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1. ANTECEDENTS 

El present estudi s’emmarca en el desenvolupament de la FASE I de l’oferta 
(N.O. BCN 16.818/07) presentada per Idom, Ingeniería y Consultoría, S.A. al 
Plec “Estudi de Delimitació i Activitat de l’Abocador de Can Planas. Anàlisi de 
Solucions. Definició de la Solució Adoptada a nivell d’Avantprojecte” tret a 
concurs pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. 

L’objectiu principal de l’estudi és la delimitació de l’abocador de Can Planas, i 
especialment la zona de l’abocador on es van realitzar abocaments de residus 
especials que podrien originar un risc potencial per a la salut humana i els 
ecosistemes. 

Un cop delimitada la zona de risc, s’avaluaran les possibles solucions al 
problema i es realitzarà la definició de la solució més adequada a nivell 
d’avantprojecte. 
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2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR EN AQUESTA 
ETAPA/FASE DELS TREBALLS. ABAST I OBJECTIUS. 

L’objectiu d’aquesta fase és definir els treballs d’investigació per a realitzar la 
caracterització ambiental del sòl i de l’aigua subterrània de l’emplaçament 
objecte d’estudi. 

En aquesta fase s’analitzarà tota la informació prèvia disponible sobre 
l’emplaçament que serà utilitzada per al disseny del mostreig. Un cop establert 
aquest disseny, es procedirà a executar les tasques de camp, que inclouen tant 
el mostreig del sòl com de l’aigua subterrània com dels gasos que es generen a 
l’abocador. 

Amb les conclusions obtingudes en aquesta fase es valorarà l’escenari de risc 
d’acord al projecte constructiu i s’analitzaran les possibles solucions. 
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3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE 

L’objectiu fonamental de l’anàlisi de la informació disponible és el d’establir els 
aspectes fonamentals valorats per a la definició d’un diagnòstic preliminar de la 
situació de l’emplaçament sobre el que establir els treballs d’investigació 
posterior així com les mesures posteriors a prendre. Així mateix, permetrà 
optimitzar els recursos de cara a la planificació de les futures etapes 
d’investigació dedicant recursos allà on s’hagin generat majors manques o la 
situació actual ho requereixi. 

La present valoració es basa en la informació documental i gràfica generada en 
les diverses etapes d’investigació desenvolupades en Can Planas, posades a 
disposició de l’equip de treball per a aquest projecte. 

3.1 Informació consultada 

 

Autor Títol 

ECO-LOGICA 
(Enginyeria de 
Residus S.A.) 
(Febrer 1989) 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL TERRAL D’ARGILES DE 
CAN PLANES. 1ªFASE 

ENGINYERIA 
DEL MEDI, S.L. 
(Juliol 2001) 

ESTUDI DE CARACTERITZACIÓ DELS CONTAMINANTS MÉS 
SIGNIFICATIUS EN DOS CONDUCTES D’EVAQUACIÓ DE 
GASOS D’UN ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, I 
ESTUDI DE L’ESTABILITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGES EN L’ABOCADOR LOCALITZAT AL TERME 
MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

LABORATORI DE 
GESTIÓ DE 

RESIDUS DEL 
CENTRE 

TECNOLÒGIC 
DE MANRESA 

MEMÒRIA DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE 
L’ABOCADOR DE RESIDUS INDUSTRIALS I RESIDUS SÒLIDS 
URBANS EMPLAÇAT A CAN PLANAS (CERDANYOLA DEL 
VALLÈS) 
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(CTM) (Maig 
2003) 

JOLSA 

(Juliol 2003) 

INFORME DICTAMEN TECNICO AUDITORIA DE LA CALIDAD 
DEL SUELO “ESTUDI MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLÀ PARCIAL DEL 
CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA” PARA EL 
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL CONSORCI URBANÍSTIC DEL 
CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

IGR EMAP, S.L. 
(Juliol 2005) 

INFORME AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 
CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS –
TEXT REFÓS- 

FCIHS (Maig 
2006) 

ESTUDI HIDROGEOLÒGIC DE L’ENTORN DEL DIPÒSIT DE 
CAN PLANAS (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 

MediTerra (Agost 
2006) 

DETERMINACIÓ DELS SÒLS POTENCIALMENT ALTERATS 
PER A LA REALITZACIÓ DE LA TAXACIÓ CONJUNTA DELS 
BENS I DRETS A EXPROPIAR PEL CENTRE DIRECCIONAL DE 
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Fase I. 

MediTerra 
(Novembre 2006) 

INVESTIGACIÓ DEL SÒL EN L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL 
CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. Fase 
II. 

FCIHS 
(Novembre 2006) 

AVALUACIÓ DE LA POTENCIALITAT QUANTITATIVA I 
QUALITATIVA DEL AQÜÍFERS DINS DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 
DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
(PRIMERA FASE) 

GEOCISA (Junio 
2007-

BORRADOR) 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ANTIGUOS VERTEDEROS 
EXISTENTES EN EL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DEL 
CENTRO DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
[EXTRACTO REFERENTE AL ÁMBITO DE CAN PLANAS] 

FCIHS (Maig 
2007) 

AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT I LA POTENCIALITAT DELS 
AQÜÍFERS DINS DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL CENTRE 
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

TYPSA 
ESTUDI HIDROLÒGIC I HIDRÀULIC DE LA RIERA DE 
MAGRANS AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS. 
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TYPSA ESTUDI HIDROLÒGIC I DELIMITACIÓ DE ZONES 
INUNDABLES. CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA. 

- 

EXTRACTE DE LA PART DE LA GEOLOGIA (FALLA A L’OEST 
DE CAN PLANAS): PROJECTE BÀSIC PER A LA 
RESTAURACIÓ DEL TERRAL D’ARGILES “ELENA”, TM DE 
CERDANYOLA DEL VALLÈS, MITJANÇANT LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS DE CLASSE II. 

J. FELIUBADALÓ 
(EMSHTR) 

MEDIUM-LONG TERM BEHAVIOUR AND STUDIES FOR POST-
CLOSURE RESIDENTIAL USE OF AN AMMONIA AND 
HYDROGEN EMITTING LANDFILL 

J. FELIUBADALÓ 
(EMSHTR) 

AMMONIA AND HYDROGEN EMISSIONS FROM AN 
INDUSTRIAL WASTE LANDFILL: A CASE STUDY 

EMSHTR  
(Juliol 2007) 

DADES DE SEGUIMENT POST CLAUSURA DE L'ABOCADOR. 
DOSSIER INFORMACIÓ I CONTROLS. DIPÒSIT CONTROLAT 
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS (CAN PLANAS) 

PLÀNOLS i bases de dades 

Plànols de l’ordenació, qualificació i modificacions del projecte urbanístic. 

Dades piezomètriques 

Projecte urbanístic  

Plànols excavació Can Planas de l'estudi de fotos aèries de GEOCISA (Abril 2008) 

 

3.2 Aspectes generals considerats en la valoració inicial de la 
informació 

Amb la finalitat d’establir les necessitats a la planificació dels treballs 
d’investigació, així com informació addicional s’han diferenciat els següents 
aspectes bàsics; 

 Informació històrica: activitats desenvolupades a l’emplaçament i l’entorn, i 
fonts d’afecció a considerar. 
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 Medi físic: geologia, hidrogeologia, hidrologia. 

 Diagnòstic mediambiental: compostos d’interès i distribució (sòl, aigua 
subterrània i superficial). 

 Distribució dels usos del sòl d’acord al pla de desenvolupament en Can 
Planas i característiques del projecte constructiu. 

 

3.3 Conclusions 

3.3.1 Antecedents històrics 

Existeix abundant informació presa d’investigacions realitzades en l’àmbit 
d’estudi. Les principals conclusions obtingudes es detallen a continuació; 

 Es disposa d’informació estructurada per parcel·les de la zona d’estudi en la 
que es detallen usos històrics i possibles fonts d’afecció relacionades amb 
les activitats desenvolupades així com els principals contaminants 
involucrats. 

 Aquesta informació es considera apropiada, no obstant existeixen parcel·les 
no valorades en l’àmbit de Can Planas. S’haurà, per tant, d’ampliar-se 
aquest estudi a la totalitat de l’àmbit amb la finalitat d’obtenir una capa 
d’informació homogènia que permeti dirigir de forma adequada la pròxima 
fase d’investigació.  

En aquest cas, l’objectiu fonamental és el de certificar que es valorin durant la 
investigació programada totes les fonts d’afecció possible i grups de 
contaminants associats que poguessin estar presents en la zona d’estudi, amb 
la finalitat de cotejar de forma suficient si aquests han sigut identificats en les 
fases prèvies d’investigació i si el desenvolupament de programes analítics 
selectius o per zones han sigut coherents als antecedents o s’hauria d’ampliar 
el seu abast. 
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3.3.2 Medi físic 

3.3.2.1 Geologia de l’emplaçament i caracterització de materials 
 

Existeix abundant informació presa d’investigacions realitzades en l’àmbit 
d’estudi. Les principals conclusions obtingudes es detallen a continuació; 

 Donada a la gran quantitat de sondeigs realitzats en l’interior de l’abocador, 
la major part d’aquests sondeigs es van realitzar des del punt de vista 
geotècnic, recalcant els aspectes més geotècnics dels materials 
atravessats, en especial del terreny natural, i no a la seva descripció des del 
punt de vista mediambiental i a una descripció més detallada de la 
naturalesa dels residus atravessats. La inexistència de fotografies de les 
caixes dels testimonis dels sondeigs impedeix completar aquesta 
deficiència. 

 No obstant, l’alt número de sondeigs realitzats i la detallada precisió 
descriptiva del contacte entre residu i terreny natural ha permès la 
realització d’una detallada cartografia del fons del vas d’abocament, 
permetent d’aquesta manera conèixer a priori la profunditat a la que es 
troba el terreny natural a l’hora de realitzar nous sondeigs. 

 Així mateix, aquest gran número de piezòmetres instal·lats permetrà fer una 
primera valoració,  permetent fer in situ una sèrie de mesures de camp 
(gasos, VOCs, nivells piezomètrics, pH, Tª, Conductivitat, Redox, etc.). 

 Les analítiques dels residus/sòl s’han realitzat des del punt de vista 
geotècnic, cosa completament lògica tenint en compte l’objecte d’aquests 
estudis. 

