenciant les de Construcció i obra civil, 
la de Geologia i la Química, així com els 
serveis especialitzats de Cromatografia, 
Microbiologia o Geologia Ambiental.

L’aplicació del Pla estratègic 2021-2023 
permet al CECAM avançar en la digita-
lització, la recerca i desenvolupament, 
la diversificació de serveis, la millora i 
renovació de l’equipament del laboratori i 
la formació continuada dels membres de 
la plantilla de l’empresa.

Desenvolupar un pla estratègic en el anar 
i venir d’una pandèmia no és una tasca 
fàcil. Cal estabilitat i condicions per poder 
fer previsions de futur. Però malgrat tot 
s’està fent, i podríem dir que amb un èxit 
notable. 

La situació econòmica del 2021 ha 
permès una certa recuperació i creixe-
ment, però no un creixement desordenat, 
sinó guiat per un pla estratègic, que ha 
esdevingut fonamental per fer front a la 
situació que estem vivint.

A més també hem pogut avançar amb el 
compromís amb el medi ambient i hem 
desenvolupat la certificació de Gestió Me-
diambiental ISO 14001 en els processos 
de treball, que han portat a fer canvis dins 
de les instal·lacions i els equipaments, 
com la substitució de vehicles de gasoil 
per GLP, la reducció de l’ús de paper a 
nivell documental, o els residus generats 
dels assajos de formigó i terres, reportant 
tots ells una millora important en el seu 
comportament ambiental.

La voluntat del Consell d’Administració 
del CECAM i la gerència és consolidar 
el Centre com un laboratori de futur, 
amb l’ampliació dels camps d’actuació, 
una aposta per la formació, la recerca 
i els nous sistemes de treball en noves 
disciplines i sectors emergents, mantenint 
com a activitat principal els estudis de la 
construcció i l’anàlisi de materials, tal com 
indica el nom del laboratori.

Un altre element de competitivitat del 
CECAM és el d’estar acreditats com a 
Entitat de Control de Sòls en tots els 
seus àmbits: investigació, quantificació i 
descontaminació, fet que donarà un nou 
impuls d’activitat a l’àrea de geotècnia en 
els propers anys.

El seguit d’acreditacions i habilitacions 
vigents segueixen fent de CECAM una 
institució líder indiscutible entre els 
laboratoris d’assaig, entitats habilitades 
i laboratoris de control de qualitat en 
l’edificació. El què ha passat en els darrers 
anys ha representat un gran canvi en tots 
els àmbits, no només a nivell empresarial 
i laboral, sinó també a nivell de polítiques 
ambientals i de digitalització, amb l’impuls 
dels fons Next Generation, que suposen 
canvis relacionats amb l’edificació, en 
quant a la gestió dels espais, dels edificis 
i de les instal·lacions, etc. La nostra orga-
nització està preparada per poder donar 
resposta a aquestes noves necessitats 
com a laboratori vinculat al sector de 
l’edificació. 

Miquel Vendrell
President del Consell d’Administració
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Avançant cap a la competitivitat 
del CECAM malgrat la pandemia

Tanquem l’any 2021 amb un regust 
agredolç. Tots haguéssim volgut que 
fos l’any de sortida i recuperació de 
la pandèmia, però no ha estat així. 
Successives onades de casos de covid19 
han provocat situacions d’acceleració i 
refredament de l’activitat econòmica. I quan 
semblava que a final de 2021 ja encaràvem 
la definitiva recuperació, arriba una nova 
crisi provocada per l’encariment de l’energia, 
les matèries primeres, el transport, i de 
retruc increments d’IPC, que es veu reflectit 
en increments desorbitats de pressupostos 
de projectes, obres i instal·lacions.

La inestabilitat està renyida amb la 
prosperitat econòmica, i això fa que activitats 
i serveis com els que presta el CECAM 
també se’n ressenteixin. És fa difícil fer 
previsions i allò que estava planificat és 
complicat que es pugui executar tal com 
estava previst.

Per sort el CECAM ha tingut capacitat 
d’adaptar-se i sobreposar-se. I això es deu a 
un equip professional que ha sabut afrontar 
els canvis i que malgrat tot ha pogut donar 
compliment a un pla estratègic ambiciós. El 
CECAM seguirà treballant per estar al dia, 
fent les inversions necessàries per poder 
afrontar allò que es preveia al Pla i avançar en 
la competitivitat de totes les àrees d’activitat.

Al llarg del 2021, i en termes mitjans, 
l’activitat s’ha mantingut amb tendència al 
creixement, seguint la tendència del darrer 
trimestre de l’any 2020. Per sectors podem 
considerar que ha estat la iniciativa privada 

la que ha liderat majoritàriament l’activitat. 
Mentre que el sector públic ha estat més 
irregular i condicionat per l’obtenció dels 
fons europeus Next Generation, que arriben 
amb comptagotes i que a més caldrà 
executar abans de final de 2023.

El Pla Estratègic del CECAM esdevé una eina 
essencial per guiar el devenir del Centre, i 
en aquest sentit preveu el desenvolupament 
de quatre eixos estratègics, que són 
Desenvolupament, Negoci, Digitalització 
i Capacitació. Els ulls els tenim posats al 
2023 quan caldrà revisar-lo i traçar noves 
línies de futur. Esperem poder deixar enrere 
definitivament les crisi que ens han marcat, 
i que tot el que hem passat en anys com el 
que tanquem ens donin una major capacitat 
per afrontar noves etapes.

Albert Sanchez i Ferrer
Gerent
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Organigrama del centre d’estudis de la construcció i anàlisi de materials, SLU
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COMPETITIVITAT 
I DIGITALITZACIÓ





En tot aquest temps hi ha hagut 
èpoques de creixement i de recessió. 
La crisi econòmica de principis dels 
noranta, passades les olimpíades, la 
crisi financera i immobiliària al canviant 
de la primera dècada dels dos mil, que 
va sacsejar especialment el sector de 
la construcció, i també la pandèmia 
mundial de la Covid19 que ha provocat 
una recessió global. I quan tot just 
estàvem iniciant una certa recuperació 
de la crisi causada per la pandèmia, 
arriba un conflicte bèl·lic a l’est 
d’Europa, que agreuja l’augment dels 
preus de l’energia, del transport i de les 
matèries primeres. Les conseqüències 
de tot plegat encara no es poden 
preveure.

Davant de totes aquestes situacions 
ha calgut capacitat d’adaptació i 
superació. La voluntat del CECAM 
és treballar per estar al dia, fent les 
inversions necessàries per poder 
afrontar nous projectes i tenir la 
capacitat per ser competitius en totes 
les àrees d’activitat.

Darrerament hi ha hagut canvis 
normatius, o l’arribada dels fons 
Next Generation, amb l’impuls de la 
mobilitat elèctrica i les rehabilitacions 
energètiques d’edificis, que el CECAM 

Una estratègia cap a la competitivitat 
i digitalització

El CECAM es va crear com una empresa autònoma del Col·legi de 
Arquitectes tècnics i Aparelladors de Girona fa més de trenta anys. 
L’origen, però es remunta a l’any 1976, amb un laboratori que donava 
servei als col·legiats amb l’elaboració d’assajos de formigons i materials 
de construcció. Des de llavors el CECAM ha anat creixent amb nous 
laboratoris i serveis: geologia, química de construcció, salut ambiental, 
residus, medi ambient, geologia ambiental i cromatografia. 

veu com oportunitats per liderar el sector 
dels laboratoris al nostre territori.

Tots aquests canvis també s’incorporen 
al CECAM, ja sigui des del punt de vista 
organitzatiu com estratègic, i suposen 
un nou paradigma empresarial. Per 
aquest motiu el CECAM va aprovar 
una Pla Estratègic per al període 
2021 al 2023 que es troba en ple 
desenvolupament. 

El Pla Estratègic preveu el 
desenvolupament de quatre eixos 
estratègics, que són Desenvolupament, 
Negoci, Digitalització i Capacitació.
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L’eix de 
Desenvolupament
pretén introduir els canvis 
necessaris per tal de 
generar nous assaigs, àrees 
i metodologies i ampliar els 
actuals serveis del CECAM 
alineant-los amb les necessitats 
del mercat presents i futures. 
També es vol aconseguir que 
CECAM com institució continuï 
sent un centre de referència a 
l’àmbit català en els diferents 
camps de coneixement en els 
que opera.

Els canvis que preveu el Pla Estratègic 
en aquest eix afecten l’organigrama. 
L’esquema existent comptava amb una 
estructura de catorze responsables, un 
per cada una de les catorze àrees de 
l’empresa, fet que provocava poca agilitat, 
dificultat en la presa de decisions, i una 
certa estanqueïtat en cada àrea. El nou 
plantejament passa per  un nou model 
d’organització més simplificat amb set 
àrees: Construcció,  Obra Civil, Geologia, 
Química i qualitat, Entitats de Control, 
Recursos Humans i Gerència.

Amb aquest canvi es redueix la 
complexitat organitzativa, es genera més 
dinamisme i s’empodera els responsables 
per tal que puguin prendre el control 
dels diferents projectes que es facin sota 
la seves respectives responsabilitats. 
La bona comunicació també permet 
organitzar d’una forma ràpida i efectiva 
els diferents projectes que van sorgint 
i distribuir càrregues de feina de forma 
eficient, ja que els recursos materials i de 
personal són limitats. 

Aquests coordinadors se’ls forma en 
lideratge, gestió d’equips i visió de 
negoci, habilitats necessàries per tal de 
gestionar les seves respectives àrees de 
coneixement.

Paral·lelament es crea l’àrea de I+D. Aquesta 
àrea no està previst que compti amb 
personal fix adscrit, sinó que serveix per 
donar vertebració al projectes actuals de 

desenvolupament de l’empresa. D’aquesta 
forma es poden segregar els costos que té 
el CECAM per realitzar noves acreditacions 
i/o projectes, i també els futurs.

Per tal d’assolir el objectius en R+D 
plantejats el CECAM treballa per 
aconseguir el segell de Pyme Innovadora 
d’AENOR i la ISO 166002 de gestió de la 
Recerca i Desenvolupament per ENAC. 
També es pretén accedir a subvencions, 
per finançar les inversions a realitzar.

Una de les tasques a fer en l’eix de 
Desenvolupament és dur avaluar els 
assaigs d’auscultació que es duen a 
terme, englobar-los dins d’una mateixa 
àrea de treball amb un únic responsable, 
i valorar nous assajos que es puguin 
realitzar amb els equips del CECAM.

La previsió contempla una fase de 
recollida de dades i informació dels 
assajos actuals, concentració en un 
sol departament i responsable, i estudi 
dels principals assaigs que faltarien 
per completar el catàleg comercial. 
Posteriorment s’incorporarien els nous 
assaigs al catàleg de serveis i es faria 
l’adquisició dels primers equips. Ja durant 
l’any 2023 es desenvoluparia una segona 
part del catàleg d’assaigs.

Una de les línies a desenvolupar són 
les operacions de neteja i desinfecció 
vinculades a la prevenció de la legionel·la. 
La intenció és completar la capacitació 
dels equips tècnics i de treball per tal de 
poder realitzar aquest tipus de treballs. 
Assumir internament les actuals neteges 
que subcontracta el CECAM i obrir mercat 
en aquest camp. 

La consultoria viària també pot esdevenir 
una nova línia d’activitat del CECAM. 
Actualment el mercat compta cada vegada 
més amb proveïdors d’alta especialització, 
degut a que la legislació és cada vegada 
més complexa i requereix un nivell de 
tecnificació i coneixement elevat. En aquest 

sentit el CECAM està ben posicionat ja 
que disposa d’aquest coneixement, que 
es pot aplicar a les feines de consultoria 
en aquest camp: com l’assessorament en 
la implantació de les inspeccions de les 
plantes de formigó, estudis de riscos medi 
ambientals industrials, plans de control de 
legionel·losi, etc.

El CECAM també pot desenvolupar 
nous assajos en noves tecnologies de la 
construcció, ja que actualment hi ha un 
canvi en les metodologies constructives 
com la construcció industrialitzada, 
les construccions de naus a on hi ha 
d’anar ubicats robots, etc. La intenció 
és identificar aquestes necessitats, els 
possibles clients i donar el servei necessari 
per tal de ser un agent del mercat i no 
dependre de tercers laboratoris per poder 
realitzar aquestes feines.

Una altra de les línies que està previst 
avaluar i identificar des del CECAM és la 
possibilitat de dur a terme nous assajos 
per tal de donar servei als nous segells de 
qualitat ambiental constructiva, com LEED 
(Leadership in Energy in Environmental 
Design), BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method), i Passivhaus 
(referent mundial tutelada pel Passivhaus 
Institut d’Alemanya).

Finalment també es preveu la 
incorporació de l’assaig EC LAB SOL, amb 
els assaig de paràmetres de l’Agencia de 
Residus i tots els requisits per aconseguir 
l’acreditació, que inclou hidrocarburs, 
pesticides organoclorats i fenols, volàtils, 
bifenils, TPHi àcids grasos, i contaminants 
en aigües continentals i de consum.

De tots aquest possibles nous projectes 
s’ha d’avaluar la seva viabilitat, malgrat 
que durant el període de vigència del 
Pla Estratègic poden sorgir noves 
oportunitats de mercat o canvis legislatius 
que generin noves oportunitats de 
desenvolupar nous assaigs o àrees de 
treball.

16





L’eix de Negoci 
parteix de la premissa que les 
línies de negoci de CECAM 
són desiguals en volums i 
rendibilitats generades. Aquest 
fet pot canviar si es realitzen 
accions que ho corregeixin i 
també introduint canvis dins del 
departament o en el conjunt de 
l’organització. Si s’analitzen les 
diferents àrees es pot observar 
els elements que influeixen en 
els trets que les diferencien. 
L’àrea de Construcció i obra civil 
compta amb una secció molt 
fluctuant en el temps, molt lligat 
a l’evolució macroeconòmica del 
país. El volum de feina i facturació 
depèn de èpoques de bonança 
econòmica que genera un 
augment d’activitat constructiva 
privada i col·lateralment un 
augment de la despesa pública 
amb infraestructures. Pel contrari 
en èpoques de contracció 
econòmica succeeix just el 
contrari, els promotors privats 
no realitzen nous projectes i no 
es realitza obra pública per falta 
d’ingressos. La rehabilitació 
però segueix unes tendències 
semblants però amb unes 
oscil·lacions menys acusades i 
ràpides en el temps. 

En els propers anys el control de 
recepció en obra de formigó anirà 
a menys per passar a fer control 
de formigó directament a planta. 
Coneixedors d’aquest canvi el CECAM 
es vol especialitzar en l’assessorament 
a les plantes de formigó del territori 
on opera, i fer valdre l’expertesa a 
nivell de formigons, àrids i provetes 
ENAC pel control de les pastades a 
planta. Per altra banda s’identifica el 
desenvolupament de nous assaigs 
d’auscultació, amb inclinòmetres, control 
de prismes, extensòmetres, anàlisi de 
vibracions ferroviàries o de metro, o per 
la realització d’enderrocs, i també control 
de prismes en continu per a ponts i 
talussos, etc.

També hi ha oportunitats per explorar 
en noves metodologies constructives. 
L’actual mercat de l’edificació està 
canviant per realitzar un tipus de 
construcció més industrialitzada, des de 
façanes a gairebé tota l’obra produïda a 
fàbrica. Aquest fet que ja succeeix a dia 
d’avui anirà previsiblement a l’alça en un 
futur per la necessitat de reduir costos 
d’obra i ser més eficients en el temps 
d’execució. 

