
Control integral de la qualitat



CECAM
CECAM és un centre dedicat 
al control de qualitat en 
processos d’edificació i
de producció en diversos 
camps d’activitat. 

Implantat al territori, col·labora amb empreses i adminis-
tracions per garantir la qualitat total en totes les fases d’un 
projecte. 

L’entitat realitza recerca, estudis i informes de tot tipus de 
productes i processos gràcies a unes instal·lacions de labo-
ratori i assajos en materials, química, aigües, microbiologia, 
residus, i geologia entre altres.

CECAM va ser creat l’any 1976 
pel Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de Edificació de 
Girona, 

com un mitjà de millora de la qualitat en la construcció, i des 
de llavors ha anat ampliant el seu camp d’actuació comptant 
amb un ampli equip de tècnics especialitzats.







L’equip
El 67% de l’equip humà 
el formen tècnics 
pluridisciplinars titulats 

en químiques, geològiques, biològiques, ciències 
ambientals, industrials, arquitectura tècnica, enginyers 
industrials, de ponts i camins, obra pública, agrícoles, 
etc.; cada equip està especialitzat en la seva àrea 
concreta. La resta, el componen informàtics, 
administratius, delineants, analistes i comercials.



Acreditacions ENAC
• Assaigs físics i químics d’aigües de consum, continentals, 

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

• Assaigs microbiològics d’aigües de consum, continentals, 
residuals.

• Assaigs microbiològics en productes agroalimentaris 
(aliments i suports).

• Assaigs físics i químics de formigó i els seus components 
(formigó, àrids i aigua).

• Assaigs d’acústica: Soroll ambiental i aïllament acústic.

Laboratori d’assaigs 
inscrit a la Generalitat 
de Catalunya
• Edificació: Laboratori d’assaigs en geotècnia, mecànica 

de sols, vials, proves de serveis, instal·lacions, formigó i 
components, acer estructural, materials de paleteria, i acústica.

• Salut Ambiental i Alimentària: Activitats d’anàlisi amb 
significat sanitari d’aliments, de begudes, d’aigües de 
consum i d’altres tipus de mostres amb incidència en 
la salut pública. Anàlisi d’autocontrol: Establiments 
alimentaris, Legionel·la, Aigües de consum i Piscines.

Habilitacions 
concedides per l’Oficina 
d’acreditació d’Entitats 
Col·laboradores 
(Departament de
Territori i Sostenibilitat, 
Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat)
• Entitat Col·laboradora en l’àmbit de la prevenció i control 

ambiental de les activitats (EC-PCAA).
• Entitat de control en l’àmbit sectorial de prevenció de 

contaminació acústica (EC-PCA).
• Entitat de control en l’àmbit sectorial de la Caracterització 

de Residus i Lixiviats (EC-RES) per als subcamps 
d’habilitació: Determinacions “in situ” i Presa de mostres.

• Entitat de control de en l’àmbit sectorial del control i la 
vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels 
abocaments (EC-AIG) per als camps d’actuació següents EC-
AIG-MR (aigües residuals), EC-AIG-PMF (aigües subterrànies).

• Entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la 
contaminació del sòl (EC-SOL) per als subcamps d’actuació 
Investigació (I), Anàlisi Quantitativa de Riscos (AQR) i 
Projectes de Descontaminació (PD).

• Habilitació com a Laboratori en l’àmbit sectorial del control 
i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió 
dels abocaments LA-AIG.per als camps d’actuació LAR 
(Determinació analítica de mostres d’aigües residuals 
d’establiments dels diferents usuaris d’aigua), LAE-A 
(Determinació analítica en mostres d’aigües residuals 
d’EDAR), LAE-L (Determinació analítica en mostres de llots 
d’EDAR) i LAC-C (Determinació analítica de paràmetres 
fisicoquímics de mostres d’aigües superficials, subterrànies 
o costaneres, substàncies prioritàries, prioritàries perilloses 
i preferents i contaminants emergents en mostres d’aigües 
continentals).

• Habilitació com a Laboratori en l’àmbit del control i de la 
caracterització dels residus i dels lixiviats LA-RES.

Acreditacions 
concedides pel 
Departament d’Interior 
(Direcció General de 
Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments)
• Entitat Col·laboradora d’Incendis (ECI)

Certificació ISO 14001 
de la Gestió Medi 
Ambiental i ISO 9001 
de la Gestió de la 
Qualitat
• Certificació segons ISO 14001 referent a la Gestió Medi 

Ambiental. Atorgada per l’entitat de certificació AENOR 
(cert. nº GA-2011/0664).

• Certificació segons ISO 9001 referent a la Gestió de la 
Qualitat. Atorgada per l’entitat de certificació AENOR.