 En quant als piezòmetres instal·lats, es desconeixen les característiques del 
tub instal·lat (espessor de la zona ranurada i tipus de ranurat) i del prefiltre 
instal·lat (cas d’existir). Aquests piezòmetres van ser instal·lats amb l’objecte 
de conèixer la piezometria a curt termini i realitzar analítiques de l’aigua 
existent en la massa de residu des del punt de vista geotècnic. Aquests 
piezòmetres tenen instal·lat tub de PVC de 50 mm de diàmetre, no 
permetent aquest diàmetre introduir bombes sumergibles necessàries per a 
realitzar els purgats previs per a la presa de mostres d’aigua subterrània. De 
la mateixa manera, no es poden realitzar els assajos de bombament 
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necessaris per a conèixer les característiques hidràuliques de la massa de 
residu. 

 Els piezòmetres instal·lats fora de l’abocador (Pz-1 a Pz-5) posseeixen les 
característiques més que suficients per a la realització de purgats, mostreigs 
d’aigua subterrània i assajos de bombament necessaris per al coneixement 
de les característiques químiques de les aigües subterrànies existents en 
terreny natural sobre el que s’assenta l’abocador i les característiques 
hidràuliques d’aquest terreny. 

 Al igual que aquests piezòmetres, el pou nou de captació de lixiviats situat 
en l’interior de l’abocador, permet la realització de purgats, mostreigs 
d’aigua continguda en el residu i assajos de bombament necessaris per al 
coneixement de les característiques químiques d’aquestes aigües i les 
característiques hidràuliques d’aquests materials. Desgraciadament, es 
tracta d’una dada puntual, que donada l’extensió i característiques de 
l’abocador resulta insuficient. 

3.3.2.2 Hidrogeologia 
Existeix abundant informació presa d’investigacions realitzades en l’àmbit 
d’estudi. Les principals conclusions obtingudes es detallen a continuació; 

 Els estudis existents en torn a diferents aspectes relacionats amb l’abocador 
de Can Planas, i que han sigut consultats com a pas preliminar del present 
projecte, proporcionen una idea general sobre l’estat actual de 
l’emplaçament. 

 Els numerosos sondeigs realitzats han permès limitar de forma detallada la 
topografia de la base de les cubetes que alberguen els vessaments o, el 
que es el mateix, la superfície dels materials terciaris. De la mateixa manera 
(juntament amb els piezòmetres PZ-1 a PZ-5), han servit per a verificar la 
heterogeneïtat d’aquests materials, així com l’existència d’un aqüífer 
semiconfinat en el sinus d’aquests. Degut a la disposició dels estrats 
terciaris i a l’existència de llentions de permeabilitats diferents a diferents 
nivells, és possible que es tracti d’un aqüífer multicapa. També han permès 
diferenciar, de forma general, diferents tipus de residus. 

 Els assajos de bombament portats a terme en els pous de lixiviats, han 
donat una idea dels  valors de transmissivitat, permeabilitat i coeficients 
d’emmagatzematge en una zona de l’abocador. Estan pendents dotze (12) 
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assaigs de bombament, que es realitzaran durant la segona quinzena de 
Febrer. 

 Per altra banda, les dades hidroquímiques deixen albirar possibles 
connexions (infiltracions) entre les aigües de l’abocador i les de l’aqüífer 
terciari.  

 En qualsevol cas, a pesar de l’important volum d’informació existent, la 
hidrogeologia posa en evidència manques importants i algunes 
incongruències que és necessari completar i corregir. Per exemple, en 
l’estudi del FCIHS (Novembre de 2006), es parla de sediments al·luvials 
associats al Torrent de Sant Marçal, de Can Fatjó i al Torrent de Can 
Magrans, no obstant això, en el mapa geològic esquemàtic aquests 
materials no apareixen i durant els treballs de camp tampoc han sigut vistos.  
Cal destacar el fet de que en cap dels informes consultats apareix un mapa 
geològic de detall. 

 Direcció del flux subterrani. Els mapes d’isopeces són confusos. Les cotes 
de nivells piezomètrics pertanyen a diferents aqüífers sense connexió 
hidràulica entre ells, pel que les direccions de flux deduïdes semblen ser 
errònies. Per altra part, el mapa de fluxes regionals s’ha realitzat a partir de 
punts d’aigua que, a priori, no tenen connexió hidràulica entre ells, d’on es 
dedueix un flux subterrani regional NW-SE, que no coincideix ni amb la 
direcció del cabussament dels estrats cap al NW, ni amb possibles 
discontinuïtats de direcció NE-SW, ni tan sols amb els mapes de flux 
anomenats al principi.  

Els treballs de camp que s’estan portant a terme en diferents etapes, estan 
servint també per a aclarir aquestes inexactituts mitjançant la reproducció 
de certes tasques per a poder desenvolupar un model hidrogeològic de flux. 

 Balanç hídric. Els càlculs d’entrades i sortides d’aigua són inexactes i molt 
generals. La informació consultada aporta dades anuals, amb un volum 
superior d’entrades que de sortides, el que no sembla coincidir amb el fet de 
que l’evapotranspiració potencial anual sigui de l’ordre d’un 25% superior a 
la precipitació. Per altra banda, les zones de recàrrega no estan ben 
definides i és molt possible que hi hagi sortides d’aigua/lixiviats no 
controlades, ja sigui per la base del vas o cap a possibles cursos fluvials. El 
mateix pot ocórrer amb la recàrrega d’aigua a partir de cursos fluvials. En el 
balanç hídric tampoc s’ha considerat la possible pèrdua d’aigua/lixiviats 
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deguda a reaccions químiques en el nucli de l’abocador (ex: aigua-sals 
d’alumini). 

Per a un estudi com el que ens ocupa, és necessari indagar més en les 
possibles entrades i sortides i realitzar un balanç hídric a nivell mensual, 
tenint en compte aspectes com l’evapotranspiració, la precipitació diària o 
l’aigua disponible, el que permetrà fer-se una idea molt més detallada de 
l’excés o dèficit d’aigua mensual i, conseqüentment, l’estat hídric de 
l’abocador i zones circumdants. Durant els treballs de camp de desembre 
de 2007 i gener de 2008, s’han realitzat observacions en el punt de 
descàrrega de lixiviats, verificant-se que el cabal d’aquests varia 
lleugerament. En quant els punts de bombament de lixiviats situats al sud, 
s’ha obtingut informació relativa a les extraccions, que suposen un volum 
mensual aparentment variable. Es disposa d’una sèrie de 8 anys de dades 
meteorològiques pertanyent a l’estació de Cerdanyola del Vallès, per al 
càlcul del balanç hídric. 

 Materials quaternaris. La informació relativa als materials quaternaris és 
dubtosa. Malgrat que els materials al·luvials quaternaris es citen en vàries 
ocasions, la seva presència en la zona d’estudi no està res clara, ja que els 
sondeigs no ho demostren. El quaternari apareix amb seguretat només en 
la parcel·la 17 i amb dubtes en la parcel·la 8. La resta del quaternari 
(sediments al·luvials) sembla estar relacionada amb els torrents de Can 
Fatjó i Can Magrans i amb la riera de Sant Cugat, és a dir, a certa distància 
de la zona d’estudi, d’on es dedueix que no existeix un aqüífer quaternari en 
la zona, com s’ha afirmat en alguns informes. A més, d’acord amb les 
observacions de camp realitzades al llarg de la perforació dels últims 
sondeigs, no han aparegut materials al·luvials quaternaris, el que sembla 
verificar que en ocasions aquests materials han sigut confosos amb la part 
exterior alterada dels materials terciaris. 

 La inexistència d’un mapa geològic de detall dificulta la identificació d’aquest 
tipus de materials. En qualsevol cas, es creu necessària una cartografia de 
camp lo suficientment detallada com per a confirmar, si és el cas, la 
inexistència de materials quaternaris de certa entitat. 

 Paràmetres hidràulics. Els paràmetres hidràulics no relatius al propi 
abocador que apareixen en els informes, han sigut obtinguts de la literatura. 
Les dades de permeabilitat, transmissivitat, porositat i coeficient 
d’emmagatzematge que es citen per als materials terciaris i els hipotètics 
quaternaris són genèrics, pel que no és convenient considerar-los com a 
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informació de partida per a aclarir aspectes hidrogeològics, ja que podrien 
conduir a errors d’interpretació.  

Per a esclarir la informació hidrogeològica i per a poder desenvolupar un 
model de flux útil i el més semblant possible a la realitat, es necessita aclarir 
aquestes incògnites mitjançant assajos de bombament. Durant la segona 
quinzena de Febrer es realitzaran dotze assaigs de bombament que, 
s’espera, serviran per a aclarir  aquestes incògnites. 

3.3.2.3 Diagnòstic mediambiental: compostos d’interès i distribució 
Respecte al diagnòstic ambiental de la qualitat de sòl i aigua subterrània, les 
dades obtingudes es troben limitades a les incerteses exposades en apartats 
anteriors respecte a fonts potencials d’afecció, identificació i distribució de 
materials i representativitat de les dades obtingudes, i model hidrogeològic. 

Respecte a la informació disponible s’obtenen les següents conclusions; 

 D’acord als objectius d’una investigació ambiental de la qualitat del sòl, es 
podria concloure que els treballs previs no abasten en la seva totalitat 
aquest tipus de valoració.  

 En el cas dels resultats obtinguts respecte a la qualitat del sòl, s’identifiquen 
certes manques en la presa de mostres i programa analític ja que s’han 
desenvolupat en molts casos en investigacions geotècniques, o en altres 
casos per absència de dades degut a limitacions en l’àmbit dels estudis 
previs (manca d’informació en alguna de les parcel·les que conformen Can 
Planas). 

 Respecte a la afecció en aigua subterrània, de manera general les dades 
aportades es basen en característiques hidroquímiques, que si bé aporten 
informació valuosa en el desenvolupament del propi model hidrogeològic, 
no és suficient en molts casos per a valorar el grau d’impacte i distribució de 
contaminants. 

 Respecte a la informació disponible sobre la presència de gasos en 
abocador, la valoració,  en general dels estudis realitzats, si bé 
presenten informació cronològica abundant, es centren en un número de 
punts limitats per a una valoració detallada. No obstant això, si resulta 
d’utilitat el programa analític desenvolupat, considerat suficientment detallat 
per a aproximar el tipus de gasos presents en l’abocador. Així mateix, 
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aquest estudi no aporta informació sobre la possible evolució en la 
generació de gasos que permeti orientar amb major exactitut els treballs 
d’investigació a desenvolupar. 
 
Els estudis anuals de gasos realitzats després de la clausura de l’abocador 
en 1995 fins l’any 2002, resulten interessants en la valoració de l’evolució 
de les concentracions de gasos des del tancament de l’activitat, pel contrari, 
l’analítica desenvolupada és limitada per a la caracterització d’un ampli rang 
de compostos. Així mateix, es tracta d’una valoració sobre un sol punt de 
control, que no aporta informació suficient sobre la distribució real dels 
gasos. 