D’altra banda, hi ha una tendència creixent 
en la utilització de nous materials: edificis 
amb estructures de fusta, aplicació 
de materials i metodologies menys 
agressives amb el medi ambient, segells 
de certificació medi ambiental (Leed, 
Breem, Passivhause) on CECAM pot tenir 
un augment de projectes donat el caràcter 
multidisciplinari del laboratori.

L’àrea de Geologia ha estat sempre 
molt lligada al mercat de la construcció 
i aquest fet, com passa en altres àrees, 
suposa una alta fluctuació del volum de 
treball. Aquest fet s’ha pogut començar 
a canviar amb l’entrada de la Geologia 
Ambiental, on el CECAM és més 
competitiu que la majoria d’Entitats de 
Control de sòls, que no disposen de 
màquines de perforació. Així doncs el 
futur passa per continuar desenvolupant 
el mercat de Contaminació de sòls on es 
requereix molta flexibilitat i velocitat en els 
equips de treball.

L’àrea de Química ha d’operar en un 
mercat amb una alta concentració 
d’actors i per tant cada vegada més 
competit i amb menors marges. L’objectiu 
és ampliar els tipus d’assaigs per tal de 
donar un servei més complert al client.

En la part agroalimentària se seguirà 
acreditant nous mètodes d’assaigs 
relacionats amb les industries 
agroalimentàries properes, analítiques 
específiques, ampliació de paràmetres 
en els índex biològics, identificació de 
patògens per PCR, etc.

En l’eix de digitalització 
darrerament ja s’han anat 
introduint canvis tecnològics 
aplicats al treball, malgrat que 
encara queden mesures per anar 
incorporant. La dependència del 
paper i les metodologies manuals, 
es van substituint per avançar en 
la digitalització i automatització de 
moltes de les tasques habituals.

Dins d’aquesta digitalització també 
s’ha de tenir en compte la robotització 
dels diferents elements del laboratori 
aprofitant la renovació d’equips que cal 
renovar, d’aquesta forma es redueixen els 
costos i s’amplia la capacitat de processar 
mostres per part del laboratori.

Finalment en l’eix de 
capacitació s’hi inclouen les 
necessitats de formació tècnica 
i empresarial necessària per 
tal de tenir un equip de treball 
competent, multidisciplinar i que 
doni sortida als nous reptes de 
futur de l’empresa, més enllà dels 
riscos laborals.

CECAM és una empresa basada en el 
coneixement, i compta amb tècnics 
amb amplis coneixements en la seves 
respectives àrees, però amb marge 
de millora de la visió comercial i de 
negoci. En aquest sentit està previst 
que els coordinadors d’àrea es 
formin en lideratge, visió de negoci, 
interdependència d’àrees i pensament 
estratègic, fet que suposarà poder 
comptar amb nous recursos per a la 
gestió de feines i del personal per tal 
d’assolir els objectius empresarials de 
CECAM.
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La intenció amb aquest Pla Estratègic és anar augmentant 
progressivament la xifra de negoci, mitjançant el desenvolupament 
de nous assajos, malgrat que aquestes previsions s’hauran d’anar 
actualitzant en funció dels canvis socioeconòmics de l’entorn derivats 
de la crisi del Covid19, la crisi energètica, de matèries primeres, 
transport...

El seguiment del Pla es fa mitjançant un quadre de comandament amb 
Kpi’s /indicadors que marquen l’evolució i desenvolupament del pla, i 
l’ajut d’un nou sistema informàtic.

El principal objectiu del Pla Estratègic és introduir un canvi 
de mentalitat per avançar cap una visió més empresarial i de 
llarg termini. Mentre que l’anterior Pla Estratègic pretenia ordenar 
l’organització i modernitzar-la, ara els esforços es centren en 
introduir canvis amb nous objectius i mètodes de treball que 
permetin avançar cap a la nova visió.





ÀREA DE 
CONSTRUCCIÓ I  

INSTAL·LACIONS



Àrea de formigó
El 31 de març de 2021 era la data límit 
perquè les plantes de formigó s’adaptes-
sin  als requisits del RD 163/2019 Instruc-
ció Tècnica per a la realització del control 
de producció dels formigons fabricats 
a central, a fi d’assegurar la traçabilitat 
del producte subministrat a les obres de 
construcció.

Cecam continua complint els requisits 
que estableix el Reial decret en estar 
acreditat per ENAC per a la fabricació 
de provetes (vegeu l’expedient tècnic en 
l’Annex Tècnic LE426 en la web d’ENAC).

Durant aquest any ja s’ha treballat amb 
algunes plantes de formigó per a realitzar 
el control intern, tant de resistències com 
d’homogeneïtat i densitat de la mostra.

L’homogeneïtat determina la capacitat 
dels camions amassadora per a mantenir 
les qualitats de la mostra durant el trans-
port a obra, de manera que tot el formigó 
de l’amassada tingui les mateixes carac-
terístiques.

L’homogeneïtat del formigó ha d’incloure 
4 assaigs (dos de cadascun dels dos 
grups indicats en el decret). Habitual-
ment, del primer grup, Cecam determina 
la resistència a compressió i la consis-

tència. Amb aquests assaigs s’avaluen 
les propietats resistents del formigó. Del 
segon grup es determinen el contingut 
d’àrid gruixut i el mòdul granulomètric, 
avaluant la distribució homogènia dels 
àrids en tota l’amassada.

També s’han realitzat assaigs caracterís-
tics de formigó per a plantes de formigó 
que han subministrat en obres públiques 
de consideració, com per exemple el nou 
dipòsit i la connexió de la canonada d’ai-
gua de Sant Andreu de la Barca i la millora 
funcional del Dic de Recer del Port Olím-
pic de Barcelona.

Les obres més emblemàtiques on hem 
participat en el control de formigó han 
estat la construcció del nou magatzem 
de 150.000 m² d’una coneguda empresa 
de comerç electrònic, la finalització de la 
Nova Clínica Girona, les diferents ampli-
acions d’indústries farmacèutiques de la 
comarca, etc. Continuem duent a terme el 
control de formigó de diferents habitatges, 
sobretot a la zona de la costa, i participem 
en el control de qualitat de la construcció 
d’habitatges i equipaments al PGA de 
Caldes de Malavella.

S’ha treballat (en col·laboració amb l’em-
presa Productos y Sistemas Aplicados) en 
l’execució d’un paviment d’alta planimetria 
de 150.000 m² en 3 plantes per a un ma-
gatzem robotitzat.
 
Els treballs han consistit en un preestudi 
de les diferents dosificacions de formigó 

Equips assaig densitat del formigó Granulometria formigó fresc
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preparades per Formigons Alsina, con-
trolant-ne exhaustivament la densitat, el 
contingut d’aire, el contingut de fibres i 
la temperatura de la massa del formigó. 
D’altra banda, també s’ha verificat la resis-
tència i consistència de les dosificacions, 
així com la retracció.

Per a paviments d’alta planimetria no es 
recomanen altes resistències (que poden 
provocar fissuracions per retracció), ja 
que hi són més decisius aspectes com el 
contingut d’aire o la densitat, que poden 
provocar masses amb diferents comporta-
ments. Un altre element crític en aquests 
paviments és la temperatura de curat. A 
aquest efecte, les diferents pastilles for-
migonades es cobreixen amb plàstics i se 
sotmeten a regs controlats domòticament.

S’ha aconseguit l’objectiu de 2021 de mo-
dificar i modernitzar el sistema de climatit-
zació de la cambra humida i, actualment, 
es disposa de registre continu verificable 
a distància.

De cara a l’any 2022 es vol modificar el 
sistema d’emmagatzematge de les pro-
vetes a la cambra humida a fi de millorar i 
optimitzar la distribució de la humitat en la 
cambra, així com de reduir els moviments 
de provetes per atendre a requisits de 
prevenció de riscos laborals.

ACREDITACIONS I 
ASSEGURAMENT 
DE LA QUALITAT 

Es continua amb les mateixes 
acreditacions que en anys 
anteriors:

• 218/LE426 d’ENAC, per 
formigó fresc, àrids i aigua

•  Declaració Responsable 
de la Generalitat de 
Catalunya

Paviment alta planimetria
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Acer i estructura 
metàl·lica

Aquest any s’ha adquirit un equip electrò-
nic per a la comprovació dels caragols. És 
un equip a bateria amb un abast de 500 
Nm a 4000 Nm, la qual cosa ens permet 
comprovar la força parella dels caragols 
col·locats a obres de grans dimensions 
(M27, M36,etc.) que ens trobem en al-
gunes naus industrials i que fins ara ens 
eren difícils de comprovar amb les claus 
manuals. 

Durant aquest any hem continuat amb els 
treballs de control de soldadures de les 
canonades Ø 500 mm d’abastament d’ai-
gua a Sant Andreu de la Barca i també el 
control del recobriment de les canonades 

i de les mateixes soldadures. 
Les conduccions enterrades han d’anar 
protegides contra la corrosió externa 
mitjançant un revestiment continu a base 
de betum, material plàstic o algun altre 
revestiment.

Abans d’enterrar les canonades es com-
prova el bon estat del revestiment mitjan-
çant un detector de porositat que consta 
d’una bateria, un transformador, una 
posta a terra i un raspall o anell metàl·lic 
on es produeixen les descàrregues pro-
vinents del transformador. Si hi ha algun 
defecte en el recobriment es produeix 
una espurna que indica que hi ha un punt 
d’exposició a l’ambient i un possible focus 
de corrosió.

Control a obra de les soldadures mitjançant líquids penetrants

Cargolador Dinamometric a bateria de 500 a 4000 Nm (M-1505)

Control a taller de les soldadures

Porosímetre compacte 30 kV – PCWI  (M-1163)
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Sistema d’assaig Efectes sobre la superfície

Edificació

Durant aquest 2021, el departament d’edi-
ficació ha continuat treballant en els matei-
xos àmbits de l’any anterior, mantenint, tot 
i estar en plena pandèmia, les sol·licituds 
d’assaigs pel control d’estanquitat en 
obertures i proves de càrrega en baranes 
(càrrega estàtica i dinàmica), dins el marc 
de l’obra privada i també en obra pública. 
També és destacable l’increment d’assaigs 
en obres de rehabilitació, especialment 
assaigs sobre parets existents, proves de 
càrrega en forjats i biguetes de formigó.

S’han realitzat diferents assaigs no nor-
mativitzats per a verificar especificacions 
de productes o de sistemes en la seva 
posada en obra. 

Una empresa de prefabricats de la co-
marca, que treballa a escalanacional i al 
mercat francès, i que està estudiant un 
nou sistema d’ancoratge dels panells de 
façana fabricats amb GRC (Glass Rein-

forced Concrete), ha sol·licitat un assaig 
d’investigació. Per a dur a terme l’estudi, 
s’han assajat a tracció els suports col·lo-
cats sobre mostres de GRC, obtenint un 
valor de càrrega de tracció que, posterior-
ment, l’empresa sol·licitant ha introduït en 
els seus càlculs per tal de determinar la 
viabilitat d’aquests suports per a resistir 
les càrregues pròpies de la façana i els 
esforços de vent.

Un altre assaig remarcable ha estat sol·li-
citat per una empresa constructora per a 
verificar un sistema de revestiment de fa-
çana (amb elements collats a forjat i plan-
xes adherides amb massilles sintètiques).

La sol·licitud de l’assaig va sorgir arran de 
la justificació de la façana a la succió a 
vent. En tractar-se de forces de succió, es 
van realitzar assaigs de tracció.

El revestiment de façana estava format 
per perfils L ancorats al forjat amb cara-
gols, sobre els quals s’hi ancoraven perfils 
T amb caragols i reblons. Sobre el perfil 

Prova de càrrega en balustrada Mostra assajada Peça d’ancoratge

T, amb material elastomèric, es fixava la 
peça d’acabat d’alumini.

Es va estudiar el cas conjuntament amb 
l’empresa constructora i es van fer mos-
tres individuals, a mida real, del sistema de 
suport al forjat (perfils L i T) i de la unió de 
la planxa d’acabat d’alumini amb el perfil T.

Per al suport de la façana al forjat es van fer 
mostres completes. Per al supòsit de l’aca-
bat al suport es van realitzar submostres.

Durant els assaigs es va poder observar el 
comportament de cadascun dels conjunts 
de manera clara i concloent.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS CECAM 2021 25



Resultat de l’assaig

Sistema d’assaig

Mostra preparada per a l’assaig

Mostra entregada
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Assaig a compressió

Assaig a tracció

Un altre assaig remarcable, malgrat 
estar fora de l’àmbit habitual de treball 
de Cecam, ha estat encarregat per una 
empresa de la contrada especialitzada en 
l’àmbit de la nàtica que opera internacio-
nalment.

Aquesta empresa ha treballat en un nou 
sistema d’ancoratge per a pals (màstils) 
de vaixells, compost per un cos central i 
varetes unides a aquest.

Donades les fortes i diferents tensions a 
les quals estan sotmesos els pals dels vai-
xells, el peticionari ha treballat juntament 
amb Cecam en el disseny d’unes proves 
que els servissin per avaluar la viabilitat 
del nou sistema d’ancoratge.

Així, s’han realitzat proves de tracció i 
compressió en el cos central, per a les 
quals s’ha hagut de dissenyar un sistema 
especial i concret a fi d’obtenir resultats 

concloents i, alhora, observar com es 
comporta la peça en l’aplicació de les 
càrregues.
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Les obres més emblemàtiques en les que hem participat en edificació han estat la nova Clínica 
Girona, el nou Centre de Distribució d’Amazon a El Far d’Empordà, el nou CAP de Granollers, 
el Mercat de Vallvidrera, la millora del Dic de Recer del Port Olímpic de Barcelona, la 
construcció d’habitatges i equipaments al PGA de Caldes de Malavella i el Dic Recer al port 
de Palamós. S’ha continuat treballant en diferents habitatges, sobretot a la zona de la costa, i 
s’ha mantingut la col·laboració amb l’empresa del sector nàutic.

S’ha adquirit el nou equip per a verificar la 
tracció de bolons. Aquest nou equip ens 
permet estar al mateix nivell d’evolució de 
les tècniques de bolonat en túnels per tal de 
poder donar serveis als nostres clients.

Gat per a tracció de bolons

28



Acústica
El 2021 no ha suposat grans canvis en el 
departament. Es manté el nivell d’assaigs 
de l’any passat tot i les especials condici-
ons de la pandèmia.

Cal destacar la realització d’assaigs d’aï-
llament acústic en una obra d’edificació 
privada, fet poc habitual en les nostres 
comarques, per a verificar les diferents 
composicions de divisoris de l’obra.

Així mateix, s’han dut a terme actuacions 
per a l’avaluació del confort acústic d’ofi-
cines, auditoris  i espais de treball.

Les obres més emblemàtiques en les que ha participat aquest 
departament han estat la realització de mesures acústiques 
per a diferents adequacions de llicència ambiental en Centres 
d’Atenció Primària en l’àmbit de Catalunya i reformes de sales 
d’urgències en centres sanitaris.

Actualment, el departament continua treballant en l’adequació 
dels nostres procediments a les normes d’aïllament vigents, que 
ja estan contemplades en la darrera edició de CTE DB-HR.

Avaluació confort acústic despatx
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Àrea d’instal·lacions
Les actuacions que s’han dut a terme 
dins de l’àrea d’instal·lacions afecten 
principalment a centres de propietat 
pública, com equipaments municipals, 
centres docents, hospitalaris i terciari. 
Així mateix, s’han fet actuacions dintre 
de l’àmbit privatiu, com són centres 
industrials, mancomunitats de veïns i 
sectors terciaris. Així mateix, hem donat 
servei a proves de qualitat a l’estesa de 
xarxa de fibra establerta al territori.

