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Geotècnia 
i Geologia 
Mediambiental



L’àrea de geotècnia ofereix 
diferents serveis lligats al 
reconeixement del terreny 
cara a donar solució a les 
necessitats plantejades en 
el món de la construcció, del 
medi ambient i de l’explotació 
dels recursos minerals.

• Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu.
• Realització de sondatges destructius.
• Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de 

permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
• Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant 

(DPSH) i Borros.
• Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades.
• Instal·lació i desenvolupament de piezòmetres.
• Assaigs de bombeig.
• Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques.
• Estacions geomecàniques.

Geotècnia



El treball de Camp unit a l’anàlisi 
del terreny als nostres Laboratoris, 
són la base per la realització 
dels Estudis - Informes Geotècnics 
i Geològics que es porten a terme 
a CECAM



Geologia 
Mediambiental

L’Àrea de Geologia Ambiental 
desenvolupa la seva activitat 
basada en el reconeixement del 
subsòl (sòl i aigua subterrània) 
orientat a la protecció del medi. 
L’Àrea ofereix tots els serveis 
relacionats amb la gestió de 
sòls i aigües subterrànies 
potencialment contaminats, així 
com els serveis i tecnologies 
per a la seva descontaminació i 
recuperació.

L’Àrea està formada per tècnics 
especialitzats i integra serveis 
propis d’altres departaments 
del CECAM (laboratori analític 
per a sòls i aigua, equips de 
sondeig, serveis geològics, 
serveis d’enginyeria, etc).

EC-SOL acreditada
Ofereix, entre altres:

Investigació / caracterització de sòls i 
aqüífers potencialment contaminats:

• Estudi històric: antecedents ambientals, imatges aèries, 
hidrogeologia instal·lacions, entorn, punts de risc, usos del 
sòl, inventari de pous…

• Estudis de gasos del sòl (COVs).
• Perforació de sondeigs i instal·lació de piezòmetres de 

control d’aigua subterrània.
• Mostreig i anàlisis de sòls i aigua subterrània.
• Caracterització hidrogeològica.
• Estudis de vulnerabilitat del medi.
• Monitoratge piezòmetres de control.
• Estudis investigació prèvia per l’obtenció de llicències 

ambientals.

Anàlisi de risc associada a episodis 
de contaminació (RBCA):

• Anàlisi del risc per a la salut humana.
• Anàlisi del risc per a ecosistemes.

Descontaminació de sòls i aigua subterrània:

• Projectes de sanejament – recuperació de sòls i aigua 
subterrània.

•  Projecte constructiu i instal·lació d’equips de sanejament.
• Evolució del sanejament (monitoreig d’aigua i mostreig final 

de sòls).



Assessorament

• Avaluacions de la qualitat del sòl per a la transferència de 
propietats.

• Assessorament legal i normatiu en matèria de sòls 
potencialment contaminats.

Hidrogeologia

• Aforaments i eficiència de pous.
• Assaig de bombeig.
• Assaig de permeabilitat de terrenys.
• Estudis hidrogeològics.
• Caracterització d’aqüífers.
• Abocadors de residus.



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.



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

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

www.cecam.com

Control integral de la qualitat