 Si bé existeixen incerteses en la definició detallada del diagnòstic ambiental, 
a nivell general, les dades aportades suposen una bona aproximació a la 
problemàtica ambiental en Can Planas de gran valor en la programació dels 
treballs d’investigació. Un cop superades les incerteses plantejades en la 
caracterització del medi físic, aquesta informació serà de gran utilitat en el 
contrast de resultats obtinguts i com a complement en el desenvolupament 
del diagnòstic mediambiental final. 

3.3.2.4 Distribució dels usos del sòl d’acord al pla de 
desenvolupament en Can Planas 
Respecte a la valoració dels usos previstos en la zona d’estudi i la distribució 
d’activitats, es considera que la informació disponible és adequada en 
l’elaboració d’una aproximació inicial als escenaris d’exposició previstos i la 
identificació de necessitats en el desenvolupament dels treballs d’investigació. 

El detall d’informació requerit podrà incrementar amb el desenvolupament dels 
treballs (especialment en la fase d’anàlisi de riscos), si bé s’assumeix que no 
existeixen limitacions al respecte en la informació disponible. 
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4. AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓ PRELIMINAR 

Un cop valorada la informació preliminar disponible, s’han desenvolupat treballs 
de gabinet orientats a ampliar el diagnòstic preliminar. A continuació es 
descriuen els treballs realitzats. 

4.1 Antecedents històrics ampliació treballs  

A part de la informació disponible descrita en l’apartat anterior, s’ha fet una 
recerca complementària d’informació històrica per tal de preparar una proposta 
de mostreig i anàlisi el més complerta possible. 

La següent informació obtinguda ha estat utilitzada per tal de definir el pla de 
mostreig i anàlisi. 

 Contactes amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i altres fonts 
d’informació. 
 
Durant els dies 12 i 21 de Novembre de 2007 es van realitzar dues visites a 
l’emplaçament en companyia de Miquel Gelabert (responsable del control 
de l’explotació de l’abocador de l’AMB des de 1982) i Joan Feliu Badaló de 
l’AMB.   
 
Durant aquestes visites es va obtenir la següent informació que ha estat 
creuada amb altres fonts d’informació: 

 Es va fer una descripció sobre el terreny de les activitats de gestió de 
residus dutes a terme a l’emplaçament, de les quals en cal destacar: 

o En la zona Nord, corresponent a la primera explotació anterior a 
1982 propietat del Sr. Margenat, l’empresa Puigfel hi realitzava 
abocament de residus varis sense cap permís d’activitat durant 
els anys 70. De les informacions obtingudes de diferents fonts 
d’informació amb fotos i recull de la premsa d’aquella època, es 
dedueix que aquesta zona s’hi van abocar residus de tota mena, 
inclòs industrials i possiblement residus amb amiant. A principis 
dels 80 (1980-1982) hi ha vàries denúncies que acaben amb la 
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prohibició de més abocaments. A les aigües presents es va afegir 
hidròxid càlcic procedent de la depuradora del Besòs, escòries de 
ferro i terres per cobrir-ho tot (informació obtinguda de retalls de 
premsa de l’any 1981.  

 

 

Il·lustració 1. Abocador de Can Planes Febrer de 1981 (Foto: Albert Lázaro) 

 

o Quan l’AMB va fer-se càrrec de l’explotació de l’abocador de Can 
Planes, va finalitzar l’explotació d’aquesta zona amb l’aportament 
de residus banals i de construcció i demolició (entre 1982 i 1988). 
Degut a la gestió que es feia dels residus de la construcció en 
aquella època no es descarta que entre aquests residus hi hagi 
residus catalogats com a residus perillosos (restes d’amiant, sòls 
contaminats, etc.). La potència de residus abocats per l’AMB per 
sobre dels existents s’estima en 20 metres, amb una coberta 
superficial d’1 m d’argila, 20 cm de graves (7 cm de diàmetre), 1 
metre de terres i finalment 20 cm de terra vegetal. 

 De la interpretació dels treballs de Geocisa i Jolsa principalment i de la 
informació històrica complementària obtinguda, tot això creuat amb els 
plànols de Planificació Urbanística prevista, es dedueix que cal incloure les 
següents zones dins del programa de mostreig: 
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o De la foto aèria de 1970, s’observa una explotació a la zona 
central amb presència d’aigua. Aquesta zona apareix restaurada 
a la foto de l’any 1977. S’observa que la zona on hi havia l’aigua (i 
que correspondria al punt més baix de l’explotació) limitada pels 
sondejos de Jolsa SR-6, SR-8, S-38, S-73, SR-4 i S-70, no es 
disposa d’informació de sondejos. En aquesta zona hi ha prevista 
la construcció d’habitatges (Carrers C i Carrer 5). 

o Al nord d’aquesta zona, en la foto de 1970 (corresponent a la cala 
C-26) hi ha explotació que al 1977 està restaurada. Aquesta zona 
coincideix amb futurs habitatges corresponents a la zona entre els 
carrers B i C. En aquesta zona només es disposa de la cala C-26 

o Entre aquestes dues zones esmentades, des de l’any 1970 fins el 
1988, que és quan acaba la restauració l’AMB, hi ha una gran 
activitat d’abocament de residus, l’origen del qual no es té 
constància ja que l’activitat en aquella època no estava sota cap 
control administratiu. 

o Fins a la zona Est, s’estenia l’explotació identificada en el punt 
anterior. La zona limitada pels sondejos de Jolsa S-95, S-96, S-
97, S-59, S-46 i S-47 correspon a una zona profunda d’explotació 
(hi havia aigua). En aquesta zona hi ha previst la construcció 
d’habitatges (falta plànol de planejament en aquesta zona). Es 
considera que cal investigar més en detall aquesta part. 

o El límit Est de la zona d’abocament de residus perillosos explotat 
per l’AMB, no està del tot ben definit, principalment a la zona est 
on actualment hi ha l’acumulació de terres de Puigfel.  

o En la zona Est propera al Castell (formada pels sondejos Jolsa S-
69, S-34, S-27 i S-67) la informació aportada per les fotos 
històriques, els sondejos de Jolsa i la informació per part de l’AMB 
indicarien que no ha hagut abocaments.  

4.2 Valoració d’imatges de satèl·lit 

Amb la finalitat de detectar i delimitar la presència de sals de alumini, s’ha 
procedit a una anàlisi de les variacions de temperatura en superfície, basat en 
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les reaccions exotèrmiques que aquestes sals produeixen en contacte amb 
l’aigua subterrània.  

Aquesta aproximació presenta les següents característiques i limitacions; 

 La detecció es limita a les variacions de temperatura perceptibles en 
superfície, cosa que, al trobar-se les sals en profunditat, no garantitza la 
detecció sistemàtica dels punts on es produeixen aquestes reaccions. 

 La vegetació present en superfície podria distorsionar notablement la 
temperatura. 

 No és possible realitzar una quantificació de la temperatura dels gasos 
emesos, ja que la capacitat calorífica dels materials de l’abocador és 
variable davant la heterogeneïtat de materials, així com les possibles 
variacions del contingut en aigua o humitat. Per tant, es tracta d’un mètode 
orientatiu sobre la ocurrència de reaccions i per tant presència de sals. 

 La delimitació en superfície de la presència de sals d’alumini, queda limitada 
per la perceptibilitat de canvis de temperatura en superfície. 

 La no detecció de variacions en superfície de canvis de temperatura, no 
assegura la no presència de sals de alumini. 

 No es podria obtenir informació sobre la localització en profunditat de les 
sals d’alumini ja que el tractament plantejat i el coneixement del terreny, no 
permeten desenvolupar un perfil de gradient de temperatures en profunditat.  

Com a primera aproximació, s’ha realitzat una anàlisi d’imatges de satèl·lit 
Lansat dels dies 18 de maig i 3 de juny de 2007, mitjançant l’anàlisi de 
reflectivitats per a cadascuna de les bandes de la imatge i el càlcul de les 
temperatures aparents a partir de la radiància en la tèrmica. 

En l’Annex 2 es descriu la metodologia de treball desenvolupada. 

Els resultats obtinguts es presenten en les següents imatges; 
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Il·lustració 2. Imatge processada de l’abocador (18 de maig de 2007). Escala de 
temperatura aparent en ºC. 
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Il·lustració 3. Imatge processada de l’abocador (3 de juny de 2007). Escala de 
temperatura aparent en ºC 

Les imatges obtingudes indiquen que no s’aprecia una variació significativa de 
temperatura en l’àrea de l’abocador que pugui indicar la localització de les sals 
d’alumini.  

No es pot confirmar per tant, que en cas de donar-se altes temperatures en la 
zona del focus, aquestes siguin el suficientment sensibles en superfície com 
per a basar la localització de les sals d’alumini en tècniques de detecció tèrmica 
en superfície. 
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4.3  Visita a camp realitzada per l’equip de treball 

Una cop valorada la informació prèvia, un equip de tècnics va realitzar una 
visita a l’emplaçament durant els dies 12, 13 i 14 de novembre de 2007.  

Els objectius fonamentals d’aquesta visita van ser; 

 Valorar l’estat de l’emplaçament i reconeixement de l’entorn 

 Localització i reconeixement dels piezòmetres instal·lats en campanyes 
anteriors d’investigació de la qualitat del sòl i aigua subterrània o geotècnia. 
Amb aquesta valoració es pretén identificar la viabilitat d’aquests punts de 
control per al desenvolupament de la investigació complementària proposta 

 Realitzar valoracions inicials de la situació de l’abocador mitjançant el 
desenvolupament de mesures in-situ de qualitat de gasos d’abocador 

Durant els dies 12 i 13 de novembre de 2007, part de l’equip de treball va 
realitzar una visita al emplaçament amb l’objectiu de constatar l’estat actual en 
el que es troba l’abocador de Can Planas (Il·lustració 3). 

 

Il·lustració 4. Panoràmica de l’abocador de Can Planas. 

Durant aquesta visita, a més de realitzar una inspecció visual de l’emplaçament 
es van realitzar una sèrie de mesures “in situ” en aquells piezòmetres realitzats 
per JOLSA (2001) i que estiguessin en condicions de poder realitzar aquestes 
mesures. Així mateix, també es van realitzar aquestes mesures en el pou nou 
de lixiviats, situat al sud de l’abocador. 