Electricitat Gas i Gas-oil

Climatització Protecció contra incendis

Fontaneria Alarmes antiintrusió

Senyals dèbils i comunicació Sanejament

Parallamps i xarxes de terres Gasos medicinals

Calefacció Fibra òptica

Els principals clients amb què hem 
treballat durant l’any 2021 des d’aquesta 
àrea han els següents: 

• Infraestructures de la Generalitat
• BIMSA
• Ajuntaments i equipaments 

municipals, directes o a través 
• Promocions privades d’habitatges
• Enginyeries privades
• Sector industrial i terciari

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 de les 
diferents disciplines:

25%

25%17%

33% Terciari

Públics

Habitatges privats

Exteriors

Línies de desenvolupament: 

Dins del departament s’han desenvolupat 
diferents proves que no eren presents en 
el ventall d’assaig i que han permès una 
millora en els serveis que s’ofereixen:

• Proves de conductes de ventilació 
segons UNE 15727 o per model 
segons l’UNE 12237.

• Proves de gasos en àmbit medicinal 
segons aplicació de l’UNE 7396.

• Proves d’hidrants segons aplicació 
de la normativa d’incendis RIPCI.

• Proves d’inundació de plataformes 
enjardinades.

• Proves de mandrinat amb pressió per 
fibra òptica, segons UNE 133100-1.

• Proves de pressió diferencial per 
sistemes de sobrepressió segons 
aplicació de normativa d’incendis.

• Proves de visió de passos ocults per 
la determinació del seu estat interior.
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Exemples d’actuacions portades a terme:

Sector terciari
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Sector públic
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Sector habitatges privats

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

• Per a proves de pressió en xarxes 
hidràuliques:
	- Bomba elèctrica de pressió 

d’aigua
	- Manòmetres de glicerina i 

digitals calibrats 2021 ENAC
	- Pinces Testo de mesura de 

temperatura superficial

• Per a proves d’alarmes contra-
incendis:
	- Barra de comprovació de 

detectors de fums i CO

• Per a proves en instal·lacions 
elèctriques i de corrents dèbils:
	- Equip de comprovacions 

elèctriques METREL EUROTEST 
3102 BT amb calibració ENAC 
2021
	- Analitzador de xarxes MYeBox 

amb calibració de 2021

• Per a proves de luxometria:
	- Luxímetre RS Pro, amb calibració 

ENAC 2021
	- Luminancímetre MAVO SPOT -2

• Per a proves en instal·lacions de 
climatització:
	- Termòmetre digital d’infraroig 

Testo 830 T, amb calibració 
ENAC 2021
	- Equip de mesura de cabal directe 

amb con de Ø 500 KIMO
	- Equip amb sonda de fil calent 

Testo 425
	- Equip multifunció TESTO 440 

amb calibració ENAC 2021 amb 
els accessoris:
	- Sonda de molinet  Ø 16 mm amb 

telescopi calibrada ENAC 2021
	- Sonda molinet Ø 100 mm amb 

empunyadura calibrada ENAC 
2021
	- Sonda de bola calenta  Ø 3 mm 

amb empunyadura i telescopi
	- Cons adaptats per a mesures de 

cabals
	- Sonda de nivell de confort 

calibrada ENAC 2021
	- Sondes de temperatura i humitat 

(Data Logger)

	- Sondes de temperatura de baina, 
calibrada 2021
	- Sonda de mesura de CO2 interior 

calibrada ENAC 2021

• Per a proves de pressió en xarxes de 
sanejament:
	- Compressor d’aire comprimit de 3 L 
	- Turbina i depressor
	- Taps i globus obturadors de les 

canonades de sanejament
	- Màquina generadora de fum

•  Per a proves de tubs soterrats de 
telecomunicacions:
	- Grup compressor d’aire
	- Amb mandrils per als diàmetres 

més comuns.

• Per a proves de gasos medicinals:
	- Fluxòmetres calibrats per 

diferents gasos medicinals O2, 
N2, NO2, CO2, Aire Medicinal, 
Aire Motriu, EGA i Actynox.
	- Manòmetre digital de 3 xifres 

decimals calibrat ENAC 2021
	- Vacuòmetre calibrat 2021

• Per a proves de gas natural:
	- Grup compressor d’aire
	- Manòmetre calibrat

En previsió de l’any 2022, es volen portar a terme noves línies de creixement per a 
ampliar la cartera de serveis:

• Proves en totes les disciplines hospitalàries. Especificitats en gasos medicinals.
• Proves d’instal·lacions associades al compliment dels requeriments LEED.
• Proves d’instal·lacions FV en format d’autoconsum.
• Proves elèctriques de punt de treball de motors elèctrics.
• Proves de comprovació de funcionament dels desconnectadors elèctrics de 

parallamps.
• Proves d’assaigs d’evacuacions mecàniques de pluvials i fecals.
• Proves d’anàlisi de qualitat elèctrica a través d’analitzadors de xarxes generals 

i subquadres específics.
• Proves d’integració de comportes RF en instal·lacions d’aire primari.
• Proves d’estat i comportament d’instal·lacions existents per poder col·laborar 

en plans de manteniment i les mesures necessàries de renovació d’aire per 
afectació de SARS-CoV-2. 

• Proves de confort d’aire interior, humitat i temperatura interior i concentracions de 
CO2, per l’avaluació del IDA en centres de treball amb concentració de personal.

• Assaigs de comportament d’instal·lacions com a base de peritatges 
d’incidències o avaluacions de comportament d’instal·lacions en funcionament.
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ÀREA 
D’OBRA CIVIL



1. 
Administracions 
públiques

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

• Millores de seguretat i reestudi de la 
secció transversal a la carretera C-66, 
PK 41+900 al 50+450. Tram: Cornellà 
de Terri – Serinyà.

• Condicionament de la carretera 
GI-633, PK 0+000 al 6+290. Tram: 
Medinyà – Sant Jordi Desvalls.

• Pas inferior per a vianants i ciclistes a 
la carretera C-59, PK 15+050. Caldes 
de Montbui.

• Rotonda intersecció N-II PK 647+685 
amb Camí Ral El Ravalet. Mataró.

• Millora de la intersecció entre C-35 i 
GI-552. Sant Celoni.

Per a l’Incasòl  no s’ha dut a terme cap 
actuació durant l’exercici 2021. 

Pel que respecta a Barcelona 
d’Infraestructures Municiapls, SA 
(BIMSA), durant el 2021 s’han iniciat 
els assaigs de control de qualitat 
corresponents a l’obra “Serveis de C.Q. 
per a les diferents obres d’urbanització 
en execució i a executar per BIMSA a 
les diferents actuacions a la ciutat de 
Barcelona. Lot 1: Obres de ciutat”, els 
quals continuaran al llarg dels 2 pròxims 
anys, i s’ha executat el 95% del contracte 
“Millora funcional (ultrapassament) del 
Dic de Recer al Port Olímpic”.

Per part d’Aigües Ter Llobregat (ATL), 
durant l’any 2021 es va finalitzar el control 
de qualitat de l’obra “Nou dipòsit de Can 
Salvi i tram de connexió FGC-Dipòsit. 
Sant Andreu de la Barca”, i vam ser 
adjudicataris del contracte “Renovació 
dels ramals Can Pallars, Castellet i Serra 
Galliners. Sant Quirze del Vallès”. Aquesta 
obra dotarà d’activitat al departament 
d’acer per estructures, donat que el 
control exigit per part de la propietat serà 
del 100% de les soldadures.

Ara fa just un any, en aquesta mateixa secció parlàvem 
del trasbals que a tots els efectes va provocar la 
pandèmia provocada per la covid-19, i que la lentitud 
en la recuperació de l’activitat experimentada durant el 
2020 no feia preveure gaires alegries.

En canvi, però, els resultats han estat uns altres: 6 grans obres, 
4 públiques i 2 privades, han comportat que l’activitat i la xifra de 
negoci hagin experimentat un increment percentual no vist en els 
darrers 15 anys. Aquestes han estat:
 

• SACYR: 
	- Nau logística BCN4, per AMAZON.

• FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR: 
	- Rehabilitació del ferm de les carreteres B-20, B-22, B-24, 

B-30 i N-340.

• BIMSA: 
	- Lot 1 Control de Qualitat Obres d’Urbanització, període 

2020-2022.
	- Millora funcional del Dic de Recer del Port Olímpic.

• ICAT: 
	- Millora de la seguretat i reestudi de la secció transversal. 

Carretera C-66, tram Cornellà de Terri – Serinyà.
	- Condicionament de la carretera GI-633. Tram Medinyà – 

Sant Jordi Desvalls. 
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2. 
Empresa privada

Les principals obres en les quals el 
Departament d’Obra Civil ha treballat al 
llarg del 2021 han estat:

• AGLOMERATS GIRONA:
	- Pla d’asfaltage de Girona ciutat.
	- Connexió del carril bici de Pont 

Major a Girona.
	- Urbanització Niàgara Park. 

Fogars de Tordera.
	- Pavimentació del C/ Folch i 

Torres. La Bisbal d’Empordà.
	- Pavimentació Polígon Industrial 

Empordà Internacioinal: C/
Duana. Vilamalla.

• CONSTRUCCIONS RUBAU: 
	- Control de qualitat de les noves 

instal·lacions de trituració a la 
Pedrera de Llierca. Llers.

• CONSTRUCCIONS FUSTÉ
	- Condicionament de la carretera 

GIV-6708. Tram: Celrà - Juià.
	- Millora de la intersecció entre la 

C-35 i la GI-552. Sant Celoni.

• RUBAU TARRES:
	- Nova EDAR de Pau.
	- Adequació d’infraestructures del 

nucli antic de Bordils. 3a fase
	- Urbanització del sector Can 

Garrofa (HYPRA). Aiguaviva del 
Gironès.
	- Nova deixalleria de Quart.
	- Reordenació del Port Marina, 

fase 2. Palamós
	- Reurbanització de l’accés al nucli 

antic de Cruïlles.
	- Nova via verda a Sant Gregori.
	- Urbanització de la Rambla Dolors 

Moreno. Les Planes d’Hostoles.

3. 
Estructura del 
Departament
L’increment experimentat al llarg del 
2021 ha comportat que l’equip humà 
del Departament d’Obra Civil hagi 
incrementat la seva plantilla amb 1 
analista. També s’ha produït un relleu per 
jubilació d’un dels operadors. Actualment, 
està format per:

• 1 Director Tècnic
• 2 analistes per assaigs de mecànica 

de sòls i roques a laboratori
• 1 analista per assaigs de 

compactació de sòls i tot-u a 
laboratori

• 1 analista per assaigs de mescles 
bituminoses a laboratori

• 2 analistes per assaigs in situ a obra
• 1 administrativa, compartida amb 

l’Àrea de Construcció

• COPCISA
	- Remodelació del Port d’Aro. 

Platja d’Aro.

• FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR
	- Rehabilitación del firme en las 

carreteras B-20, B-22, B-24, B-30 
y N-340.

• UTE TÚNELES NORESTE
	- Adaptación de los túneles de la 

subdirección de operaciones 
Noreste. ADIF:
	- Túneles de Fayón
	- Túnel de Solde Horta
	- Túnel de Tasconeras
	- Túnel de Tasconeras
	- Túnel helicoïdal de Toses 

El Departament gestiona també la 
INSTAL·LACIÓ RADIACTIVA DE 2a 
CATEGORIA IRA 2000, formada pel 
Cap d’Àrea i la Cap de Qualitat com a 
supervisors, i 3 operadors.
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4. 
2021 Noves fites: 
nou equip, millora 
mediambiental 
i reducció de 
l’exposició a riscos

El 2021, el Departament d’Obra Civil va 
aconseguir amb una única decisió una fita 
que ha comportat una quàdruple millora:

• Reducció de l’emissió de gasos 
clorats a l’atmosfera.

• Reducció de l’exposició a gasos 
clorats per part dels analistes.

• Eliminació de les interferències amb els 
assaigs del Departament de Química. 

• Més precisió en els assaigs de 
mescles bituminoses.

4.1. Antecedents: 
problemàtica detectada

Un dels paràmetres que més influencien 
en el correcte comportament de les mes-
cles bituminoses un cop esteses és el 
contingut en betum. 

La seva determinació tradicionalment s’ha 
realitzat mitjançant la dissolució del betum, 
que forma part de les mescles, atacant-lo 
amb dissolvents organoclorats (tricloroetilè, 
percloroetilè, tetracloretilè, etc.). Aquests 
dissolvents orgànics són potencialment 
cancerígens, i des del departament ja es va 
decidir substituir-los fa uns anys per un altre 
dissolvent menys agressiu: el permetilè.

Per una altra banda, la implantació de nous 
assaigs de detecció de components químics 
al Departament de Química mitjançant equips 
d’alta sensibilitat com el cromatògraf, eren 
capaços de detectar traces de permetilè 
en l’ambient, malgrat el sistema d’extracció 
existent al laboratori de mescles bituminoses.

Aquest fet ens va portar a treballar en 
altres mètodes i/o equips per poder 
eliminar aquestes traces de dissolvent.

4.2. Solució: Nou equip

Com a alternativa més coneguda, 
l’adquisició d’un forn d’ignició amb balança 
incorporada calcula el betum present a la 
mescla bituminosa per combustió a 550ºC, 
com la diferència entre el pes de la mostra 
abans d’entrar al forn, i després de sortir.

Aquest mètode té com a avantatge el fet que 
s’elimina del tot la utilització del dissolvent, 
però, per contra, emet vapors procedents 
de la ignició dels asfaltens, i cal un sistema 
molt especial d’extracció que no interfereixi 
amb els ventiladors del mateix equip i que 
arribi per sobre coberta. A més, sempre hi 
ha la incertesa de si la pèrdua de pes és 
deguda únicament al betum incinerat o hi 
ha una part del pes que prové del fet que els 
àrids també s’han vist afectats per les altes 
temperatures i alguns dels seus compostos 
s’han perdut. Això comporta efectuar blancs 
continus de cada mescla i de cada àrid; i, a 
més, en cas de discrepàncies cal fer l’assaig 
segons el mètode tradicional de dissolució 
amb dissolvent, amb la qual cosa no ens en 
podem desfer.

Un cop gairebé presa la decisió d’adquirir 
el forn d’ignició, es va començar a 
rebre informació d’uns nous equips per 
determinar el contingut en betum de les 
mescles bituminoses: un sistema estanc 
de dissolució amb dissolvents orgànics, 
apte pel permetilè.

ANALITZADOR AUTOMÀTIC D’ASFALTS 
MITJANÇANT SISTEMA TANCAT.
PAVELAB 50

Malgrat que es continua fent servir 
dissolvent, aquest es troba dintre d’un circuit 
tancat, es recupera, i els vapors produïts 
durant el cicle d’assaig es condensen i 
destil·len, de forma que no hi ha cap mena 
d’emissió. L’únic moment de contacte 
del dissolvent amb l’ambient és en el 
moment de la recàrrega del dipòsit, fet que 
succeeix únicament cada 100 mostres.  Els 
avantatges assolits, doncs,  han estat molts:

• Sistema estanc, sense emissions 
de gasos clorats: MILLORA 
MEDIAMBIENTAL, DEIXANT 
D’EMETRE GASOS A L’ATMOSFERA.