Acreditacions



 

Ref.: CLE/12158 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/10136 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE1907 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE1907. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE1907. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 10/05/2013 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: Ygdy79308WtKzf4I77
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

 

Ref.: CLE/12156 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/9727 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE426 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE426. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE426. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 16/06/2000 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 9CV873XTqMQu74bJmm
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

 

Ref.: CLE/12157 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/9668 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE1444 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE1444. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE1444. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 18/03/2010 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 8dwRKURhf522XB365X
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

 

Ref.: CLE/12155 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/9572 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE425 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE425. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE425. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 16/06/2000 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 28t8WmZ8A3t16y665z
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

CECAM entitat acreditada per:



Agroalimentària 
i microbiologia
• Laboratori especialitzat en: legionel·la, aigües de consum, 

aigües envasades, aigües mineromedicinals, aigües de 
bany (piscina), aigües de reg, aliments, fertilitzants, terra 
agrícoles, sorres, adobs, ferratges, i pinsos.

Inspeccions i controls  
• Sorolls i aïllament acústic
• Instal·lacions i proves de servei
• Salut ambiental
• Salut alimentària
• Patologies
• Aigües Residuals
• Potabilitat d’aigua (Depuradores)
• Control piscines
• Control sorreres
• Control platges
• Control abocadors

Serveis

Laboratoris, assajos 
i proves 
• Assajos de materials de construcció: formigons i ciments, 

àrids, sòls i roques, aglomerats i asfalts, acers per a estruc-
tures, ceràmiques, fustes,  bigues i biguetes, prefabricats, 
aigües de construcció, i pedres.

• Proves d’execució i acabats de construcció: compactaci-
ons, impermeabilitzacions, aïllaments, estanquitats, gruixos 
pintura i adherències, proves de càrrega (ponts, forjats, 
etc.), soldadures, revestiments, assaigs de pilots, instal·laci-
ons, i clavegueram.

Medi Ambient
• Laboratori especialitzat en: aigües residuals, aigües subter-

rànies i continentals, fangs depuradora, residus, sediments, 
biomassa, combustibles derivats de residus, combustibles 
sòlids recuperats, digestat i compost, gasos combustió, i 
productes químics.



Entitat col·laboradora 
de l’administració
• Controls inicial d’activitats
• Controls periòdics d’activitats
• Mostreig d’aigües residuals / subterrànies
• Mostreig de residus
• Estudis acústics ambientals
• Verificacions ambientals
• Certificat d’Acte de comprovació d’incendis
•  Sòls contaminats

Assessoria 
tècnica  
• Salut i agroalimentària: Implantació de Plans d’autocontrol 

per a legionel·la piscines, aigua potable, i restauració, cur-
sos per a la prevenció i control de legionel·la, cursos per a 
manipuladors d’aliments, índex biològic.

• Medi Ambient: Estudis perillositat residus.
• Construcció: estudis de patologies, inspecció i diagnosis d’es-

tructures, instrumentació i monitorització d’estructures, avalu-
ació d’estructures afectades pel foc, estudis de termografia.

• Geotècnia i geologia: estudis geotècnics i geològics, estudis 
hidrogeològics, estudis de contaminació de sòls i aqüífers, 
assaigs de pressiometria, instal·lació d’inclinòmetres, instal-
lació de piezòmetres, estudis per explotacions mineres.



Edificació
• Acers per estructures
• Acústica
• Assaig en obra
• Diagnosi estructural
• Formigons i ciments
• Instal·lacions
• Materials d’obra
• Patologies i assistència tècnica
• Química construcció
• Determinació Radó

Agroalimentaria 
i salut ambiental
• Anàlisis fisico-químics
• Assistència tècnica
• Formació
• Microbiologia
• Salut ambiental

Geotècnia i geologia
• Assaigs de pressiometria
• Auscultació
• Estudis de contaminació de sòls i aqüífers
• Estudis per explotacions mineres
• Geologia mediambiental
• Geotècnia edificació
• Geotècnia obra civil
• Hidrogeologia
• Instal·lació de piezòmetres
• Determinació Radó

Medi ambient
• Aigües
• Assistència tècnica
• Atmòsfera
• Combustibles
• Fangs i residus

Sectors



Obra civil
• Pilons
• Sòls i roques
• Vials, sols, àrids i mescles bituminoses

Cromatografia 
• Aigües 
• Sòls
• Residus 
• Sediments 
•  Lixiviats

Entitat col·laboradora 
de l’Administració
• Controls Inicials i Periòdics d’Activitas (EC-PCAA)
• Control de en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la 

qualitat de les masses d’aigua i gestió d’abocaments (EC-
AIG / LA-AIG)

• Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES / LA-RES)
• Estudis Acústics Ambientals (EC_PCA)
• Estudis de la contaminació del sòl (EC-SOL)
• Certificat d’Acte de Comprovació d’Incendis ECI

Viver d’empreses



Centre d’Estudis de la Construcció 
i Anàlisi de Materials SLU

Pol. industrial - C. Pirineus 80 - 17460 CELRÀ
T. +34 972 49 20 14 / +34 972 49 41 17 
cecam@cecam.com

www.cecam.com

Control integral de la qualitat