Es va constatar, que dels trenta-sis (36) sondeigs realitzats per JOLSA en l’any 
2001, on es van instal·lar un tub piezomètric de PVC ranurat a mà i DN 50 mm, 
únicament s’han pogut realitzar mesures en setze (16) d’ells . En dos (2) d’ells 
no s’han pogut realitzar mesures del nivell piezomètric ni prendre mostra 
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d’aigua al trobar-se trencats per sobre d’aquest nivell. En un tercer piezòmetre, 
si bé s’ha pogut realitzar aquesta mesura de nivell, no s’ha pogut prendre 
mostra d’aigua al trobar-se el tub obstruït. Un quart piezòmetre, es trobava ple 
de fangs humits a partir d’11 metres de profunditat, pel que no s’ha pogut 
realitzar mesura de nivell ni prendre mostra d’aigua. La resta de piezòmetres 
han desaparegut. 

 

 

 

 

Il·lustració 5. Sondeigs amb tub piezomètric instal·lat 

 

Les mesures realitzades en aquests piezòmetres i en el pou nou de lixiviats han 
consistit en: 

 Mesures del nivell piezomètric mitjançant sonda d’hidronivell interfase 
(Il·lustració 6). 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 21 

 

 

Il·lustració 6. Mesurament del nivell piezomètric. 

 Presa de mostra d’aigua continguda en l’interior del tub piezomètric 
mitjançant l’ús de “tomamostres” de tefló tipus “bailer” (Il·lustració 7). 
D’aquesta mostra d’aigua es van realitzar una sèrie de mesures “in situ” 
mitjançant la utilització d’un Mesurador Multiparamètric portàtil de WTW 
equipat amb una sèrie de sondes que permeten el registre de (Il·lustració 8): 

o Temperatura (ºC) 

o pH 

o Conductivitat (µS/cm) 

o Potencial redox (mV) 

o Observacions organolèptiques 
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Il·lustració 7. Presa de mostra d’aigua 

 

Il·lustració 8. Mesurador multiparamètric portàtil 
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 Mesures de gasos en boca del sondeig mitjançant l’ús d’un PID (ppm) Mini 
RAE (Detector Portàtil de Fotoionització) i un Detector Multiwarm de Dragër 
(Il·lustració 9 i 10), que realitza mesures de % Explosividad, % Oxigen, H2S 
(ppm) i CO (ppm). Acoplant una bomba de succió i una sonda de 2 metres a 
l’anomenat Detector Dragër, es van realitzar una sèrie de mesures en 
l’interior del tub piezomètric a 2 metres de profunditat. 

 

Il·lustració 9. Mesura de gasos mitjançant PID 
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Il·lustració 10. Mesura de gasos mitjançant Detector Dragër 
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En la següent taula es resumeixen les mesures realitzades en la visita de 
camp. 

Taula 1. Resumeixen de resultats obtinguts en la visita de camp preliminar (novembre 2007) 

En boca de sondeig A 2 m de profunditat Aigua subterrània 

Sondeig NF (m) 
% 

Exp. % O H2S CO PID % 
Exp. % O H2S CO pH Tª Cond. Redox Observacions 

organolèptiques 

Pou Nou 16,46 0 20,9 2 14 80 4 A1 A2 A2 8,24 39,3 140.400 -420 
Aigua transparent 
color verd. Forta 
olor a amoníac 

S-49 > 15,85 A2 A1 0 12 15-20 A2 A2 A2 A2 - - - - 

Sondeig trencat a 
15,85 m de 

profunditat. Es 
troba sec. 

S-65 o S-
110 12,68 0 20,9 0 0 0 A1 A1 A1 7 7,59 38 142.500 -212 

Aigua transparent 
color verd. Forta 
olor a amoníac 

S-48 15,87 A2 A1 A2 A2 37-47 - - - - 8,09 47,6 6.610 -230 

Aigua transparent 
color verd fosc. 

Forta olor a 
amoníac 

S-115 17,7 A2 A1 0 2-4 3-4 A2 A1 A2 8 6,84 33,1 24.000 -58 

Aigua grisenca 
amb alguns sòlids 

en suspensió. 
Forta olor a 
amoníac. 

S-66 o S-
63 19,7 A2 A1 A1 8 13 - - - - 7,54 26,5 2.890 -275 

Aigua negra amb 
gran quantitat de 

sòlids en 
suspensió. Mala 

olor. Possible 
matèria orgànica. 

S-113 > 14,0 A2 20,9 0 0 8-10 A2 A1 4 8 - - - - 

Sondeig trencat a 
14,0 m de 

profunditat. Es 
troba sec. 

SR-6 - 2 A1 0 0 2 A2 A1 2-5 8 - - - - 

Als 11 m de 
profunditat surt la 
sonda plena de 

fangs negres amb 
mala olor. Possible 
matèria orgànica. 

S-41 13,72 0 20,9 0 0 0 A2 A1 A2 0 7,47 23 39.400 -218 
Aigua transparent 

de color groc. Forta 
olor a amoníac. 

S-95 14,42 0 20,9 0 0 2 A2 A1 8 4 3,12 20,2 2.180 -37 Aigua lleugerament 
tèrbola de color 
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En boca de sondeig A 2 m de profunditat Aigua subterrània 

Sondeig NF (m) 
% 

Exp. % O H2S CO PID % 
Exp. % O H2S CO pH Tª Cond. Redox Observacions 

organolèptiques 

ocre. Olor a 
amoníac. 

S-81 16,72 0 20,9 0 0 0 3 A1 0 0 7,26 19,9 10.320 -108 

Aigua transparent 
de color verd 

grisenc. Alguns 
sòlids en 

suspensió. Mala 
olor. 

S-72 10,93 0 20,9 0 0 0 0 A1 0 0 7,18 17 819 -118 
Aigua tèrbola color 

grisenc. Lleuger 
olor. 

S-70 8,53 0 0 0 0 0 0 A1 0 0 - - - - 

No s’ha pogut 
prendre mostra 

d’aigua per estar el 
tub obstruït. 

S-73 8,99 0 20,9 0 0 2 0 A1 A2 0 7,02 17,8 1.480 -247 
Aigua tèrbola de 

color verd grisenc. 
Olor a amoníac. 

S-114 12,55 A2 A1 0 0 4,2 A2 A1 2 7 7,3 19,3 1.293 52 

Aigua lleugerament 
tèrbola de color 
verd. Sense olor 

apreciable. 

S-98 8,28 0 20,9 0 0 0 A2 A1 A2 2 7,15 27,4 5.750 -320 

Aigua tèrbola de 
color verd fosc a 

ocre. Olor a 
amoníac. 

S-64 13,72 A2 A1 2 A2 54 - - - - 8,08 37,8 87.500 -360 

Aigua transparent 
de color grisenc. 

Forta olor a 
amoníac. 

Nota: A1 A2 

% Explossivitat 10 20 

% Oxigen 19 23 

H2S (ppm) 10 20 

CO (ppm) 30 60 

 

 

 

L’anàlisi de les dades de camp identifica set grups de sondeigs diferents; 
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 Els sondeigs S-49, S-65 o S-110, S-48, S-115, S-66 o S-63, S-113, SR-6, S-
114 i S-64 que estan dins o en el límit de l’abocador principal tenen  
respecte la mesura de gasos en la boca de sondeig el mateix 
comportament. Per a l’explossivitat salta l’alarma A2 (> 20 %) (excepte SR-
6) i per a l’oxigen l’alarma A1 (< 19%) en tots els punts. Per als gasos H2S i 
CO salta l’alarma A2 (>20 ppm i >60 ppm) en els sondeigs S-48 i S-66. El 
mateix risc d’alarmes A2 es troba a 2 m de profunditat en tots els sondeigs 
per a tots els gasos. La mesura d’aigües subterrànies/lixiviats mostra valors 
de pH de 7 – 8,5 i la temperatura arriba valors des de 19ºC fins a 47ºC en 
tots els sondeigs que indica la reacció exotèrmica de les sals d’alumini amb 
aigua. Com altres indicadors per a aquest procés exotèmic só els valors de 
la conductivitat que arriben a 142.400 µS/cm i les dades negatives del redox 
potencial.  

 Dins del grup de sondeigs de l’abocador principal destaca el grup format per 
el nou pou de lixiviats, S-65 o S-110 i S-64. S’han detectat nivells baixos 
d’explossivitat a excepció del pou nou en boca de sondeig, augmentant 
aquesta amb la profunditat, arribant-se a nivells A2 per a tots els gasos 
mesurats a partir dels 2 m de profunditat.  

L’alta conductivitat en aquests pous és també un indici d’afecció en aquests 
punts possiblement relacionada amb la presència de sals d’alumini. 

 El sondeig S-81 mostra una conductivitat de 10.320 µS/cm que 
probablement procedeixi dels lixiviats generats en la zona de materials 
inerts. El mapa de les isolínees del fons de l’abocador indica també un 
probable flux cap al NE, ja que en la fotografia aèria de l’any  1977 es pot 
constatar que hi ha una llacuna en el nord de l’emplaçament. Les 
excavacions realitzades en aquest període i les isolínees del fons de 
l’abocador mostren l’existència d’una cubeta plana estreta fins quasi el riu 
en el nord de l’emplaçament que recull també part dels lixiviats generats en 
les sals d’alumini. La surgència d’aigües subterrànies amb una alta 
conductivitat (també de l’entorn de 10.000 µS/cm) en l’any 2004 i la 
posterior construcció del drenatge en el nord serien un possible indici per a 
aquesta hipòtesi. 

 Els sondeigs S-72, S-73 i S-70 que estan en la cubeta del nord contenen 
només material inert. Aquesta hipòtesi és coherent amb la informació 
obtinguda de les fotografies aèries i amb la informació obtinguda 
(temperatura 17ºC, pH 7, i la conductivitat amb aprox. 1000 µS/cm) durant 
la campanya de camp. Com a excepció, només s’han detectat indicis de 
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possibles processos anaeròbics en aquesta zona ja que a una profunditat 
de 2 m s’arriba al nivell  A1 de l’oxigen.  

 Entre els anys 1970 i 1977 van començar en l’est del sondeig S-95 les 
excavacions de terreny. Temporalment es va establir una llacuna superficial 
que avui en dia podria ser el fons d’una petita cubeta que provoca un flux 
cap a l’est. 

De manera similar, en la zona del sondeig S-41, es detecta entre els anys 
1970 i 1977 el desenvolupament d’excavacions cap a el SE, en l’any 1995 
es va reomplir aquesta zona de l’abocador. El mapa de les isolínees del 
fons de l’abocador indica també un possible flux cap al SE. 