• No cal cap sistema d’extracció especial.
• El Departament de Química ha deixat 

de detectar traces de gasos clorats: 
ELIMINACIÓ D’INTERFERÈNCIES 
EN ELS RESULTATS QUÍMICS.

• L’analista ha deixat d’estar en 
contacte amb els gasos: ELIMINACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ DEL TREBALLADOR 
A AGENTS NOCIUS.

• Destil·lació i recuperació del dissolvent.
• Recuperació del betum per realitzar 

assaigs característics:
	- Penetració
	- Anell i bola
	- Ductilitat
	- Afinitat
	- Densitat
	- ...

• Reducció del temps d’assaig per 
mostra, que passa de 90 a 70 min

• Sistema tot-en-u, que implica menys 
manipulació per part de l’analista, 
reduint-se les fonts d’error: MILLORA 
EN LA PRECISIÓ DELS RESULTATS.
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4.3. Aplicació de l’equip: 
Rehabilitació del ferm a 
les carreterEs B-20, B-22, 
B-24, B-30 i N-340 (Firmes y 
asfaltados del sur, S.L.)

Un cop instal·lat l’equip i realitzats els 
contrastos d’assaig amb els equips 
anteriors, arribà el moment de comprovar 
la seva aplicació en el control real d’una 
obra. Per a tal finalitat, es va decidir triar 
una obra d’envergadura, en la qual poder 
comprovar la bonança dels resultats i 
avaluar el rendiment de l’equip:

Durant l’any 2021, CECAM ha realitzat 
el control de qualitat del reasfaltatge 
de les carreteres B-20, B-22, B-24, 

B-30 i N-340, per l’empresa FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL SUR, S.L. Es tracta de 
l’obra d’asfaltatge més important duta a 
terme a Catalunya en els darrers anys, 
consistent en la rehabilitació superficial 
del ferm mitjançant mescla bituminosa 
en calent BBTM 11A amb àrid siderúrgic, i 
puntualment estructural mitjançant AC22 
S. El volum d’obra involucrat ha estat:

1. B-20: 280.000 m2 (PK 16+820 a 
26+900, i PK 0+000 a 3+500)

2. B-22: 38.000 m2 (PK 0+000 a 2+300)
3. B-24: 52.000 m2 (PK 3+800 a 10+360)
4. B-30: 244.000 m2 (PK 0+000 a 

11+420)
5. N-340: 336.000 m2 (PK 1203+200 a 

1237+340) 

El nou equip va permetre reduir el temps 
d’execució d’assaigs en un 25%, duent-se a 
terme 222 analítiques de mescla bituminosa 
en 7 setmanes, amb una producció de 6 
mescles diàries, incloent-hi:

• determinació del contingut en betum 
• anàlisi granulomètric dels àrids 

extrets
• fabricació de provetes i determinació 

de la densitat i del contingut en buits
• determinació de la densitat màxima 

de la mescla compactada
• sensibilitat a l’aigua
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5.
Obra singular: 
Daus de formigó 
per la millora del 
DIC de recer del 
Port Olímpic

Durant el primer semestre de l’any 
2021, CECAM va realitzar el control 
de qualitat de les obres de millora 
funcional (ultrapassament) del Dic de 
Recer del Port Olímpic de Barcelona. 
El 65% dels treballs van consistir en el 
control de la resistència del formigó dels 
daus d’escullera que formen els dics 
submergits que protegeixen el Dic de 
Recer del Port Olímpic.

Aquests daus van ser fabricats a la planta 
que Cementos Portland Valderrivas té a 
Vallcarca (Massís del Garraf, Sitges). Es 
van controlar 279 amassades de formigó 
HM-30/F/20/I+Qb+E. Els daus d’escullera 
van ser fabricats en motlles triples i 
transportats amb vaixell des del Port de 
Vallcarca, fins a la seva ubicació final al 
Port Olímpic.
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ÀREA DE 
GEOTÈCNIA



Al llarg de tot l’exercici, 
l’activitat s’ha mantingut 
contínua i amb 
tendència a créixer, 
continuant així la pauta 
que s’intuïa en el darrer 
trimestre de l’any. La 
iniciativa privada ha 
estat la que ha liderat 
l’activitat, mentre que 
el protagonisme del 
sector públic ha estat 
irregular i condicionat 
a l’obtenció dels 
primers fons europeus 
lligats a la recuperació 
econòmica de la 
covid-19.

En l’àmbit tècnic, la tipologia d’estudis i 
d’actuacions ha seguit la línia dels darrers 
exercicis. La construcció d’habitatges 
unifamiliars, en primer lloc, però també 
la promoció d’alguns blocs de pisos i 
apartaments i la construcció de naus 
industrials o bé l’ampliació de les 
existents. També es troben en creixement 
els treballs lligats a edificacions existents, 
ja siguin rehabilitacions, reformes o, 
sobretot, remuntes. S’ha notat també un 
repunt de les obres hidràuliques com 
canonades, estacions de bombament, 
depuració i potabilització d’aigua.

Pel que fa a la construcció d’habitatges 
unifamiliars, cal destacar un aspecte 
concret dels que es fan en zones de 
costa alta. Es tracta del fet que els solars 
que resten per edificar tendeixen a ser 
morfològicament més desfavorables, 
fins al punt que en alguns casos no hi ha 
possibilitat de fer accessos i plataformes 
per als reconeixements geotècnics. 

En alguns casos les prospeccions 
mecàniques són prescindibles, però en 
altres no (vegeu fotos 1 a 4).

Foto 1 Part inferior d’un solar situat al Carrer Punta 
des Mut de Begur.

Foto 3 Part superior d’un solar situat al Carrer Ses Petúnies de 
Begur amb la sonda geotècnica emplaçada en una plataforma 
de treball.

Foto 2 Detall de la part inferior d’un solar situat al 
Carrer Cova del Bisbe de Begur.

Foto 4 Parcel.la situada a la Urbanització Punta 
Brava, Sant Feliu de Guíxols.
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La qüestió és que en aquesta tipologia de 
parcel·les (terrenys T3 en el Codi Tècnic 
de l’Edificació, però amb pendents molt 
superiors als 15 graus) la caracterització 
geotècnica s’ha de resoldre sobre la base 
de diverses estacions geomecàniques. 
Es tracta de descripcions del massís 
rocallós on es prenen dades de la 
longitud, espaiat, forma, obertura, 
rugositat, resistència de les parets, 

D’altra banda, convé comentar que es 
detecta que les necessitats de càrrega 
en el terreny tendeixen a incrementar. 
Això estaria lligat al fet que les noves 
estructures es dissenyen amb espais més 
diàfans per ser més versàtils, la qual cosa 
obliga a concentrar càrregues en menys 
punts de transmissió al terreny. El resultat 
és, doncs, que per absorbir-les s’ha de 
recórrer a solucions de fonamentació 
profunda, sigui amb pilons o pantalles. 
Sovint, aquesta circumstància té lloc en 
les zones amb densitat d’edificació, que 
majorment són zones de relleu planer 
suportat per sediments no consolidats, 

normalment de natura argilosa. De cara a 
determinar la capacitat per als elements 
de fonamentació profunda en sediments 
argilosos, el Codi Tècnic en proposa 
diverses maneres; entre elles, el mètode 
analític que implica un coneixement 
dels valors dels paràmetres resistents 
i el mètode pressiomètric. En general, 
i perla situació de curt termini, que és 
on es poden comparar els mètodes, 
els resultats obtinguts amb assaigs de 
pressiometria són molt superiors, fins i 
tot adoptant la pressió límit Menard. Es 
tracta d’adoptar-se una mitjana entre 
les càrregues admissibles unitàries de 

cada mètode, però amb un valor màxim 
que restarà quelcom per sota de la 
càrrega d’esfondrament del mètode més 
conservador, l’analític. D’altra banda, 
també es comprova que amb la càrrega 
mitjana es generi un assentament 
tolerable i que aquesta no sigui superior 
a la determinada per a la situació de 
llarg termini. En definitiva, el cost afegit 
de fer d’assaigs de pressiometria en 
sondatges es compensa sobradament 
per les prestacions més elevades que 
s’obtenen del terreny i que suposen una 
minoració relativa del dimensionat de la 
fonamentació.

aigua i rebliment, i disposició de les 
discontinuïtats de la roca (fractures, plans 
d’estratificació i foliació, especialment). 
D’acord amb aquestes dades (Fig. 1) es 
classifica geomecànicament el massís i es 
quantifiquen els paràmetres de cohesió 
i angle de fregament intern a partir dels 
quals es valora la capacitat portant del 
terreny. També amb aquestes dades 
es fa una anàlisi cinemàtica (Fig. 2) per 

a esbrinar l’estabilitat del vessant que 
suporta la parcel·la, com a aspecte més 
important, i també per als previsibles 
talussos d’excavació.

Fig. 1 Plantilla de dades de la descripció mecànica del massís. Fig. 2 Projecció esterogràfica de la disposició de les diferents 
discontinuïtats de la roca per a una anàlisi cinemàtica.
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ENTITAT 
DE CONTROL



Entitat 
col·laboradora de 
l’administració 

Com a Entitat col·laboradora de medi 
ambient, habilitada pel Decret 60/2015, 
de 28 d’abril, hem continuat realitzant 
les funcions d’inspecció i control en 
els àmbits sectorials de medi ambient 
següents:

• Prevenció i control ambiental 
d’activitats (EC-PCAA)

• Prevenció de la contaminació 
acústica  (EC-PCA)

• Caracterització i control de residus i 
lixiviats  (EC-RES)

• Control i vigilància de masses d’aigua 
i gestió dels abocaments  (EC-AIG)

• Prevenció de la contaminació del 
subsol  (EC-SOL)  

En l’àmbit de la prevenció i la seguretat 
en matèria d’incendis i dels establiments 
oberts al públic, espectacles públics 
i activitats recreatives, hem continuat 
actuant com a Entitat col·laboradora 
habilitada pel Decret 42/2015, de 24 de 
març, exercint les funcions d’inspecció i 
control en els següents àmbits:

• Prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis  (ECI)

• Control d’activitats recreatives i de 
pública concurrència  (ECI)

Prevenció i control ambiental 
d’activitats  (007-EC-PCAA)  

Es manté l’habilitació d’activitats del camp 
Serveis (SER), i es mantenen els mateixos 
tècnics habilitats. Durant aquest any 2021 
el nombre d’actuacions acomplertes 
ha seguit en descens respecte als anys 
anteriors. 

En les actuacions de control fetes a les 
activitats, s’ha comprovat el compliment 
de la normativa ambiental que els hi 
és d’aplicació i dels condicionants 
establerts a la seva llicència/autorització 
ambiental, determinant els incompliments 
o aspectes no conformes per tal que 
siguin corregits. Entre les actuacions 
executades, hi ha activitats d’estacions 
de servei, rentadors de vehicles, centres 
d’assistència primària, tallers de vehicles 
amb operacions de pintura i càmpings.

Com en anys anteriors, no s’ha rebut 
cap reclamació per part de l’Oficina 
d’Acreditació ni per part de cap 
administració. 
  

 Interior consulta d’un CAP Àrea d’acampada d’un càmping
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Prevenció de la contaminació 
acústica  (007-EC-PCA)  

El 2021 no ha suposat grans canvis. Es 
manté l’habilitació de Mesurament de 
Nivells Sonors (NS), tot i que l’especial 
situació viscuda aquest any manté la 
davallada d’actuacions dutes a terme.

Les activitats més emblemàtiques on 
s’han portat a cap mesures acústiques 
són diferents centres d’atenció primària 
en tot l’àmbit de Catalunya, tant de nova 
construcció com per a donar compliment 
a la seva llicència ambiental. Amb el final 
tancament de locals d’oci s’han realitzat 
actuacions en algunes activitats d’oci 
nocturn i ampliacions d’activitats de la 
província.

Actualment, s’està treballant en 
l’adequació dels procediments interns 
de treball a les normes d’aïllament 
vigents, que ja estan contemplades en 
la darrera edició de CTE DB-HR, i a les 
noves ordenances municipals, amb 
l’objectiu d’habilitar l’entitat en el camp 
de Mesurament de la Qualitat acústica de 
l’Edificació (QE). 

Caracterització i control 
de residus i lixiviats  
(007-EC-RES)  

Durant l’any 2021 l’EC-RES ha 
experimentat un gran increment 
d’actuacions a causa de la incorporació 
del control mensual dels dipòsits 
controlats dins el ventall d’actuacions 
que pot portar a terme una EC-RES 
habilitada per l’Oficina d’Acreditació de 
la Generalitat de Catalunya, o bé per 
una entitat acreditada per l’UNE-EN ISO 
17020. Aquest fet s’ha donat per l’entrada 
en vigor del Real Decret 646/2020, de 7 
de juliol, pel qual es regula l’eliminació 
de residus mitjançant dipòsit controlat, 
i on en el capítol IV s’especifica que les 
funcions de vigilància, inspecció i control 
podran ser realitzades per entitats 
col·laboradores. Tot això ha implicat 
que els mostrejos mensuals que fèiem 
als abocadors com al laboratori amb un 
informe de mostreig simplificat, s’han 
convertit en mostrejos habilitats, la qual 

cosa vol dir que per cada mostreig s’ha 
de realitzar:

• Un pla de mostreig segons el pla 
de control anual de les mostres de 
piezòmetres, lixiviats i aigües de 
basses.

• Registre de les dades mesurades in 
situ, tal com són la mesura del nivell 
piezomètric i la mesura del pH, la 
conductivitat i la temperatura de les 
aigües subterrànies, i les mesures del 
biogàs (%CH4, %CO2, %O2, ppmH2S) 
de les xemeneies i la torxa, així 
com de les dades obtingudes en la 
verificació dels equips utilitzats.

• Descripció de l’estat general de les 
instal·lacions.

• Assegurar la traçabilitat de la 
correcta conservació de les mostres 
durant el transport al laboratori 
habilitat.

• Un informe amb tot el que s’ha dut 
a terme amb les actes de resultats, 
plànols, fotografies, gràfics, i tot allò 
que s’especifica en la Instrucció 
tècnica pel mostreig d’aigües 
superficials, aigües subterrànies 
i aigües de basses en dipòsits 
controlats editada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Bassa lixiviats

 Dipòsit controlat en fase d’explotació
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Per altra banda, durant l’any 2021 hem 
continuat incrementant el nombre 
de mostreigs de residus, 201 al 2021 
enfront dels 187 de 2020. La majoria 
d’actuacions executades corresponen 
a caracteritzacions de residus per 
ser admesos a dipòsits controlats, 
caracteritzacions bàsiques i proves de 
conformitat amb declaració de conformitat 
final segons el decret 69/2009, de 28 
d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i 
els procediments d’admissió de residus 
en els dipòsits controlats i, des de juliol 
de 2020, també segons el Reial Decret 
646/2020 estatal, de 7 de juliol, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. També s’han pres 
mostres per a l’anàlisi del poder calorífic 
inferior (PCI) per tal de determinar si 
el residu és valorable energèticament; 
mostres d’escòries per determinar si 
són valoritzables o no d’acord amb el 
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre 
la valorització d’escòries siderúrgiques; 
i, finalment, destaquem que realitzem 
mostrejos habilitats per determinar 
les característiques de perillositat dels 
residus amb l’estudi de perillositat 

corresponent, avaluant cadascuna de les 
característiques, des de HP1 a HP15.

Cal destacar que durant l’any 2021 
s’ha incrementat el nombre de tècnics 
habilitats pel mostreig de residus per 
EC-RESMOS (determinacions in situ i presa 
de mostra de residus, lixiviats o aigües), 
passant de 2 a 4, i un altre en formació, 
que es preveu habilitar durant el primer 
semestre del 2022.

Control i vigilància de 
masses d’aigua i gestió dels 
abocaments  (007-EC-AIG)  

Aquest any hem acomplert 21 actuacions 
com a EC-AIG:

S’han portat a terme tres actuacions 
per a comprovar els límits establerts de 
determinats paràmetres de l’autorització 
ambiental i per a renovar permisos 
d’abocament d’aigües residuals. Convé 
recordar que els permisos d’abocament de 
les aigües residuals que s’aboquen a llera 

els atorga directament l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), amb els límits dels paràmetres 
a avaluar en funció, entre d’altres, del cabal 
abocat, del medi receptor, del risc i nivell 
de protecció ambiental i de la zona on es 
produeix l’abocament. Els establiments que 
aboquen a clavegueram han de complir 
les ordenances municipals o comarcals 
corresponents en funció de l’ens gestor de la 
EDAR que tractarà l’aigua residual, o bé els 
límits de l’Annex II del Decret 130/2003, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
dels serveis públics de sanejament.

Les altres 18 actuacions han estat les 
inspeccions de sanejament trimestrals 
demanades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua a 2 establiments industrials a 
Olesa de Montserrat, i 10 inspeccions 
demanades pel Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany a diversos establiments 
del Pla de l’Estany. D’aquestes, 14 han 
consistit en inspeccions puntuals diürnes 
i 4 en inspeccions de llarga durada amb 
mostrejos integrats en funció del temps 
de 4 hores de durada agafant mostra cada 
15 minuts, amb auto mostrejador previst 
de bomba peristàltica.

Arqueta de mostreigResidu en big-bags
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Prevenció de la contaminació 
del subsol   (007-EC-SOL)  
 
Durant l’any 2021 s’han realitzat diverses 
investigacions de la qualitat del subsol 
i algunes d’elles han permès detectar 
emplaçaments amb afeccions importants 
al sòl i a l’aigua subterrània, que han 
resultat en els respectius projectes 
de sanejament que s’executaran 
durant els propers 2-3 anys (treballs de 
descontaminació del subsol). 

La major part dels treballs han estat 
associats a afeccions per hidrocarburs 
en estacions de servei o emplaçaments 
amb dipòsits de combustible, però també 
s’han executat diverses actuacions 
d’investigació relacionades amb l’Informe 
Base de la Qualitat del Sòl requerit per 
l’administració segons l’article 12.1.f 
de la Llei 16/2002 a les activitats de 
l’Annex I de la Directiva 2010/75 / UE, 
de 24 de novembre, sobre les emissions 
industrials (prevenció i control integrats 

de la contaminació), coneguda com a 
Directiva DEI. 

També s’han dut a terme diverses 
Anàlisis Quantitatives de Risc (AQR) 
en emplaçaments on s’havien detectat 
indicis d’afecció en els treballs 
d’investigació (concentracions superiors 
als NGR del RD 9/2005). Aquestes AQR 
permeten valorar si l’afecció detectada 
al subsol suposa un risc per a la salut 
humana de potencials receptors a la zona 
on s’ha detectat.

El juny de 2021, l’Oficina d’Acreditació 
va portar a cap una auditoria de camp 
per a avaluar la competència tècnica de 
l’Entitat (CECAM). En aquesta auditoria 
es va avaluar la capacitat d’una tècnica 
(Elena Romero) per portar a terme 
actuacions de control en l’àmbit de 
prevenció de la contaminació del sol 
(EC-SOL) per al camp d’investigació, 
mostreig i control de la qualitat del sol 
amb resultat satisfactori. En aquest 

moment, CECAM disposa de 2 tècnics 
acreditats com a Tècnics Responsables 
i 2 com a Tècnics de Suport per a 
investigacions.

Prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis  (ECI-05)

Els controls es realitzen per a 
determinar el compliment de la 
normativa d’aplicació en matèria 
d’incendis i els condicionants 
especificats a l’informe de bombers 
o a l’informe del tècnic municipal 
competent en la matèria. Es comproven 
aspectes d’estabilitat i resistència al 
foc de l’estructura, sectoritzacions 
implantades, recorreguts i sortides 
d’evacuació, reacció al foc dels 
materials de revestiment emprats, 
equips de protecció contra incendis 
instal·lats, senyalització de recorreguts i 
mitjans i il·luminació d’emergència.

Detalls automostrejador
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Aquest darrer any s’han portat a terme 
actuacions de comprovació en matèria 
d’incendis a activitats industrials tant 
de producció com d’emmagatzematge; 
instituts, escoles, centres d’assistència 
primària, bars i restaurants, hotels, 
càmpings, centres universitaris i 
aparcaments de vehicles.

En algunes de les activitats, a petició 
de la direcció d’execució i durant el 
transcurs de l’obra, s’han fet visites 
prèvies de comprovació per a poder 
detectar deficiències o incompliments, 
majoritàriament de sectorització en 
l’àmbit constructiu. Això facilita molt el 
fet de poder actuar i corregir els defectes 
detectats abans de l’acabament de l’obra. 

Des del Servei de Prevenció del 
Departament d’Interior, s’ha portat a 
terme el seguiment de l’habilitació, amb 
la intervenció documental d’una actuació 
de la nostra entitat, amb resultat favorable. 
No s’ha rebut cap reclamació per part de 
l’administració respecte a les actuacions 
realitzades.
      
Amb l’objectiu de poder disposar d’un 
major nombre de tècnics i poder donar un 
millor servei, s’està en procés de formació 
d’un nou tècnic que a la finalització 
d’aquest període ja ha fet el curs i superat 
l’examen de nivell bàsic.

Grup de pressió contra incendisEquips manuals de lluita contra incendis
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Festival de música a l’aire lliure

Control d’activitats 
recreatives i de pública 
concurrència  (ECI-05)

Els controls es duen a terme d’acord al 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives.

En aquest camp s’han portat a terme 
controls inicials i periòdics a tota mena 
d’activitats recreatives i de pública 
concurrència com bars, restaurants, 
salons de banquets, sales de festa, 
discoteques..., per donar compliment a la 
seva llicència d’activitat recreativa.

Aquest 2021, igual que en l’any 
anterior, aquestes activitats han sofert 

tancaments parcials o totals a causa de 
la crisi sanitària. Això ha repercutit en 
la demanda de controls d’aquests tipus 
d’activitats.
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ÀREA 
QUÍMICA
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Microbiologia

Aquest 2021, a l’àrea de Microbiologia del Laboratori 
Cecam, hem dedicat un gran esforç en poder acreditar 
una nova tipologia d’assaigs que s’engloba dins dels 
assaigs que es realitzen in situ, anàlisis biològiques: 
macroinvertebrats en cursos d’aigua.

L’abast d’acreditació per a aquesta nova tipologia específica 
d’assaigs comprèn:

1. La presa de mostres per a la determinació de macroinvertebrats 
bentònics. Mètode quantitatiu 20 kicks segons protocol ML-
Rv-I-20113. 

2. La identificació i quantificació de macroinvertebrats segons el 
mateix protocol. 

3. El càlcul de l’índex de qualitat ecològica segons protocol 
IBMWP-2013.

Aquest fet ha comportat un canvi radical en comparació amb com 
s’havien realitzat aquests assaigs fins al moment, on se seguia el 
protocol de l’ACA, metòdica BIORI de la Universitat de Barcelona.
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Antecedents

Aquests estudis es duen a terme dins 
el marc de la Directiva Marc de l’Aigua 
(DMA) que té per objectiu el fet de fer 
retornar als ecosistemes aquàtics a 
l’anomenat Estat ecològic bo i promoure 
un ús responsable i sostenible de 
l’aigua.

L’Estat ecològic es considera una mesura 
de la qualitat funcional i estructural del 
sistema aquàtic. De manera que, un bon 
estat ecològic serà aquell en què les 
comunitats biològiques es trobin properes 
a les teòricament inalterades per aquest 
sistema.

Tot i això, la qualitat ecològica dels 
sistemes aquàtics es pot mesurar de 
diferents maneres, però l’índex de 
macroinvertebrats (IBMWP) és una 
de les més habituals. En aquest índex 
es quantifica la sensibilitat de cada 
organisme a la contaminació, l’índex 
biològic li assigna un valor i la suma dels 
valors de la comunitat dona el resultat 
final de l’índex. 

A aquest resultat se li atribueixen unes 
classes que defineixen l’estat del sistema 
(aigües netes, molt netes, brutes,...). La 
diferència fonamental entre els índexs 
biològics i la resta d’indicadors basats 
només en paràmetres físic-químics, 

resideix en el fet que els organismes 
vius representen el registre de la història 
ecològica recent de l’ambient i, aquest 
fet, fa que siguin eines de gestió molt 
interessants.

El Reial decret 817/2015 de l’11 de 
setembre estableix els criteris de 
seguiment i avaluació de l’estat ecològic 
de les aigües superficials, aigües de 
transició i aigües marines; especificant 
les normes de qualitat ambiental a 
seguir. Aquest R.D. dona compliment als 
requeriments de CEE en matèria de la 
llei de protecció de l’aigua, la Directiva 
Marc de l’Aigua publicada el 2000 (DMA) 
essent la normativa aplicable vigent.

1.
Presa de mostres

Amb relació a la presa de mostres, és on 
hi ha més diferències entre el protocol 
de l’ACA i el protocol del Ministeri, a les 
quals ens hem hagut d’adaptar. Segons el 
protocol ML-Rv-I-2013, cal mostrejar un 
tram de 100 m del curs d’aigua, tant si és 
un riu, com el Ter, com si és un torrent o 
una riera petitona i, en aquest tram s’han 
d’avaluar els percentatges de cobertura 
dels diferents estrats hidrogeomorfològics 
per a poder repartir l’esforç de presa de 
mostres. 

Per tal de definir correctament els punts 
de presa de mostres, es marca la zona 
d’estudi amb una cinta (Fotografies 1 i 
2) i, amb el seu ajut, es facilita el càlcul 
dels percentatges de cobertura de les 
característiques hidrogeomorfològiques 
a nivell visual superficial. Les 5 
classificacions que cal quantificar són: 
el percentatge de substrat dur, detritus 
vegetals, marges vegetats amb arrels, 
macròfits submergits i sorres i altres 
sediments fins. Així mateix, també cal 
diferenciar-los en funció  de la velocitat de 
l’aigua (nul·la, reduïda, moderada, ràpida o 
molt ràpida amb formació d’escuma).

 
Cal indicar que es pren una mostra a cada 
5% de cobertura calculada, per la qual 
cosa al final es prenen 20 mostres o 20 
kicks equivalents a 2,5 m2. És important 
també anotar els ambients minoritaris per 
tal que tinguin representació en la mostra 
analitzada.

Fotografies 1 i 2. Detall de la definició de la zona de presa de mostres, 100 m (riu Ter)
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2.
Identificació de 
macroinvertebrats

Pel que fa a l’expertesa en la identificació 
de macroinvertebrats, s’ha col·laborat 
amb un professor de la Universitat de 
Girona, Institut d’Ecologia Aquàtica, Sr. 
Jordi Sala i s’ha creat una col·lecció de 
macroinvertebrats (a nivell de família) on 
hem ajuntat diferents espècies per tal de 
tenir una visió global de la família i poder 
identificar correctament els individus.
Aquesta col·lecció ha estat revisada per 
l’expert extern per tal de garantir-ne la 
correcta identificació i està a disposició 
dels tècnics que realitzin aquest assaig, 
per tal d’oferir ajuda ràpida en situacions 
d’incertesa (Fotografia 3).

La creació i el manteniment d’aquesta 
col·lecció també ha permès millorar el 

coneixement d’aquests organismes i 
facilitar-ne la identificació a camp, per 
tal de poder omplir l’apartat d’esquius 
(individus de visu i no recollits).

En aquest sentit, estem en procés de fer 
una col·lecció fotogràfica dels mateixos 
macroinvertebrats per tal de poder dotar 
els informes amb imatges de qualitat 
(vegeu fotografies 4, 5 i 6).

També cal remarcar que s’ha fet una 
recopilació bibliogràfica, facilitada per 
l’expert extern, per tal de facilitar el 
seguiment de les claus dicotòmiques en 
la identificació dels diferents grups que 
formen part de IBMWP.

Fotografia 3. Aspecte de la col·lecció de 
macroinvertebrats del laboratori Cecam

Fotografia 5. Dípters de la família Blephariceridae

Fotografia 4. Plecòpter de la família Perlidae

Fotografia 6. Efemeròpter de la família Baetidae
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3.
Càlcul del IBMWP

Tot aquest intens treball finalitza en el 
càlcul de l’IBMWP (tot i que és un índex 
qualitatiu) i la seva comparació amb el 
valor de referència estimada per a cada 
massa d’aigua segons la normativa vigent. 

També cal calcular la relació de qualitat 
ecològica (RCE) com la relació entre 
el valor de l’IBMWP observat i el de 
referència per a cada tipologia de massa 
d’aigua. És aquest valor el que serveix 
per qualificar l’estat ecològic del sistema 
fluvial estudiat.

En la Taula 1 es presenta un exemple de 
taula de comparativa per a determinar 
l’estat ecològic en l’estudi.

CLASSE COLOR INDEX BMWP RCE ESTAT ECOLÒGIC

R blau >136 Condició de referència

I blau 136 – 117 >0,86 Molt bo 

II verd 117 - 71 0,52-0,86 Bo 

III groc 71 -  42 0,31-0,52 Moderat

IV taronja 42 - 18 0,13-0,52 Deficient 

V vermell <18 <0,13 Dolent

R: Estat de referència (valor òptim de l’ecosistema fluvial) RCE: Ratio de calidad ecològica = IBMWP 

observat/ IBMWPcondició de referencia tipus
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Taula 1- Exemple: el riu Ter és considerat un eix mediterrani continental mineralitzat 
(Classificació T-16) segons el R.D. i tindria les següents classificacions:
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Medi Ambient 

A l’Àrea de Medi Ambient analitzem una gran varietat de paràmetres 
físicoquímics de matrius molt diverses que es poden agrupar en:

• Mostres líquides: aigües ultra pures, de diàlisi, continentals 
(superficials i subterrànies), residuals i lixiviats. Mostres que 
provenen d’autocontrols d’establiments industrials, d’inspeccions 
de sanejament encarregades per administracions públiques, 
d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), del mostreig del 
control d’abocadors (aigües subterrànies, superficials i aigües de 
basses), entre altres.

• Mostres sòlides: hem continuat treballant en l’anàlisi de paràmetres 
agronòmics de fangs, de compost, de residus per poder 
caracteritzar-los i/o valorar-los, paràmetres crítics per a les proves 
de conformitat en residus, analítiques d’escòries per a la seva 
valoració, sediments marins per a la caracterització del material de 
dragatge segons la normativa del CEDEX, anàlisi de combustibles 
CDR (combustibles derivats de residus) i CSR (combustibles sòlids 
recuperats), biocombustibles sòlids i determinacions analítiques de 
productes químics, entre altres. 

Al llarg de tot l’exercici s’han incrementat el nombre de 
mostres analitzades respecte als dos últims anys, amb 
tendència a créixer malgrat les dificultats produïdes 
per la pandèmia.

Fig 1. Diversitat de mostres líquides 
que ens arriben al laboratori d’aigües

Fig 2. Diversitat de mostres sòlides que 
ens arriben al laboratori de residus
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Fig 3. Equips destinats a l’anàlisi de mostres de l’àrea de medi ambient, el Molí Fritsh per a la preparació de mostres de residus a esquerra-superior, 
el Cromatògraf Iònic per a l’anàlisi d’anions de Metrohm a dreta-superior, i l’AMA254 de Leco per a la determinació de mercuri a la part inferior. 