 L’últim sondeig S-98 es troba en el Suroest de l’abocador principal i hauria 
de contenir segons la informació prèvia (GEOCISA) materials inerts. No 
obstant això,  les dades de camp presenten indicis d’afecció al detectar-se 
alts nivells d’explossivitat (A2) i una elevada conductivitat elèctrica (5750 
µS/cm) així com la temperatura de 27,4 ºC, possiblement relacionades amb 
processos de degradació anaeròbia de matèria orgànica. 
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4.4 Cartografia temàtica addicional 

S’ha valorat la següent cartografia temàtica; 

 IGME, Instituto Geológico i Minero de España: 

o Mapa Geològic d’España 1:50.000 – Hospitalet de Llobregat 
420/36-16 

 ACA, L’Agencia Catalana de l’Aigua.  
http://mediambient.gencat.net/aca/es/inici.jsp 

o Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2005: 304 (Depressió del 
Vallès). Situació dels punts de mostreig. 

o Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2004: 304 (Depressió del 
Vallès). Situació dels punts de mostreig. 

o Masses d’aigua subterrània de Catalunya – Al·luvials del Vallès 
16. 

o Masses d’aigua subterrània de Catalunya – Baix Besòs i Pla de 
Barcelona 36. 

o Agència Catalana de l’Aigua. Dades de Qualitat del Aigua 
Superficial 
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5. DIAGNÒSTIC PRELIMINAR DE LA QUALITAT DEL SÒL I AIGUA 
SUBTERRÀNIA 

5.1 Identificació de fonts 

Existeix informació detallada sobre les diferents activitats desenvolupades en el 
terreny de l’abocador i el seu entorn i les fonts d’afecció potencial, així com 
contaminants potencialment presents en el mig resultat de l’activitat. 

En l’àmbit d’estudi s’han desenvolupat històricament activitats extractives 
d’argiles, després de les quals, des de 1982, el terreny es va utilitzar com a 
abocador de diverses tipologies de residus aprofitant els vasos o cubetes 
d’extracció (cubeta principal al sud i una secundària al nord, situada a un nivell 
superior), i superant els límits d’aquestes. L’abocador finalitza la seva activitat 
en 1995, amb la continuïtat de petites activitats extractives. 

Des de l’any 1989, s’ha recopilat informació concreta respecte el tipus i 
composició bàsica dels residus presents en l’abocador, si bé la seva distribució 
exacta podria presentar certes incògnites.  

El balanç i distribució de residus és el següent; 
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Zona 1. Abocaments banals de construcció i demolició (1982-1988)  

Zona 2. Abocaments de construcció i demolició (1988-1989)  

Zona 3. Abocaments industrials entre altres tipus (1989-1995)  

Figura 1 Zones de l’abocador segons la disposició de residus 

En la següent taula es presenta un balanç del tipus de residus dipositats en la 
Zona 3 (residus especials) 

Taula 2. Resum de residus dipositats en la Zona 3 de l’abocador de Can Planas 

QUANTITAT (t) TIPUS DE RESIDU 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL 

Sals fossa alumini 8.300 25.000 11.000 11.000 30.000 30.000 2.700 118.000
Fangs depuració 
salmorres 0 19.500 39.000 6.000 6.000 6.000 500 77.000 

Terres contaminades 0 0 0 3.500 3.500 0 0 7.000 
Construcció/demolició 
nets 0 0 0 0 150.000 150.000 12.400 312.400

Construcció/demolició 
bruts 0 0 0 0 33.000 33.000 2.800 68.800 

Terres fossa metalls 0 0 0 0 1.100 1.100 90 2.290 
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QUANTITAT (t) TIPUS DE RESIDU 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL 

Escòries incineració 0 0 0 0 8.000 8.000 650 16.650 
No especials diversos 0 0 0 0 20.000 20.000 1.500 41.500 
TOTAL 8.300 44.500 50.000 20.500 251.600 248.100 20.640 643.640

 

Respecte a la identificació detallada de contaminants d’interès, existeixen 
certes incerteses sobre la composició i distribució dels materials i substàncies 
contaminants presents en l’abocador, pel que no és possible identificar i 
localitzar amb detall els contaminants d’interès de forma definitiva. 

5.2 Caracterització de la geologia i litologia 

La zona d’estudi es troba dins de la Depressió Terciària del Vallès, d’orientació 
SW-NE, també coneguda com a Fossa del Vallès-Penedés. Es tracta dels 
materials que van emplenar la fossa tectònica originada durant l’Orogènia 
Alpina, entre la Serralada Litoral i la Prelitoral. 

El substrat rocós el constitueixen materials terciaris de consistència dura, 
representats per argiles margoses de color marró, en general, que formen una 
seqüència monoclinal amb un cabussament inferior a 15º, predominantment 
cap al NE. La potència de la  unitat terciària en aquest sector abasta, al menys, 
els 60 m. En el seu interior apareixen llentions detrítics intercalats d’arenes molt 
denses i una mica cimentades i d’alguns nivells de graves arenoses netes 
escassament cimentades. Són aquests nivells detrítics els que, en funció del 
seu grau de cimentació interna, mostren propietats aqüíferes significatives. Cal 
mencionar l’existència d’un aqüífer confinat associat a aquests nivells. 

En les zones topogràficament deprimides, relacionades amb cursos fluvials, 
apareixen dipòsits al·luvials argilosos amb espessors de l’ordre de 2 m, podent 
arribar fins els vuit metres en els voltants del torrent de Can Fatjó, a 1 km  de la 
zona d’estudi. Es tracta d’argila llimosa de color marró amb apreciable 
contingut en arena i amb nivells granulars de grava o arena argilosa. 

El substrat rocós terciari es troba cobert en part per una capa d’argiles 
residuals o d’alteració (regolit), originada per la meteorització. Aquesta capa 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 33 

 

abasta els 10 m de profunditat en el nord (pZ-3) i 6 m en el sud (pZ-2). Es 
tracta de materials constituïts per argila de color marró amb escàs contingut en 
arena. Des del punt de vista geotècnic presenten una consistència molt ferma o 
dura i, d’acord amb l’escala de meteorització de les roques (ISMR), es tracta de 
roca amb un grau de meteorització III-IV, és a dir, entre moderada i altament 
meteoritzada. 

En quant a altres possibles zones saturades, a part de l’aqüífer confinat ja 
comentat, en les voltants de l’àrea d’estudi no s’ha trobat cap indici de la seva 
existència ni en relació als materials terciaris meteoritzats ni als materials 
al·luvials quaternaris. 
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LLEGENDA 

Çorp Quarsites i pissarres quarsitoses. Càmbric-Ordovícic o Ordovícic (Paleozoic). 
NMag Argiles, arenites i conglomerats. Serravaliense-Vallesiense (Terciari). 
NMg Arenites de gra groller localment amb conglomerats. Serravaliense-Tortoniense (Terciari). 
NMcg Argiles, arenites i conglomerats. Serravaliense –Vallesiense (Terciari). 
NMas Argiles blaves molt plàstiques i arenes. Serravaliense-Tortoniense (Terciari). 

Qva 1-3 Ventalls al·luvials de la riera de les Arenes. Pleistocè (Quaternari). 

NMg 

NMcg
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5.3 Caracterització del model hidrogeològic  

Les condicions hidrogeològiques en l’entorn de l’emplaçament indiquen 
l’existència d’un aqüífer confinat multicapa associat als materials terciaris.  

Els cinc piezòmetres de control en les voltants de l’abocador (PZ-1 a PZ-5) 
mostren l’existència de llentions detrítics d’arenes i graves cimentades en el 
sinus del substrat terciari. Aquests materials es troben de forma alternada a 
diferents profunditats. De manera general, es pot concloure la presència 
aparentment continua al llarg de la zona d’estudi, d’un estrat superior de graves 
a cotes del voltant dels 80-90 msnm, i un estrat inferior d’arenes a cotes del 
voltant dels 70-80 msnm.  

La informació disponible indica la possible presència de discontinuïtats o 
estratificació en els materials identificats que podrien portar a un plantejament 
multicapa més complex al plantejat (graves i arenes). 

Una hipòtesi sobre la possible disposició d’estrats identificats es presenta en la 
figura  4 de l’Annex 1. 

Si bé es parteix de la hipòtesi de continuïtat dels estrats definits, en cas de 
comprovar-se discontinuïtats en els mateixos, es desenvoluparà una bonificació 
que permeti definir de forma adequada les variables i comportament 
hidrogeològic de l’emplaçament en el seu conjunt. 

La direcció del flux d’aigües subterrànies en aquesta zona és cap al SE i el 
nivell piezomètric d’aigües subterrànies es troba entre 91 i 93 msnm. Segons 
els diversos estudis la transmissivitat de l’aqüífer confinat té valors de l’ordre de 
46 – 80 m²/d i un coeficient d’emmagatzematge de 0,0003. Durant els assajos 
de bombament el cabal màxim abasta 5000 l/h en el nord i 70 l/h en el sud de 
l’emplaçament. Aquesta gran diferència dels cabals extrets està basada en 
l’aparició dels llentions detrítics. 

La caracterització fluvial del dipòsit de Can Planas en el seu interior està 
condicionada principalment per l’estructura del fons de l’abocador, els diferents 
tipus de residus i les diferents infrastructures per a la seva gestió. Durant 
l’explotació de les argiles a partir dels seixanta es va formar l’estructura del fons 
de l’abocador que avui en dia determina el flux de lixiviats en l’interior de 
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l’abocador. El dipòsit consisteix de 2 cubetes diferents. En el sud de 
l’emplaçament es troba la cubeta principal que baixa fins 74 msnm en el punt 
més profund i té un espessor màxim de 60 m. La cubeta nord és més petita i té 
el seu punt més baix a una profunditat de 101 msnm amb un espessor màxim 
de 15 m.  

Contrastant les fotos aèries dels anys 1967 a 1995 amb el fons del vas i amb 
les observacions obtingudes en la campanya de Desembre 2007, es pot deduir 
que existeix un flux de lixiviats cap al Nord (des del sondeig S-12 fins al 
sondeig S-9). L’existència d’aigües subterrànies (lixiviats) en el Sondeig S-81 
(Jolsa) amb una conductivitat elevada, dóna suport a aquesta suposició. 

Degut a la infiltració d’aigües pluvials i possibles infiltracions de l’aqüífer terciari 
el nivell piezomètric en l’interior del dipòsit supera sempre el nivell piezomètric 
de l’aqüífer confinat. L’existència de diversos nivells piezomètrics en l’interior 
indiquen l’existència de nivells penjats en l’interior de l’abocador. Així mateix, es 
localitzen zones saturades alimentades pels lixiviats en els punts més baixos 
de les dos cubetes.  