Quant a l’ampliació d’acreditacions, 
durant l’any 2021 s’ha ampliat el rang de 
mesura de cadmi (Cd) i seleni (Se) en 
aigües continentals, residuals i lixiviats 
UNE-EN 12457-4:2003, i el cadmi (Cd) 
en mostres sòlides (sòls, sòls agrícoles, 
residus, fangs, sediments i compost). La 
primera ampliació ha estat per a poder 
complir amb els límits de l’annex 1 del 
Decret autonòmic 69/2009, de 28 d’abril, 

pel qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els 
dipòsits controlats, i el punt 2.1 de l’annex 
II del Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, 
pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. D’aquesta 
manera, i juntament amb els assaigs que 
s’han acreditat en l’àrea de cromatografia 
(BTEX, PCB, Oli mineral C10-C40, HPA), 
ja podem realitzar la totalitat dels assaigs 

dels dos decrets, no només els paràmetres 
que regulen els criteris d’admissió 
de residus en dipòsits per residus no 
especials i especials, sinó també pels 
residus inerts. La segona ampliació ens ha 
permès assolir els límits de la taula 1 de la 
Instrucció tècnica per a la gestió ambiental 
de les extraccions marines per a l’obtenció 
de sorra editada pel Ministerio de Medio 
Ambiente y Marino (MMAMM).

Cal destacar que aquest any 2021 hem 
pogut créixer gràcies a ser adjudicataris 
de diversos contractes per a realitzar 
les analítiques procedents del mostreig 
mensual de diversos abocadors, per la 
nostra Entitat de Control EC-RES, tal com 

s’especifica a l’annex 5 del Decret 1/1997, 
sobre la disposició del rebuig dels residus 
en dipòsits controlats.

Un altre fet diferencial que ens ha fet 
créixer és la realització dels estudis 

tècnics de caracterització de residus 
per classificar-los com a perillosos/
no perillosos i assignar-los el codi LER 
corresponent.
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Article
Avaluació de la perillositat 
d’un residu

Un residu perillós és aquell que presenta 
una o diverses característiques de 
perillositat enumerades a l’annex III de 
la Directiva 2008/98/CE, modificada pel 
Reglament (UE) núm. 1357/2014. 

La perillositat dels residus ve determinada 
per la presència de determinades 
característiques que presenten un risc per 
a la salut humana o el medi ambient i es 
poden classificar en tres grans grups:

• Perills físics
• Perills per a la salut
• Perills pel medi ambient

El Reglament (UE) núm. 1357/2014 
defineix 15 característiques de perillositat 
que permeten qualificar als residus com 
a perillosos si presenten una o vàries 
d’aquestes característiques que es 
detallen a la taula següent:

CODI CARACTERÍSTICA

Perills físics

HP1 Explosiu

HP2 Comburent

HP3 Inflamable

HP15 Residus que poden presentar alguna característica de perillositat que el 
residu original no presentava.

Perills per a la salut humana

HP4 Irritant - irritació cutània i lesions oculars

HP5 Toxicitat específica en determinats òrgans/Toxicitat per aspiració

HP6 Toxicitat aguda

HP7 Carcinogen

HP8 Corrosiu

HP9 Infecciós

HP10 Tòxic per a la reproducció

HP11 Mutagènic

HP12 Alliberament d’un gas de toxicitat aguda

HP13 Sensibilitzant

Perills pel medi ambient

HP14 Ecotòxic

Cal tenir en compte que la perillositat d’un residu no està associada al compliment 
dels criteris d’admissió de residus en una determinada classe d’abocador. 
Per tant:

• Un residu perillós no és aquell que compleix els criteris d’admissió en un abocador 
per residus perillosos.

• Un residu no perillós no és aquell que compleix els criteris d’admissió en un 
abocador per residus no perillosos.
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Metodologia per la classificació 
dels residus

Conforme a l’article 17.4 de la Llei 
22/2011, per a facilitar una gestió 
adequada dels residus, el productor o 
posseïdor de residus és responsable 
de classificar-los com perillosos o no 
perillosos, d’identificar-los correctament 
mitjançant el codi LER i determinar les 
seves característiques de perillositat.

La Decisió 2014/955/UE estableix una 
llista de residus, harmonitzada dins la 
Unió Europea, codificats amb 6 dígits 
(codi LER). Als residus als quals se’ls 
assigni un codi marcat amb (*), es 
consideraran residus perillosos, la resta 
seran residus no perillosos. En el cas 
que els residus s’identifiquin mitjançant 
codi mirall; és a dir, dos o més codis 
relacionats en els quals un és perillós i 
l’altre no, s’haurà de determinar si aquests 
residus contenen substàncies perilloses 
per assignar-los el codi de residu perillós 
o no perillós.

Els passos a seguir per a la classificació 
dels residus són:

1.  El primer pas consisteix a recopilar 
tota la informació disponible del 
residu: procés industrial que el 
genera, matèries primeres que 
intervenen en el procés, condicions 
a què se sotmet (per exemple, 
la temperatura) i consultar la 
bibliografia existent sobre la 
generació de residus en el sector que 
correspongui.

 

2.  Decidir les analítiques/assaigs 
a realitzar. En molts casos no serà 
possible determinar la composició 
completa del residu, per la qual 
cosa s’haurà d’investigar quines 

substàncies perilloses és raonable 
suposar que hi estan presents i 
fer les determinacions analítiques 
d’aquelles substàncies perilloses 
que se sospiti que pugui contenir el 
residu.

3. Dur a terme un mostreig 
representatiu del residu. Aquest 
punt es considera clau en la 
classificació del residu, ja que 
d’ell depenen en gran manera 
els resultats que s’obtinguin. 
És per això que el Reial Decret 
646/2020, de 7 de juliol, pel qual 
es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, 
estableix en el seu Annex II que el 
disseny del mostreig i la presa de 
mostres es portaran a terme per 
entitats independents i acreditades 
conforme a la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020 per ENAC o altres 
entitats d’acreditació. En el cas de 
Catalunya, és l’Oficina d’Acreditació 
de la Generalitat qui atorga les 
habilitacions corresponents, 
en aquest cas, EC-RESMOS. Al 
departament de Medi Ambient 
del CECAM, tenim l’habilitació 
EC-RESMOS que ens habilita a la 
realització competent dels mostreigs 
de residus. El mostreig dels residus 
es realitzarà seguint un pla de 
mostreig específic, per la qual cosa 
és necessari conèixer prèviament 
quins paràmetres s’analitzaran 
per escollir el mètode de mostreig 
més adequat segons UNE-EN 
14899:2007 i informes tècnics de 
la sèrie UNE-CEN/TR 15310, els 
envasos més adequats, equips que 
s’utilitzaran, entre altres.

4. Realització d’anàlisis. Hi ha dues 
maneres d’avaluar si un residu 
presenta una de les característiques 
de perillositat HP:

• Analitzar la composició del 
residu. Alguns exemples de 
contaminants a determinar són: 
COV, BTEX, HPA, PCB, dioxines 
i furans, plaguicides, COP i 
metalls, entre altres.

• Dur a terme l’assaig 
corresponent que avaluï 
una determinada propietat. 
El Reglament 440/2008 
estableix els mètodes d’assaig 
per a l’avaluació de les 
característiques de perillositat.

A l’hora de determinar si un 
residu presenta alguna de les 
característiques de perillositat de 
la taula anterior, s’ha de tenir en 
compte que, a diferència dels criteris 
d’admissió de determinats residus en 
els dipòsits controlats, que es fixen en 
funció dels valors límits de lixiviació, 
les característiques de perillositat 
dels residus s’avaluen sobre el residu 
(sobre pes fresc) i no sobre el lixiviat. 
L’única excepció és la determinació 
de HP15 si es fa a partir de l’avaluació 
del lixiviat, i en el cas de HP14, 
mitjançant assaigs.

Cal remarcar que el mateix Reial 
Decret 646/2020 estableix en el 
seu Annex II que els assaigs sobre 
els residus necessaris per a les 
activitats de caracterització bàsica 
i proves de compliment es portaran 
a cap per laboratoris acreditats 
conforme a la norma UNE-EN ISO/
IEC 17025 per ENAC o altres entitats 
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d’acreditació. En el cas de Catalunya, 
és l’Oficina d’Acreditació de la 
Generalitat qui atorga les habilitacions 
corresponents, en aquest cas, LA-
RES. Al departament de Medi Ambient 
del CECAM, tenim l’habilitació LA-
RES-R que ens habilita a la realització 
de les analítiques dels mostreigs de 
residus per la via del reconeixement 
ENAC. 

5. Avaluació de resultats. Per 
classificar un residu segons la seva 
perillositat cal:

• Seleccionar els components 
dels quals s’hagi obtingut una 
concentració més significativa i 
descartar els insignificants.

• Identificar si la substància figura 
en la taula 3 de l’annex VI del 

Reglament (CE) núm. 1272/2008 
(Reglament CLP). Els codis de 
classe i les categories de perill 
per cada compost es potden 
consultar en bases de dades. 

• A partir de les concentracions 
dels components, avaluació 
per a cada codi d’indicació de 
perill (codis H), considerant 
els valors de tall i els límits 
de concentració (Reglament 
1357/2014 i normativa europea 
de classificació de substàncies 
perilloses, Reglament 
1272/2008).

• En cas que s’hagi realitzat 
l’assaig corresponent que avaluï 
una determinada propietat, 
aquest és concloent.

• Classificació del residu. 
Avaluació i assignació de les 

diferents característiques de 
perillositat aplicables. N’hi 
ha prou que per un únic codi 
d’indicació de perill s’hagin 
superat els valors de tall/límits 
de concentració per a classificar 
el residu com a perillós. El 
residu es classifica com a 
perillós si presenta una o més 
característiques de perillositat 
descrites en el Reglament 
1357/2014.

Una vegada classificat el residu com a 
perillós/no perillós, en aquells residus 
identificats amb codi mirall, se’ls 
assignarà el codi LER més adequat 
segons seva la classificació.
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Salut Ambiental i 
Alimentària 

Verificació de la qualitat 
ambiental de l’aire

En el departament de Salut ambiental 
els assaigs que han predominat des dels 
nostres inicis han estat relacionats amb la 
qualitat de l’aigua, ja sigui aigua destinada 
a consum humà, aigua de bany, aigua 
sanitària o aigua de circuits de refrigeració.

Aquest darrer any 2021, hem detectat 
un increment important en assaigs 
microbiològics relacionats amb la qualitat 
ambiental de l’aire.  La tendència és 
controlar les condicions ambientals en 
interiors d’edificis, avaluant els nivells de 
contaminació microbiològica, química i 
factors físics de manera que no afectin 
adversament a la salut ni al confort dels 
ocupants i que permetin desenvolupar 
de manera adequada les activitats per 
a l’ús que està destinat un edifici o una 
instal·lació determinada.

La qualitat de l’aire en l’interior d’edificis 
acostuma a presentar nivells de contamina-
ció  5 vegades superior al nivell de contami-
nació exterior, d’aquí que s’hagi produït un 
avenç en el desenvolupament de sistemes 
de prevenció i sensibilització, amb els con-
següents canvis legislatius i normatius en 
matèria de qualitat de l’aire interior. 

Per altra banda, millorar la qualitat de 
l’aire interior d’edificis és un problema 
que té una solució més fàcil, viable i 
econòmica amb l’aplicació de sistemes 
d’higienització, que solucionen en molts 
casos la situació de qualitat d’aire exterior 
que pateixen moltes de les grans ciutats.

A nivell estatal, des de l’any 2008, amb les 
modificacions del codi tècnic i el RITE, 
es comença realment a tenir en compte 
aspectes relacionats amb la qualitat de 
l’aire interior d’edificis. Es disposa de dues 
normes de referència, que són:

• UNE 100012 Higienització de 
sistemes de climatització. L’objecte 
d’aquesta norma és valorar la 
higiene dels sistemes de ventilació 
i el condicionament d’aire  (SVAA), 

desenvolupant criteris de valoració, 
criteris de descontaminació i criteris 
de validació de la qualitat higiènica.

• UNE 171330-2 Qualitat ambiental en 
interiors. Part 2: Procediments d’inspec-
ció de la qualitat ambiental interior. En 
aquesta norma es descriu la metodolo-
gia per a la realització d’inspeccions de 
qualitat ambiental en interiors.

• Quan es realitza una inspecció de 
qualitat  ambiental en interiors d’edificis 
es valoren diferents tipus de paràmetres 
físics, químics i microbiològics, alguns 
dels quals es mesuren in situ i altres 
s’acaben analitzant al laboratori. 

En aquest sentit, a Cecam, realitzem 
anàlisis microbiològiques de bacteris 
i fongs en suspensió en l’aire i en 
superfícies.

Control microbiològic d’aire

En el control microbiològic es mostreja 
la contaminació total de flora microbiana 
aeròbia mesòfila existent per metre cúbic 

d’aire, així com la flora fúngica (fongs i 
llevats) presents per metre cúbic d’aire 
impulsat pel SVAA, així com la contaminació 
de l’aire de l’ambient interior (respirable o 
d’immissió), la contaminació de l’aire del 
retorn i la contaminació de l’aire exterior. 

La presa de mostres es du a terme 
mitjançant un mètode espiromètric de 
captació de volums coneguts d’aire i 
captació de flora microbiana per impacte 
sobre medi de cultiu específic en placa 
Rodac, utilitzant com a medis de cultiu 
TSA o PCA per a recompte de flora aeròbia 
mesòfila total i Rosa de Bengala o Agar 
Sabouraud per fongs i llevats.  A continuació, 
figura una imatge de l’equip captador d’aire 
utilitzat per fer el mostreig (Figura 1).

Es recomana mostrejar l’aire d’impulsió, 
l’aire ambient interior de l’espai 
condicionat, l’aire de retorn i l’aire 
exterior prèviament i posteriorment a 
la higienització. El nombre de punts 
de mostreig de l’aire d’impulsió ha de 
ser representatiu de les dimensions i 
característiques del sistema.

Figura 1. Imatge del captador d’aire
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Control microbiològic de superfícies

Pel que fa a les superfícies, es controlen 
els mateixos paràmetres que a nivell 
ambiental, la flora microbiana aeròbia 
mesòfila i la flora fúngica present, per 
cada 25 cm2 de superfície mostrejada.

El mostreig es realitza en superfícies 
on s’aplica la placa Rodac, avaluant els 
elements de les UTA, les superfícies 
interiors dels conductes i qualsevol altra 
àrea representativa del sistema on es 
consideri que pugui existir creixement 
microbià,  prèviament i posteriorment a la 
higienització.

Mètodes d’assaig

En el cas concret que aplica als assaigs 
de laboratori la norma no indica el 
procediment a seguir, únicament fa 
referència als medis de cultiu a utilitzar 
en funció dels microorganismes a 
determinar, tal com s’indica anteriorment.

Una vegada recepcionades les plaques 
de mostreig, s’incuben a les temperatures 
que corresponen en funció dels 
organismes a determinar, i posteriorment 
es duen a terme les lectures dels resultats 
obtinguts, trobant diferents graus de 
contaminació. En les figures següents 
es poden veure els diferents graus de 
contaminació (Figures 2 a 5).

Figures 2 i 3. Plaques Rodac amb creixement de flora aeròbia mesòfila

Figures 4 i 5. Plaques Rodac amb creixement de flora fúngica
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Criteris de valoració

Els resultats del laboratori es valoren seguint el que indica la Norma UNE 171330-2 i es 
mostren a les taules següents (Taula 1 i  Taula 2).

PARÀMETRE MÈTODE
CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteri de confort Criteri valor límit màxim Norma o reglament de referència

Bacteris i fongs 
en suspensió SAS (per impacte)

Bacteris < 600 ufc/m3

Fongs  <200 ufc/m3 No aplica

No aplica
Quan es superin aquests valors s’han de tenir el compte els 

valors exteriors segons la taula 2

RELACIÓ INTERIOR / EXTERIOR BACTERIS FONGS

Exterior 1 1

Interior (en àrea ocupada) <1.75 <0.75

La qualitat de l’aire en interiors d’edificis ha de servir per a protegir no només la salut 
dels usuaris, sinó també el benestar i el confort. L’objectiu no és el de procurar unes 
condicions de vida estèrils en els espais interiors, lliures de gèrmens, excepte en casos 
concrets i específics d’hospitals i laboratoris, sinó que es tracta d’evitar l’afectació en la 
salut de les persones als espais analitzats.

Controlar la qualitat de l’aire és de caràcter obligatori des de l’any 2013 a Espanya. Es va 
modificar el RITE en vigor i es va aprovar el RD238/2013. Aquesta modificació inclou la 
necessitat de realitzar una revisió anual  de la xarxa de conductes i revisió de la qualitat 
ambiental per a instal·lacions tèrmiques en edificis de potència útil igual o major a 70 kW.
Cal destacar que a Cecam es fa l’anàlisi microbiològic, per tal de valorar la qualitat ambi-
ental d’interiors, tot i que hi ha altres aspectes a considerar de salut, confort, ergonomia, 
acústica, il·luminació i camps electromagnètics que contribueixen a garantir la qualitat 
ambiental d’interiors.

Taula 1. Mètodes d’anàlisis i criteris de valoració

Taula 2. Relació valors interiors i exteriors
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Química 
Construcció 

Durant l’any 2021, el laboratori de Química de la 
Construcció ha continuat treballant en els mateixos 
àmbits com en anys anteriors, duent a terme assaigs 
en mostres d’aigües de construcció i de geotècnia, 
sòls d’obra civil i de geotècnia, àrids, biguetes 
de formigó, etc. Val a dir que, tot i la pandèmia, el 
laboratori ha incrementat en un 19% el nombre de 
mostres assajades respecte a l’any 2020 i un 13% 
respecte al 2019. 

Dins aquest increment de mostres, també s’inclouen  mostres de 
biguetes de formigó per a la determinació de ciment aluminós, on 
s’ha obtingut un increment del 19% respecte a l’any 2019, fet que 
ens indica que hi ha moviment en la rehabilitació  i la compravenda 
d’habitatges anteriors als anys setanta. 
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Els assaigs del laboratori de Química de 
la Construcció es basen en tècniques 
gravimètriques, valoracions àcid-base, 
valoracions complexomètriques, etc., 
però poques vegades impliquen l’ús de 
tècniques instrumentals. 

Un dels assaigs que habitualment es 
realitza en mostres d’àrids és l’assaig 
de contingut de sulfats solubles en àcid 
segons UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013. 
Aquest assaig implica un procés llarg i 
laboriós de diferents etapes: digestió de 
la mostra amb àcid, filtració, basificar 
el filtrat amb solució hidròxid d’amoni, 
ebullició, nova filtració, acidificació per 
precipitar el filtrat amb solució de clorur 
de bari i posteriorment la filtració al buit 
per a després dur a terme la calcinació 
del precipitat a mufla a temperatura de 
950 °C.

Durant el 2021 s’han modificat 3 normes d’assaigs referents a assaigs 
químics en sòls i en pedres naturals, fet que ha produït un canvi en 
els procediments de treball realitzar  estudi de canvi de normativa. 
Aquests 3 assaigs s’han inclòs en una nova Declaració responsable de 
la Generalitat de Catalunya. Es continua mantenint les acreditacions 
ENAC per a assaigs d’aigües de construcció i assaigs d’àrids.

Primera filtració digestió àcida

Forn-mufla

Filtració al buit del precipitat

MEMÒRIA D’ACTIVITATS CECAM 2021 71



El laboratori de CECAM té una àmplia experiència 
en l’anàlisi de mostres sòlides de diferents matrius, 
com ara residus, llots, fang de depuradora, sediments, 
sorres, sòls, escòries i matèries primeres. També 
ofereix serveis relacionats amb la gestió de sòls i 
aigües subterrànies potencialment contaminades, 
així com serveis i tecnologies per a la seva 
descontaminació i recuperació. Amb la finalitat d’oferir 
un servei més complet als clients, el departament de 
cromatografia ha ampliat el ventall d’assajos que el 
laboratori pot oferir, complementant els departaments 
de Medi ambient i Geologia Ambiental.

Els abocaments incontrolats, l’incorrecte 
emmagatzematge de productes i/o residus, 
bidons soterrats que presentin fuites, les 
incidències en el transport de mercaderies o 
el clavegueram antic en mal estat són alguns 
dels motius pels quals poden donar lloc a 
fenòmens de contaminació de sòls, aigües 
superficials i subterrànies, sediments o de 
l’atmosfera interior d’habitatges, etc.

D’acord amb la normativa d’aplicació, 
només es consideren matrius sòlides 
contaminades (sòls, sediments, residus 
inerts, terres agrícoles, etc.) aquelles que 
contenen contaminants a concentracions 
que representin un risc elevat per a les 
persones o l’entorn que les rodeja. La 
presència de contaminants en cada una 
d’aquestes matrius està regulada per 
diverses directives, entre elles la Directiva 
2008/98/CE del Parlament i del Consell 
de la Unió Europea. D’altra banda, cal 
també tenir present l’estricta legislació que 
contempla l’establiment de metodologies de 
treball en funció de procediments aprovats 
o normes de funcionament que hagin estat 
validades prèviament (per exemple, les 
normes  EN ISO 22155, EPA Method 8270E, 
EPA Method 680, UNE- EN 14039, UNE-EN 
ISO 16703 i CEN ISO/TS 16558-2). Així com 
la legislació complementaria que estableix 
els criteris i els procediments d’admissió 
de residus en els dipòsits controlats 
(Decret 69/2009), o la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els 
criteris i estàndards per la declaració de sòls 
contaminats (RD 9/2005). 

Per tal de donar resposta a la creixent 
exigència legislativa, el laboratori CECAM 
ha augmentat el ventall de compostos 
acreditats per l’agència de qualitat ENAC per 
a matrius sòlides. Entre els nous compostos 
acreditats es troben els compostos orgànics 
volàtils (COV), els quals inclouen tots aquells 
hidrocarburs volàtils a temperatura ambient. 
Aquests procedeixen, en gran part, de 
petrolis i derivats, així com de subproductes 
del procés de cloració i desinfecció de 
l’aigua. Amb un caràcter menys volàtil, s’han 
acreditat d’hidrocarburs totals de petroli 
(TPH), els quals són substàncies químiques 
formades quasi exclusivament per àtoms de 
carboni i hidrogen, provinents del petroli cru. 
Per tal de donar una major qualitat a l’anàlisi 
realitzat, CECAM ofereix la possibilitat 
de categoritzar els TPH presents a través 

Cromatografia
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de les seves fraccions totals, permetent 
distingir, d’aquesta manera, la naturalesa de 
la mostra (p. ex. dièsel, fuel, oli lubricant o 
productes més pesants). Un tercer grup de 
compostos acreditats són els hidrocarburs 
aromàtics policíclics (HPA). En aquest cas, 
són substàncies amb poc caràcter volàtil on 
els àtoms de carboni i hidrogen es troben 
agrupats, tot formant anells aromàtics. 
L’origen d’aquests recau sobre combustions 
incompletes, incineracions, incendis, 
motors de vehicles, etc. Finalment, CECAM 
també presenta la possibilitat d’analitzar, 
de forma acreditada, bifenils policlorats 

La versatilitat d’equips i metodologies 
d’injecció (líquida-headspace) ha permès 
cobrir un ampli espectre d’assajos 
de substàncies nocives aconseguint 
l’acreditació ENAC d’un gran ventall 
d’anàlits (ME+BTEX, HPA, PCB  i TPH), en 
diverses matrius com serien residus inerts, 
sediments, sòls i terres agrícoles. El conjunt 
de compostos acreditats de què disposa 
CECAM es llisten a la Taula 1.

Assolir l’acreditació d’aquests compostos 
ha permès completar el Decret 69/2009 de 
residus en dipòsits controlats, permetent  
prescindir de subcontractacions, reduint 
l’empremta de carboni, i fent el procés més 
sostenible i eficient. De la mateixa manera, 
ha obert les portes a assolir el RD 9/2005 
de sòls en un futur, seguint amb l’estudi i 
posterior acreditació dels paràmetres a fi de 
complementar la normativa actual.

(PCB), els quals són compostos químics 
formats per clor, carboni i hidrogen d’origen 
antròpic. Principalment, han sigut utilitzats 
en transformadors elèctrics, condensadors, 
resines aïllants, etc., fins a la seva prohibició 
(1986), però encara es troben presents en el 
nostre entorn.  

De cara a obtenir aquesta àmplia diversitat 
d’assajos, es va requerir l’obtenció d’un 
equip de cromatografia de gasos 8860 
amb detector d’ionització de flama (CG-
FID) i automostrejador d’injecció líquida 
(Agilent) per a la realització de l’anàlisi 

de TPH. Mentre que, per als compostos 
que normativament presenten límits 
més estrictes, com són els COV, HPA i 
PCB, s’ha requerit equips amb detectors 
més selectius i sensibles, com són els 
cromatògrafs de gasos masses-masses 
o triple quadrupol (CG-MSMS o CG-TQ) 
existents. Un cromatògraf EVOQ amb 
mostrejador automàtic PAL per a l’anàlisi 
de mostres headspace amb injector split/
splitless (Bruker) pels COV i un cromatògraf 
de gasos 7890B, amb detector TQ G7000B i 
automostrejador G4513A d’injecció líquida 
(Agilent) pels HPA i PCB (Fig 1).

NOM GRUP COMPOSTOS

Aromàtics

(COV)

BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene (meta + para i orto-xylene)), 
Methyl tert-butyl ether (MTBE), Ethyl tert-butyl ether (ETBE), Naphtalene, 
Styrene.

Halogenats  (COV)
Chloroform, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethylene (TRI), Tetrachloroet-
hylene (PER), Bromodichloromethane (BDCM), Dibromochloromethane 
(DBCM), Bromoform, Carbon tetrachloride, 1,2,4-Trichlorobenzene.

HPA 

(SVOC)

Benz(a)anthracene, Benz(a)pyrene, Benz(b)fluoranthene, Benz(g,h,i)peryle-
ne, Benz(k)fluoranthene, Pyrene, Crysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluo-
ranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Phenanthrene, Anthracene, 
Acenaphthene, Acenaphthylene, Naphthalene.

PCB 

(SVOC)
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

TPH
TPH (C10-C40), DRO (C12-C28), Diesel Range (C10-C28), Fracció total 
>C10-C12, Fracció total >C12-C16, Fracció total >C16-C21, Fracció total 
>C21-C35, Fracció total >C35-C40.

Taula 1. Relació de compostos analitzats a CECAM en matriu sòlida i acreditats per 
l’entitat de control ENAC.

Fig 1. Equips destinats a l’anàlisi de mostres sòlides, el CG-MSMS d’Agilent a esquerra-superior, el CG-MSMS de Bruker a esquerra-inferior i CG-FID 
d’Agilent a la dreta. 
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Qualitat
Cecam té implantat un sistema de gestió 
de la qualitat basat en la UNE-EN ISO 
17025, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN 
ISO 17020, ISO 9001, RD 410/2010, De-
cret 60/2015, Decret 42/2015 i Decret 
149/2017,que va modificant i revisant de 
manera contínua. 

Aquest 2021 hem tingut 4 auditories 
externes d’entitats d’acreditació i certifi-
cació, amb resultats satisfactoris:

• Per part del SCAR (Serveis de Coor-
dinació d’activitats radioactives), el 
mes de juny va tenir lloc la inspecció 
de la nostra instal·lació radioactiva 
IRA2000.

• Per part d’ENAC, una auditoria de 
seguiment i ampliació ha tingut lloc 
al mes de novembre. 

• Per part de l’entitat de certificació 
AENOR, a l’octubre va tenir lloc l’au-
ditoria de seguiment del Sistema de 
Gestió Ambiental segons ISO 14001 
i la inicial de l’ISO 9001 que va finalit-
zar amb una segona etapa el desem-
bre del 2021. 

• Per part de l’Oficina d’Acreditació 
d’Entitats Col·laboradores, va tenir 
lloc la primera auditoria com a ECI al 
mes de febrer.

Seguint el pla anual, s’han realitzat 9 
auditories internes als diferents de-
partaments, amb l’objectiu de detectar 
possibles desviacions i aplicar les accions 
correctives necessàries, encaminades a 
mantenir els nivells de qualitat i els objec-
tius de millora establerts, aquestes audito-
ries corresponen a:

• Auditoria interna sistema de gestió 
de la qualitat

• Auditoria interna assaigs agroalimen-
taris (annex tècnic ENAC LE1907)

• Auditoria interna assaigs construcció 
i tots els àmbits (annex tècnic ENAC 
LE426 i Declaració Responsable)

• Auditoria interna assaigs àrea química, 
medi ambient i microbiologia (annex 
tècnic ENAC LE425)

• Auditoria interna assaigs àrea acús-

tica (annex tècnic ENAC LE1444 i 
EC-PCA)

• Auditoria interna ISO 14001 (Gestió 
Mediambiental)

• Auditoria interna Entitats Col·labo-
radores (EC-PCAA, EC-RES, EC-AIG, 
EC-SOL, ECI)

• Auditoria interna assaigs ampliació 
ENAC (annex tècnic LE425)

• Auditoria interna ISO 9001 (realitzada 
per personal extern)

Com a nous assaigs acreditats per ENAC 
s’ha sol·licitat en auditoria del mes de 
novembre i que encara a dia d’ara està 
pendent de resolució el següent:

• Baixar límits de metalls cadmi i seleni 
per lixiviats de residus i fangs, aigües 
continentals, residuals i el cadmi en 
mostra sòlida (sòls, sòls agrícoles, 
residus, fangs, sediments i compost).

• Baixar límit alumini en aigües de 
consum i envasades.

• Legionel·la cultiu per matriu aigua 
regenerada.

• Índex Biològic (identificació i quanti-
ficació) de macroinvertebrats bentò-
nics en el curs de l’aigua.

• Anàlisis de COV per aigües residuals.
• Anàlisis de COV en mostres sòlides 

(sòls, sòls agrícoles, residus inerts i 
sediments).

• HPA i PCB en mostres sòlides (sòls, 
sòls agrícoles, residus inerts i sedi-
ments)

• Baixar límits de COV en aigües de 
consum i envasades  en aigües con-
tinentals no tractades.

• Incloure 3 compostos semivolàtils en 
mostres aigua de consum i envasa-
des i aigües continentals no tracta-
des (Acenaphthylene, Acenphthene i 
Merphos).

• TPH-oli mineral (C10-C40) per CG/
FID en aigües de consum i enva-
sades, aigües continentals no trac-
tades, aigües residuals i mostres 
sòlides (sòls, sòls agrícoles, residus 
inerts i sediments)

S’han presentat 4 noves Declaracions 
Responsables com a Laboratori de Con-
trol de Qualitat de l’edificació, on s’han 
incorporat els següents assaigs:

• Sòls. Determinació del contingut de 

guix soluble en un sòl segons UNE 
103206:2019.