Per al control i la gestió dels lixiviats es van instal·lar 2 pous de captació en la 
cubeta principal (sud) i un drenatge en la cubeta nord que recull els lixiviats al 
col·lector de la depuradora municipal. L’extracció mensual en els dos pous de 
lixiviats i la sortida provocada pel dren baixen els nivells considerablement en 
l’interior de l’abocador per a forçar el possible flux d’aigües subterrànies a 
l’interior del dipòsit i impedir la infiltració de lixiviats a l’aqüífer. No obstant, les 
dades hidroquímiques indiquen possibles connexions hidràuliques entre les 
aigües de l’abocador i les de l’aqüífer confinat i, inclòs, la sortida de part dels 
lixiviats per la surgència situada al nord. 

Davant les incerteses plantejades, es considera  que per a poder desenvolupar 
un model hidrogeològic de flux adequat, és necessari aclarir aquestes 
inexactituts mitjançant la reproducció de certes tasques durant la investigació 
programada. 
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5.4 Identificació d’afecció en sòl 

S’ha detectat la presència de metalls pesats, destacant la presència d’alumini 
en la zona de residus especials, hidrocarburs del petroli (TPH) i hidrocarburs 
poliaromàtics (PAHs). Si bé la presència d’aquests grups de compostos resulta 
generalitzada en les mostres valorades, no s’ha pogut establir una localització i 
abast en l’abocador donada l’escassesa de punts de mostreig desenvolupats.  

5.5 Identificació d’afecció en aigua subterrània 

S’ha detectat la presència de metalls pesats, hidrocarburs monoaromàtics 
(BTEX) i hidrocarburs clorats en els punts de mostreig corresponents al vas de 
l’abocador. No existeix un diagnòstic mediambiental precís sobre la qualitat de 
l’aigua subterrània en el vas de l’abocador en quant a comportament de les 
plomes d’afecció.  

Prenent com a referència els punts en els que s’ha detectat afecció, s’han 
traçat unes àrees d’influència sobre les que es basa una potencial presència de 
plomes d’afecció considerades en el disseny de punts de mostreig. 

Serà el mostreig final, juntament a les dades hidrogeològiques obtingudes 
durant la investigació, el que permetrà establir i caracteritzar la presència de 
plomes d’afecció en aigua subterrània. 

Aquestes àrees d’influència responen a la següent distribució preliminar; 

 En la zona de residus perillosos (sals d’alumini), es detecten metalls pesats 
i NH3.  

 En la zona de residus especials i inerts, es van detectar metalls pesats, 
hidrocarburs del petroli, BTEX i PAHS,  així com hidrocarburs clorats. 

Les zones d’influència es troben representades de forma gràfica en la figura 2 
de l’Annex 1. 

Respecte als lixiviats d’abocador, en les campanyes de control realitzades 
després de la clausura d’aquest, es detecta la presència de metalls pesats, 
compostos orgànics halogenats i fenols. 
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Respecte a nivells d’aigua subterrània profunds, les mostres preses en els 
Pous 1 a 5, previsiblement associades a materials terciaris, s’ha detectat la 
presència de metalls pesats, hidrocarburs monoaromàtics (BTEX) i 
hidrocarburs clorats (les analítiques disponibles no han permès constatar la 
presència d’aquests compostos en els pous de proveïment veïns). Aquesta 
afecció podria indicar una connexió hidràulica entre el vas de l’abocador i 
nivells aqüífers inferiors. 

S’ha detectat afecció possiblement relacionada amb l’abocador en els pous de 
proveïment localitzats en l’entorn de l’abocador, si bé, s’aprecia una dispersió 
no corresponent amb el flux d’aigua subterrània estimat, pel que podria haver-
se observat afecció en el nord de l’abocador associada a fonts alienes a 
l’abocador.  

5.6 Identificació de gasos en abocador 

Els treballs realitzats en 2001 indiquen la presència de gasos associats 
possiblement a les reaccions generades per les sals d’alumini com NH3, SH2 i 
CH4, que per altra banda són pròpies del sòl i abocadors i de condicions 
anaeròbies. Així mateix, es van detectar hidrocarburs i altres compostos 
orgànics volàtils de diversa naturalesa, que s’associarien inicialment als residus 
presents en l’abocador. 

La informació disponible indica que les concentracions rellevants de gasos, 
podrien donar-se de forma relativament localitzada al superar-se de forma 
genèrica els valors significatius (en alguns casos superiors a valors límit 
d’exposició) en punts de mostreig localitzats. No obstant, donada la presència 
generalitzada de residus, així com la constatada localització de sals d’alumini, i 
considerant la mobilitat dels compostos gasosos, és previsible que la presència 
de gasos d’abocador sigui generalitzada. 

L’evolució observada en les mesures realitzades en el límit de l’abocador, 
juntament amb el punt de control de lixiviats, després de la clausura d’aquest 
(període 1995-2002), en el contingut de gasos d’abocador (CO2, NH3, H2S i 
CH4), indiquen un descens progressiu especialment notable en el cas de 
l’amoníac, mentre que la presència de metà roman estable. 
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6. PLANTEJAMENT DE NECESSITATS I OBJECTIUS D’INVESTIGACIÓ 

Els treballs d’investigació a desenvolupar en l’emplaçament han sigut 
planificats en compliment dels següents objectius; 

 Identificació dels compostos clau o d’interès 

 Identificació dels materials presents en el subsòl 

 Desenvolupament d’un model hidrogeològic adequat als objectius del 
projecte 

 Caracterització dels gasos d’abocador 

 Identificació de plomes d’afecció i mecanismes de mobilització/dispersió de 
contaminants 

 Desenvolupament d’un escenari preliminar de riscos d’acord al pla de 
desenvolupament urbanístic i usos dels sòls previstos en Can Planas 
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7. DESCRIPCIÓ DEL PLA DE MOSTREIG PROPOSAT 

7.1 Medis a caracteritzar 

D’acord al diagnòstic preliminar, els medis a caracteritzar mitjançant la presa de 
mostres i anàlisi químic seran; 

 Sòl: abastant els estrats corresponents a rebliments i a sòl natural. 

 Aigua subterrània: abastant els nivells localitzats en els rebliments 
d’abocador i a l’aqüífer terciari. El mostreig en materials quaternaris 
romandrà subjecte a la correcta localització d’aquests durant els treballs de 
camp, en cas d’identificar-se algun nivell freàtic associat a aquests 
materials, seran convenientment mostrejats.  
 
Es prendran mostres d’aigua dels cinc pous de control situats en els voltants 
de l’abocador i excavats en terreny natural (previsiblement en materials 
terciaris). Així mateix, es prendran mostres d’aigua subterrània del pou de 
proveïment industrial localitzat al nord de l’abocador o d’altres pous de 
proveïment o rec que poguessin trobar-se en la zona.  
 
Es mostrejarà l’aigua de lixiviat en els dos punts disposats a l’efecte en 
l’abocador (zona nord i zona sud). Igualment, seran mostrejades aquelles 
surgències d’aigua procedents de la massa de residu que es detectin o que 
es poguessin originar puntualment després d’episodis de tempestes o de 
dies de fortes precipitacions. 

El mostreig dels pous de proveïment localitzats en l’entorn de l’abocador 
queda subjecte a l’accessibilitat als mateixos. 

 Gasos presents en la zona no saturada de l’abocador. Donada la 
complexitat de gasos presents en l’emplaçament, es desenvoluparan 
mesures in-situ orientades a la determinació de presència de determinats 
compostos i quantificació semiquantitativa, així com per a la valoració de la 
presència de gasos tòxics o explosius que puguin afectar al normal 
desenvolupament dels treballs. Així mateix, es prendran mostres per a la 
seva determinació en laboratori. 
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Inicialment queda descartada del programa proposat la presa de mostres 
d’aigua superficial sota les següents consideracions; 

 Donat el caràcter estacional dels cursos d’aigua superficial pròxims a la 
zona d’estudi, i el fet de que el suport principal a aquests cursos d’aigua es 
produirà per escorrentia superficial, no justifica que aquestes mostres siguin 
representatives d’una potencial descàrrega i afecció d’aigua subterrània 
sobre les lleres superficials pròximes.  

 No obstant, una cop actualitzat el model hidrogeològic de la zona d’estudi, i 
en cas d’observar-se flux d’aigua superficial, es valorarà la conveniència de 
prendre mostres d’aigua superficial. 

Fora de l’àmbit hidrològic, es prestarà especial atenció a la presència de 
surgències o altres mecanismes de descàrrega d’aigua subterrània o lixiviats 
de l’abocador en superfície, que seran convenientment mostrejats i analitzats. 

En la següent taula es descriuen els medis a caracteritzar, així com l’abast i 
objectius dels treballs. 

Taula 3. Descripció dels medis a mostrejar 

Medi Abast Tipus de caracterització 

Rebliments d’abocador 

Testificació de materials 

Caracterització ambiental de rebliments 
d’abocador  

Mostreig i caracterització analítica 

Caracterització analítica de residu per a 
gestió en abocador Sòl 

Sòl natural 

Testificació de materials 

Caracterització ambiental sòl natural en la 
zona d’abocador i el seu entorn 

Mostreig i caracterització analítica 

Aigua 
subterrània 

Vas d’abocador 
Definició de nivells aqüífers 

Piezometria i direccions de flux  
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Medi Abast Tipus de caracterització 

Aqüífer terciari 

Descripció de connexió hidràulica entre 
capes 

Valoració de paràmetres fisicoquímics 

Assajos hidrogeològics 

Mostreig i caracterització analítica 
Identificació i caracterització de plomes 

d’afecció 

(nivells 
aqüífers) 

Lixiviats, surgències, 

altres. 

Valoració de paràmetres fisicoquímics 

Mostreig i caracterització analítica 

Aigua 
superficial 

Descartada al no trobar-se 
cursos d’aigua superficial 
permanents sobre els que 

s’hagi constatat una 
connexió amb els fluxes 

d’aigua subterrània 
associats a l’abocador 

- 

Gasos 
d’abocador 

Gasos generats en la 
massa de rebliments de 

l’abocador 

Mesura de paràmetres per al control de 
seguretat en l’execució de treballs 

Caracterització de gasos d’abocador  

(SH2, NH3, CH4, O2, CO) 

Caracterització ambiental de gasos 
associats a compostos volàtils presents en 

els rebliments de l’abocador 

Valoració in-situ 

Mostreig i caracterització analítica 
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7.2 Mesurament de paràmetres in-situ 

Es desenvoluparan nombrosos anàlisi de paràmetres in-situ complint tres 
objectius fonamentals; 

 Condicions de seguretat especialment en lo referent a condicions 
d’explossivitat i presència de gasos tòxics que puguin interferir en el 
desenvolupament dels treballs de persones i maquinària. 