• Pedres naturals. Determinació de la 
resistència a la cristal·lització de les 
sals segons UNE-EN 12370:2020.

• Barreres metàl·liques de seguretat 
per a la contenció de vehicles. Balla 
de perfil de doble ona. Materials, ge-
ometria, dimensions i assaigs. UNE 
135121:2012.

• Barreres metàl·liques de seguretat 
per a la contenció de vehicles. Ele-
ments accessoris de les barreres 
metàl·liques. Materials, geome-
tria, dimensions i assaigs. UNE 
135122:2012.

• Barreres metàl·liques de segure-
tat per a la contenció de vehicles. 
Elements accessoris de la barrera 
metàl·lica simple amb poste tubular. 
Materials, geometria, dimensions i 
assaigs. UNE 135123:2012.

• Sòls. Assaigs de càrrega vertical 
de sòls amb placa estàtica. UNE 
103808:2006.

• Sòls. Determinació del contingut 
de carbonats d’un sòl segons UNE 
103200:2021.

• Formigó fresc. Presa de mostra i 
aparells comuns segons UNE-EN 
12350-1:2020.

• Formigó fresc. Assaig d’assentament 
segons UNE-EN 12350-2:2020.

• Formigó fresc. Fabricació i curat de 
provetes per a compressió segons 
UNE-EN 12390-2:2020.

• Formigó endurit. Resistència a la 
compressió de provetes segons UNE-
EN 12390-3:2020.

• Mescles bituminoses. Mètodes 
d’assaig. Part 32: Compactació en 
laboratori de mescles bituminoses 
mitjançant compactador vibratori. 
UNE-EN 12697-32:2020.

• Sòls. Determinació in situ de la den-
sitat i de la humitat de sòls i materials 
granulars per mètodes nuclears: peti-
tes profunditats.  UNE 103900:2013.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 1: Determinació de la humitat. 
UNE-EN-ISO 17892-1:2015.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 2: Determinació de la densitat 
aparent. UNE-EN-ISO 17892-2:2015.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
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Recursos Humans
La nostra organització, com es pot observar 
en el gràfic, aquest últim any 2021 ha man-
tingut i millorat sensiblement l’increment de 
l’equip humà respecte a l’exercici anterior. 

Aquest increment de personal ha estat 
motivat pel creixement de la demanda que 
hem tingut, sobretot a les àrees de Cons-
trucció, Obra civil, Geotècnia i Geologia  
Ambiental. Un dels objectius corporatius 
més rellevants és el desenvolupament de 
noves tipologies d’assaig i de noves àrees 
de servei al client. Per poder complir amb 
aquest objectiu, l’empresa ha dotat  a 
aquestes àrees en expansió més recursos 

nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 3: Determinació de la densitat de 
les partícules. UNE-EN-ISO 17892-
3:2018.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 4: Determinació de la distribució 
granulomètrica. UNE-EN-ISO 17892-
4:2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 5: Assaig edomètric de càrrega 
incremental. UNE-EN-ISO 17892-
5:2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 6: Assaig per caiguda de con. 
UNE-EN-ISO 17892-6:2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 7: Assaig de compressió no con-
finada. UNE-EN-ISO 17892-7:2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 8: Assaig triaxial sense consoli-
dació i sense drenatge. UNE-EN-ISO 
17892-8:2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 9: Assaigs de compressió triaxial 
consolidats en sòls saturats d’aigua. 
UNE-EN-ISO 17892-9: 2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 10: Assaigs de tall directe. UNE-
EN-ISO 17892-10:2019.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 11: Assaigs de permeabilitat. 
UNE-EN-ISO 17892-11:2020.

• Sòls. Investigació i assaigs geotèc-
nics. Assaigs de laboratori de sòls. 
Part 12: Determinació del límit líquid i 
del límit plàstic. UNE-EN-ISO 17892-
12:2019.

• Sòls. Assaig de càrrega vertical de 
sòls mitjançant placa dinàmica. Part 
2: Placa rígida, diàmetre 2r=300 mm, 
Mètode 2. UNE 103807-2:2021.

Cal destacar que aquest 2021 Cecam ha 
obtingut una nova certificació en el seu 
ampli currículum de certificacions i acre-
ditacions. Ha obtingut la certificació ISO 
9001 (Certificat del Sistema de Gestió 
de la Qualitat) atorgat per AENOR.

Com a perspectiva per l’any 2022 
es preveu sol·licitar Segell Pime 
Innovadora i certificació I+D+i 
segons UNE 166002 i una de les 
grans premisses és treballar en el 
nou LIMS per automatitzar al mà-
xim de processos dels diferents 
laboratoris, unificar documentació 
i optimitzar temps de tot el perso-
nal i en APP per a la recollida de 
mostres.

humans i més recursos tecnològics, tant 
en equipament de maquinària, com en 
equipament tecnològic i de logística.

Volem remarcar que l’àrea de Medi Am-
bient i química, aquests últims anys, con-
tinua presentant un creixement estable i 
positiu, i és una àrea que també compta 
amb el suport de l’empresa , dotant de 
recursos tant productius com tecnològics 
i humans, a fi de consolidar-la i posicio-
nar-la igual que les altres àrees més cone-
gudes i sòlides de la nostra organització 
com l’Edificació, Obra Civil, Sols, Geotèc-
nia i Geologia Mediambiental.
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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 
i professionalitzar-los en un ventall més 
ampli d’assaigs, treballa molt la polivalència 
de l’equip humà. En molts casos fem mobilit-
zacions horitzontals, canviant i compaginant 
el personal de departament  i lloc de treball,  
assumint els costos d’aprenentatge, reciclat-
ge i formació que això comporta.

Continuem formant i capacitant cada 
professional que compon el nostre equip 
humà, desenvolupant-li noves aptituds 
amb el suport i formació dels nostres 
professionals interns, o externalitzant-ne 
la formació i/o capacitació amb profes-
sionals i experts en el desenvolupament 
d’habilitats tècniques específiques, amb la 
finalitat d’incrementar la seva polivalència i 
saber fer, per a poder donar resposta a les 
exigències del mercat de treball actual. 

Durant l’any 2021, el CECAM ha quedat 
compost per un equip humà de 68 profes-

sionals en diferents àrees, dels quals el 55% 
són tècnics multidisciplinaris amb formació 
universitària i especialitzats en cada una de 
les àrees de servei del nostre laboratori, la 
resta el componen analistes, comercials i 
administratius. Tots junts, continuem 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 ma-
teixa qualitat, assessorament al client, i rigor 
que ens ha diferenciat fins a la data.

Cal fer present que ja fa anys que  potenciem 
dins la nostra organització la contractació in-
definida, és per aquest motiu que l’empresa 
aquest últim any ha disposat d’un 78% de la 
plantilla amb contracte indefinit.

Creiem en la igualtat i la practiquem, 
aquest últim any hem estat treballant en 
l’elaboració, desenvolupament i imple-
mentació del nostre pla d’igualtat. 

El nostre equip humà, durant aquest últim 
exercici econòmic, l’hem compost un equip 
de professionals de 68 treballadors/es, dels 
quals un 49% són dones i un 51%, homes. 

Dones

Temporal

Homes

Indefinit

Igual que els altres anys, hem continuat 
realitzant accions per a cuidar, motivar i fi-
delitzar el nostre personal, amb la finalitat 
de facilitar la conciliació de la vida profes-
sional i personal del nostre equip humà, 
millorar les relacions laborals i la seva pro-
tecció individual,  i afavorir un bon clima 
laboral dins la nostra organització:

• Hem reduït l’horari d’obertura de les 
instal·lacions i concentrat l’horari 
d’atenció al client, donant servei al 
client ininterrompudament des de les 
08:00 h del matí fins a les 18:30 h.

• A diverses àrees de la nostra orga-
nització tenim implementada una 
flexibilització horària, a l’inici i a la 
finalització de la jornada de treball, 
deixant una hora de marge tant a  
l’entrada com a la sortida del mateix 
lloc de treball. A més a més, per 
optimitzar la rendibilitat del laboratori 
i facilitar la conciliació i la flexibilitat 
horària, també s’ha reduït el descans 
per dinar, concentrant les jornades 
de treball. Aquestes mesures s’ani-

ran implementant a la resta d’àrees 
de treball de la nostra empresa.

• Es fomenta i es treballa per anar 
implantant sistemes de teletreball 
en tots aquells llocs de treball que el 
desenvolupament de les seves tas-
ques ho permeten.

• S’han reduït les jornades de treball 
i s’han adequat els horaris laborals 
tant a homes com a dones, per millo-
rar i compaginar la seva vida familiar 
amb la professional.

• La nostra empresa dona suport a tot 
el personal que vulgui tenir descen-
dència, oferint en l’àmbit privat una 
modificació o reducció de jornada 
personalitzada per a cada treballa-
dor/a, d’acord amb les seves neces-
sitats específiques, sense l’exigència 
d’acollir-se forçosament a les reduc-
cions que dicta estretament la llei.

• Cada any l’empresa gestiona diferents 
cursos de formació i reciclatge, on 
el personal interessat pot acollir-se 
voluntàriament, adaptant els horaris 
per continuar formant-se acadèmica-

ment per a millorar  el seu currículum 
professional dins de l’organització.

• S’ha continuat mantenint la contrac-
tació d’una pòlissa d’assegurança 
mèdica individual voluntària amb una 
companyia asseguradora perquè el 
personal de l’empresa que compleixi 
els criteris i objectius marcats en 
pugui gaudir gratuïtament.

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 qua-
litat als nostres clients i preservar la conti-
nuïtat de la nostra organització.

Des de la Direcció de l’Organització volem 
remarcar i agrair el treball, dedicació, capa-
citació i saber fer de tot el nostre equip 
humà. Sens dubte, sense la seva aportació 
i contribució al projecte, l’Organització no 
hauria aconseguit els resultats obtinguts.

51% 49%

22%78%
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Comportament 
ambiental 2021

CECAM és una empresa conscienciada 
amb el medi ambient i manté la seva 
certificació en Gestió Mediambiental ISO 
14001 atorgada per AENOR.

A continuació, presentem gràfics de con-
sums i de residus generats durant el 2021:

Consum llum (kWh/anys)

Consum aigua (m3/any)
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Consum gasoil A (L/any)

Consum gasoil B (L/any)

Consum gas liquat (L/any)
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Consum paper (full/any)

Residus generats de formigó i terres

Residus generats (kg/tipologia residu)

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

52.000 39.000

78.000
65.000

91.000 91.000

286.000

234.000

273.000

325.000

273.000

390.000

Terres i pedres Formigó provetes
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Prevenció de 
riscos laborals

Durant aquest any i 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 2021, a causa de la contínua 
implantació de noves tipologies de serveis 
i la millora dels actuals, que han requerit 
una inversió tecnològica, un increment 
de nous llocs de treball i una adequació 
d’espais, hem continuat invertint en la 
realització i en la implementació de noves 
mesures preventives a totes les àrees de 
la nostra organització.

Volem remarcar que aquest any 2021, a 
les àrees de Construcció, Edificació i Obra 
Civil, que estan en creixement en aquests 
moments, des del departament de 
Prevenció de Riscos Laborals s’ha iniciat 
la reavaluació de riscos de tots els llocs de 
treball, àrees i laboratoris, on alguns d’ells 
han canviat la metodologia de realització 
dels assaigs, motivats per la millora de 
processos i la inversió en equips d’última 
tecnologia, amb la finalitat de reduir riscos 
i guanyar eficiència.

També volem remarcar l’esforç que ha 
fet la Direcció de l’Organització en la 
inversió realitzada en recursos en la 
millora i dotació de noves proteccions 
col·lectives dins el laboratori, en 
l’adquisició de nous equips, en la 
contractació de nous professionals i en la 
redistribució i assignació de nous espais, 
tasques i responsabilitats, disminuint 
així la densitat de treballadors en un 
sol laboratori, reduint riscos i millorant i 
afavorint el desenvolupament de noves 
àrees de treball que estem creant, a fi 
d’incrementar el benestar i la seguretat en 
el desenvolupament del treball del nostre 
equip humà.

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 i col·lectiu  necessaris per 
a desenvolupar cada tasca concreta i 
minimitzar l’exposició als riscos. 

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

S’han continuat coordinant les activitats 
empresarials preventives amb totes 
aquelles empreses amb què col·laborem i 
que col·laboren amb nosaltres.

El departament de seguretat continua 
treballant 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, 
l’empresa manté viu i actualitzat un fitxer  
amb totes les dades necessàries per a 
la realització de les CAE. A més a més, 
l’empresa ha donat accés a aquesta 
base de dades a tot el personal que té un 
equip de col·laboradors/es a càrrec seu 
per a fomentar-los la sensibilització, el 
coneixement i la implicació en matèria 
de prevenció de riscos laborals i poder 
agilitzar la tramitació de documentació. 
D’aquesta manera, en no dependre d’una 
única persona, la gestió de seguretat 
i el fet de 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/es.

La Vigilància de la Salut s’ha continuat 
fent com ja fa anys que la nostra empresa 
promou i realitza a la totalitat de la plantilla.
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El servei de prevenció aliè ha seguit 
duent a terme cursos de formació 
presencials a les nostres instal·lacions 
de Celrà, seguint els protocols marcats 
a fi de complir amb la normativa de la 
covid. Hem impartit també formació 
en prevenció de riscos laborals pels 
nostres treballadors/es mitjançant 
l’aula preventiva del nostre servei de 
prevenció i altres centres formatius en 
matèria de Riscos Laborals. Amb aquest 
sistema, hem minimitzat el risc de 
contagi de la covid i hem complementat 
la formació presencial i, així,  hem 
continuat formant el nostre equip humà, 
aprofitant tant la seguretat com 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 
i facilitant-los l’equip necessari per 
realitzar aquestes activitats formatives 
dins la mateixa organització.  

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

• Construcció: FLC/FMF: Nivell bàsic 
de prevenció en la construcció de 60 
hores. 

• Construcció: Formació de conveni en 
PRL: 20 hores de Formació d’ofici. 

• Curs de “Prevenció en l’ús de 
carretons automotors”.

• Curs de  “Treballs en altura: riscos i 
mesures preventives”.

• Curs de “Riscos i mesures 
preventives bàsiques en els llocs de 
treball”.

• Curs de “Prevenció del risc 
en treballs amb pantalles de 
visualització de dades”. 

• Curs de “Riscos i mesures 
preventives específiques”.

• Curs de “Prevenció del risc en la 
conducció d’automòbils”.

• Curs d’“Oficines i despatxos: riscos 
específics i les seves mesures 
preventives”.

• Curs de “Prevenció del risc en la 
utilització d’equips de treball”.

• Curs de “Riscos generals i mesures 
preventives bàsiques en el sector de 
la construcció”.

• Curs d’“Agents Biològics: riscos i 
mesures preventives”.

• Curs de “Prevenció del risc químic als 
laboratoris”.

• Curs de “Prevenció del risc higiènic 
als laboratoris”.

• Curs de “Prevenció del risc en la 
manipulació de productes perillosos”.

• Curs de “Prevenció del risc en la 
manipulació manual de càrregues”.

• Curs de “Prevenció del risc en 
treballs en moviments repetitius”.

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 2021 
sense incidències rellevants.
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Gràfics 
comparatius

Facturació per divisions (en percentatge)

Resultats globals nets

Total facturació
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23%38%

14% 25%
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