 Valoració inicial a la distribució de gasos en la zona no saturada i 
diferenciació i quantificació inicial de famílies de compostos o compostos 
representatius. 

 Caracterització de paràmetres físic-químics del medi. 

Les tasques a desenvolupar seran les següents; 

 Utilització d’un equip de monitorització contínua, amb el que es mesuraran 
els nivells de O2, CO, SH2 i %LIE (Límit Inferior d’Explossivitats) en sòl. 

 A més de valorar les condicions de seguretat, permetrà valorar les 
condicions d’oxidació/reducció en sòl i la difussivitat d’aire d’aquest. 

 Aproximació a la valoració de les famílies de gasos presents en l’abocador, 
amb l’objectiu de seleccionar de forma precisa els compostos a valorar en la 
presa de mostres posterior.  

Aquesta valoració es basarà fonamentalment en la utilització de tubs 
colorimètrics seleccionats per a un ampli rang de compostos. 

Permetrà detectar i quantificar la presència de gasos en un major número 
de punts respecte als punts de mostreig de gasos programats.  

Donada la gran varietat de compostos potencialment presents en 
l’abocador, aquesta valoració inicial permetrà desenvolupar un programa 
analític acord als gasos presents en l’abocador, evitant amplis escombrats 
analítics.  

Permetrà identificar la variació en les concentracions de gasos 
representatius en el temps, especialment durant el desenvolupament 
d’assajos de buit.  
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 Detecció in-situ de compostos orgànics volàtils. Aquestes mesures van 
dirigides a detectar en profunditat la presència de vapors orgànics i a la 
selecció de la profunditat de presa de mostra de sòl. 

 Mitjançant equips mòbils de camp es valoraran en aigua o lixiviat els 
paràmetres físic-químics bàsics: temperatura, pH, potencial redox, oxigen 
dissolt i conductivitat elèctrica. 

Aquests equips i material de treball, romandran en la zona d’estudi de forma 
contínua amb la finalitat de desenvolupar quantes mesures siguin necessàries. 

Donat l’alt número de substàncies d’interès així com l’heterogeneïtat de 
l’emplaçament, es considera important el desenvolupament de valoracions in-
situ amb prioritat a la presa de mostres definitiva i realització d’un diagnòstic 
final. 

A continuació es descriu l’equip a utilitzar; 

 Mesura del nivell de l’aigua. S’utilitza per a determinar direccions de flux 
subterrani o elaborar mapes d’isopeces. Els equips típics de mesurament 
són sondes de nivell o hidronivells. 

 Detector de fotoionització (PID). Es tracta d’un detector portàtil de 
fotoionització (PID.) model MiniRAE 2000 utilitzat per a detectar gasos i 
vapors tòxics i inflamables. És capaç de detectar baixes concentracions (de 
0,1 a 10.000 p.p.m.) de substàncies químiques ionitzables tals com  
compostos orgànics volàtils, (compostos aromàtics, hidrocarburs clorats, 
compostos sulfurosos, alcohols, hidrocarburs saturats i insaturats, amines i 
amides) , explosius i propelents. 

 Equip portàtil de detecció de gasos. El detector de gasos Dräger X-am 3000 
és un detector d’alarmes innovador per a 3 ó 4 gasos. Aquest equip controla 
de manera fiable H2S, CO, O2 i gasos o vapors combustibles en aire 
ambient. Està enfocat per a la mesura de paràmetres en l’aire ambient, són 
de tipus qualitatiu, no utilitzant-se, per lo general, per a la presa de mostres. 
La bomba interna d’aspiració amb mànega de fins 10 metres és apta per a 
l’ús en espais confinats (interior de pous de control). Un adaptador de 
bomba adequat facilita la connexió entre modes de bomba i de difusió. 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 45 

 

 Detector Portàtil Individual PAC (Control Personal d’Aire). Es tracta del 
detector Dragër PAC 7000 usat per a la monitorització personal d’amoníac 
(NH3). 

 Mesurador multiparamètric portàtil. Es tracta d’un instrument de mesura 
multi paràmetre Multi 340i de WTW. Permet mesurar en camp pH, Tª, 
Conductivitat, Redox i Oxigen dissolt en mostres d’aigua. 

 Tubs colorimètrics. Es tracta de tubs farcits d’un material inert impregnat 
amb diverses substàncies químiques que reaccionen amb els contaminants 
presents en l’aire quan aquest és aspirat a l’interior del tub. Permeten la 
mesura i comprovació d’una gran quantitat de gasos i vapors diferents.
  
Es determinaran mitjançant la utilització de tubs colorimètrics i d’una 
bomba d’èmbol per a tubs colorimètrics (de règim de funcionament 
discontinu) els següents compostos i famílies de compostos: 

o Monòxid de carboni 

o Diòxid de carboni 

o Amoníac 

o Diòxid de sofre 

o Sulfur d’hidrogen 

o Diòxid de nitrogen 

o Òxid nítric 

o Hidrocarburs alifàtics 

o Etilbenzè (característic del grup dels hidrocarburs aromàtics) 

o α-pinè (característic del grup dels hidrocarburs terpènics) 

o Clorur de vinil (característic del grup dels hidrocarburs halogenats) 

o Àcid acètic (característic de la família dels àcids) 

o n-Butanol (característic de la família dels alcohols) 
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o Formaldehid (característic de la família dels aldehids) 

o Mercaptans 

 

7.3 Característiques bàsiques dels Punts de Mostreig 

En la Taula 4 es resumeixen les característiques bàsiques dels punts de 
mostreig i la seva execució. 

Taula 4. Descripció dels medis a mostrejar 

Medi Descripció PDM 
Sòl Sondeigs mecànics per rotació i recuperació de testimoni continu 

Aigua 
subterrània 

Sondeigs mecànics per rotació i recuperació de testimoni continu 
amb instal·lació de piezòmetre 

Gasos abocador 

Sondeigs mecànics per rotació i recuperació de testimoni continu 
al llarg de la zona no saturada (la profunditat màxima vindrà 

donada pel marge d’oscil·lació del nivell freàtic) 
Sistema de presa de mostres a dos profunditats mitjançant la 
instal·lació de dos puntes perdudes convenientment aïllades.  

El punt de mostreig serà convenientment segellat en superfície 
evitant l’entrada d’aire atmosfèric durant el mostreig. 

 

7.4 Característiques del programa de mostreig proposat 

En la taula 5 es presenta la distribució sobre els medis a mostrejar establerts, i 
característiques de les mostres plantejades i el programa analític a 
desenvolupar. 
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Medi Total 
PDM 

Total 
mostres Àmbit 

Distribució 
PDM 

Distribució de 
mostres 

Número de  
mostres 

Programa analític 

4 RE 
20 RNE 

2/PDM 48 Terrattest, acetona, 
Cr (VI) 

Sòl/rebliment 
24 

sondeigs 
8 cates 

52 Àrea abocador 

[A] [A] [A] Decisión Consejo 19 
desembre 2002 

Vas abocador 
5 RE 

6 RNE 
1/PDM 11 

Aqüífer terciari 
1 àrea abocador 

7 entorn abocador 
1/PDM 8 

Aigua 
subterrània 19 19 

Lixiviats, 
surgències,altres [B] [B] [B] 

Terrattest 
Al, Cations/Anions 

Gasos 15 15 Àrea abocador 
2 RE 

3 RNE 
2/PDM 10 [C] Screening (134 

compotos) 
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Medi Total 
PDM 

Total 
mostres Àmbit 

Distribució 
PDM 

Distribució de 
mostres 

Número de  
mostres 

Programa analític 

    
Punts assaigs buit 

(5 RNE) 
1/PDM 5 [C] 

HC alifàtics 
HC aromàtics 
HC halogenat 

Alcohols, Aldehids, 
Mercaptans,  

Cetones 
Èsters, Terpens 

RNE, residus no especials 
RE, residus especials 
[A], a determinar durant el desenvolupament dels treballs de camp, màxim 20 mostres. Quatre seran assignades a les cates programades  
[B], a determinar durant el desenvolupament dels treballs de camp, màxim 40 mostres 
[C], el programa analític final es desenvoluparà per a cadascuna de les mostres preses d’acord als resultats de les valoracions in-situ  

Taula 5. Descripció dels medis a mostrejar 
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De manera general, la presa de mostres serà valorada amb la cota de 
construcció prevista en cadascun dels punts de mostreig, amb l’objectiu de 
prendre mostres de caracterització ambiental sobre el material remanent i 
mostres per a caracterització de residus sobre el material a excavar d’acord al 
projecte constructiu. 

7.4.1 Sòl 

Es realitzaran vint-i-quatre (24) sondeigs mecànics per rotació i recuperació de 
testimoni continu.  

L’objectiu fonamental d’aquests sondeigs serà el de caracteritzar els materials 
presents en el rebliment de l’abocador i la possible presència d’afecció en el sòl 
natural. 

Els sondeigs tindran la següent distribució; 

 Quatre (4) sondeigs en la zona de RE 

 Vint (20) sondeigs en la zona de RNE 

Les perforacions es realitzaran arribant al menys a un metre de roca sana o sòl 
natural, permetent així identificar els estrats i materials presents en cadascun 
dels punts de mostreig realitzats. 

Es prendran dos mostres de sòl per sondeig que permetin caracteritzar de 
forma adequada la composició dels rebliments i la qualitat del sòl natural. La 
localització de les mostres a prendre en cadascun dels sondeigs dependrà de 
les característiques organolèptiques i els resultats de les mesures head space. 

Addicionalment, es proposa un màxim de vint (20) mostres de sòl per a la 
caracterització com a residus d’acord a la seva gestió en abocador1. La 
selecció d’aquestes mostres vindrà donada per la localització dels sondeigs, les 

                                            
1 Decisió de Consell, de 19 de desembre de 2002, per la que s’estableixen els criteris i 
procediments d’admissió de residus en abocadors 
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característiques del terreny i la distribució de materials a excavar. El mètode de 
mostreig serà conforme a la normativa aplicable2. 

Com a norma general per a un mostreig de matriu sòlida es seguiran els 
següents criteris 

 Tots els elements dels equips de perforació i mostreig que puguin entrar en 
contacte amb el sòl han de ser cuidadosament netejats abans del 
començament de cada sondeig. 

 Es mostrejaran els punts de menys a més contaminats amb la finalitat 
d’evitar una contaminació creuada. 

 Ha de prendre’s al menys una mostra per cada estrat existent en el sòl que 
estiguem analitzant. 

 Es minimitzarà el temps de contacte de la mostra amb l’instrumental de 
perforació. 

 Les rosques de l’equip de perforació han de ser lubricades amb algun tipus 
de material que no aporti cap contaminació als sondeigs, no es permet l’ús 
de lubricants minerals derivats del petroli. És recomenable l’ús de lubricants 
biodegradables derivats d’olis vegetals. 

 Una cop determinat el punt de mostreig, es neteja el mateix d’obstacles tals 
com a branques, pedres, mala herba, eliminant-se la capa vegetal superior 
amb la falç i tractant de retirar-se la menor part possible de sòl. 

 Les mostres s’obtenen en forma de testimonis, que són trossos complerts 
del terreny (sòl, residus, roca), té forma cilíndrica allargada i generalment el 
grau d’alteració mecànica es baix o medi. 

 En algun cas el mètode operatiu de les eines de mostreig constitueix un 
inconvenient, ja que es fa necessari la utilització d’aigua per a portar a 
terme el propi mostreig. 

                                            
2 Ordre 1/6/1995 sobre l’acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques 
de residus 
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 Les parets de la perforació hauran de mantenir-se estables, pel que es 
realitzaran entubacions a mesura que s’avança en aquesta perforació, fins 
la cota d’inici del mostreig. D’aquesta manera a més, s’evitarà la possible 
contaminació dels sòls atravessats pels immediatament superiors, així com 
la difusió de nivells freàtics atravessats a nivells més profunds. 

 Una cop fora la sonda, es procedeix a l’extracció del testimoni. Per a això, 
les sondes es depositen sobre una làmina plàstica de manera que quedin 
aïllades del sòl. Aquest testimoni ha de ser manipulat pel tècnic 
especialitzat, utilitzant per a això guants d’usar i tirar. El testimoni extret 
periòdicament (maniobra) fins arribar a la profunditat desitjada, s’ha d’anar 
dipositant en caixes de plàstic, fusta o cartró, anotant en aquestes caixes 
les profunditats arribades al principi i final de cada maniobra d’extracció de 
testimoni. Una cop completada cada caixa, serà tapada i protegida del sol, 
pluja, cops, etc. 

 Al prendre una mostra directament de sota un  nivell clarament contaminat, 
s’ha de col·locar un tub de revestiment per tal d’evitar una progressió de la 
contaminació en profunditat. Aquest tub de revestiment també haurà de 
col·locar-se en el cas de sòl poc cohesiu, evitant d’aquest manera caigudes 
de material de les parets de la perforació en l’interior de la mateixa. 

 Una cop feta la descripció completa i detallada del testimoni, es prenen les 
mostres que s’estimen necessàries utilitzant una espàtula estreta i rígida 
d’acer inoxidable. L’espàtula serà netejada per a cada mostra amb sabó 
alcalí no fosfatat, àcid clorhídric diluït, acetona i aigua destil·lada, secant-se 
amb paper “tissue” o teixit “cotton”. Sempre que sigui possible s’eliminarà de 
la mostra la part del sòl que hagi estat en contacte amb la superfície interior 
de sonda, amb la finalitat d’evitar els possibles arrossegaments de materials 
procedents de nivells superiors i les parts més alterades per adherència a 
les parets de la sonda. Així mateix, no es tindran en compte els trossos de 
mostra que corresponen a principi i final de cada maniobra de perforació. La 
mostra ha de manipular-se el menys possible fins la seva introducció o 
envasat en el recipient adequat, que ha de ser tancat hermèticament. 
Aquesta tasca es portarà a terme bé agafant la mostra directament amb les 
mans o amb espàtules en funció del sistema de mostreig manual que 
s’estigui utilitzant. En cas de realitzar-se l’envasat manualment, s’haurà de 
disposar de guants d’usar i tirar amb la finalitat de no contaminar la mostra. 
S’hauran d’utilitzar uns guants nets per a cada mostra. 
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 La mostra haurà de ser correctament etiquetada, reflexant tots aquells 
paràmetres que puguin ser d’utilitat per a la seva identificació. S’haurà de 
realitzar una descripció de la mostra el més àmplia possible en quant a 
característiques, incloent tipus de sòl, duresa, grau de compactació, 
humitat, color, olor, etc. 

 Durant l’envasat de mostres disgregades, s’ha d’omplir el recipient amb 
material fins enrassar amb la boca, intentant que quedi el menor volum 
d’aire en l’interior, per a seguidament tancar hermèticament el recipient. 

 En cas de ser necessària l’extracció d’una altra mostra a major profunditat, i 
si això és possible, es realitzaran de nou les operacions abans indicades. 

 Una cop preses les mostres es neteja la sonda per tal d’evitar contaminar la 
mostra del següent sondeig. Per això s’extreu el material que pugui quedar 
en les sondes, utilitzant espàtules rígides i raspalls amb pèls de plàstic dur. 
En el cas de que s’hagin introduït pedres en la sonda i siguin difícils de 
extraure s’utilitzarà per a eliminar-les piquetes de geòleg. 

 Finalitzada la perforació i la presa de mostres es mesura la profunditat del 
nivell freàtic amb un hidronivell, si s’ha arribat a aquest. 

 Quan es consideri la perforació terminada i s’hagin recollit totes les mostres 
necessàries, s’omplirà de nou el forat de la perforació amb bentonita 
granular i es tapa per a restituir el terreny a la seva situació original intentant 
que el punt de mostreig quedi el més semblant possible a la seva situació 
de partida. En cas necessari es procedirà a la senyalització, identificació i 
anivellació dels sondeigs practicats. 

 El material d’envasat no s’ha d’interferir amb la mostra, per això s’ha 
d’escollir  un tipus de material que eviti: 

o Contaminar la mostra. 

o Pèrdua de contaminants de la mostra. 

o Modificació de les característiques de la mostra. 

 Existeixen una sèrie de normes per a l’envasat, utilitzant-se: 

o Materials plàstics per a envasar compostos inorgànics 
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o Recipients metàl·lics o de vidre per a mostres de compostos 
orgànics 

 En quant al transport de les mostres es recomana una temperatura 
aproximada de 4ºC, especialment per a aquelles mostres susceptibles de 
ser atacades per microorganismes. 

Es realitzaran en l’extrem est de l’abocador un total de vuit (8) cates, prenent 
quatre mostres per a la caracterització de residu. 

7.4.2 Aigua subterrània.  

Es realitzaran dinou (19) sondeigs amb instal·lació de piezòmetre de control. 

Aquests sondeigs permetran fonamentalment identificar la presència i 
distribució de materials Terciaris i Quaternaris, així com els aqüífers associats. 

La distribució dels piezòmetres d’acord als nivells freàtics/aqüífers inicialment 
identificats serà la següent; 

 Cinc (5) piezòmetres de control localitzats en la zona de RE, localitzant-se 
el tram ranurat del piezòmetre en el nivell d’aigua subterrània corresponent 
als rebliments de l’abocador. 

 Sis (6) piezòmetres de control localitzats en la zona de RNE, localitzant-se 
el tram ranurat del piezòmetre en el nivell d’aigua subterrània c 
corresponent als rebliments de l’abocador. 

 Vuit (8) piezòmetres de control localitzats en la zona perifèrica de 
l’abocador, localitzant-se el tram ranurat del piezòmetre en el nivell d’aigua 
subterrània corresponent als trams terciari i quaternari (la selecció final es 
realitzarà en funció dels estrats identificats un cop realitzats els sondeigs). 

Es prendrà una mostra d’aigua subterrània per piezòmetre instal·lat en la zona 
d’influència de l’abocador, per al seu anàlisi en laboratori. 

Addicionalment, es prendran un màxim de vint (20) mostres de lixiviat, 
considerant aquestes les corresponents als propis lixiviats generats en 
l’abocador, a prendre en el punt de recollida present al nord d’aquest o altres 
punts d’interès que poguessin localitzar-se. S’inclouen en aquest grup de 
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mostres les corresponents als cinc (5) pous de control presents en els voltants 
de l’abocador corresponents a campanyes d’investigació anteriors.  

La presa de mostres d’un pou es pot dividir en vàries fases: 

 Mesures in situ. Davant el començament del mostreig s’haurà d’obrir tot 
sistema de protecció del pou (arqueta, tubs de tancament, taps de 
tancament, etc.). S’haurà de mesurar el nivell existent d’aigua en el pou i 
calcular el volum de la columna d’aigua en funció del seu diàmetre. El nivell 
d’aigua es mesurarà des del punt de referència (per exemple la boca del 
pou), en cas de no existir haurà de ser senyalat per a futures mesures. Es 
realitzarà un croquis de la situació del punt de referència, altura de la boca 
del pou i també serà registrada la data i hora en què es procedeix a la presa 
de mostres. 

 Purgat del pou. El purgat del pou es realitza amb l’objecte de que la mostra 
sigui representativa, extraient-se l’aigua contenida en el pou i la 
inmediatament adjacent a aquest (zona d’influència). La purga del pou es 
realitzarà mitjançant bombament. Com a mínim és necessària la remoció 
del volum de columna continguda en el pou, encara que és recomenable 
extreure aquest volum 3 cops per a aconseguir una mostra suficientment 
representativa. 

 Presa de mostres. Es realitzarà amb posterioritat al purgat i un cop s’hagie 
recuperat el nivell en l’interior del pou. Per a aquest mostreig s’utilitzaran 
“tomamostres” d’usar i tirar de tefló tipus “bailer”. El tipus d’anàlisi que es 
portarà a terme posteriorment determinarà el tipus d’envàs i el seu volum, la 
necessitat d’utilitzar reactius o no, el temps màxim d’integritat de la mostra 
abans del seu anàlisi, la necessitat de filtració d’aquesta, etc. El recipient 
escollit serà hermèticament tancat, etiquetat i embalat per al seu posterior 
enviament al laboratori. És important què el mostreig tingui lloc 
inmediatament després de la purga. Durant la presa de mostres es 
guardaran les degudes precaucions en referència al maneig d’aquesta i la 
inducció de contaminació creuada (guants d’usar i tirar, recipients nous i 
homologats, etc.). 

Les mostres líquides són més sensibles a deteriorar-se que les sòlides per això 
han de preservar-se adequadament de manera que s’eviti  la pèrdua de les 
seves caracteristiques originals. Degut a això, si l’anàlisi no es realitza 
inmediatament s’ha d’afegir un agent químic que estabilitzi la mostra. No 
obstant això, aquest tipus d’estabilitzants poden portar amb ell una precipitació 
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d’una fracció de la matèria insoluble, amb la que s’hauria de filtrar la mostra 
abans del seu anàlisi. A més pot ser que algun dels agents químics reaccioni 
amb alguns elements de la mostra alterant el posterior resultat de la analítica. 

Per tots aquests motius la pràctica més freqüent és la conservació en fred de 
les mostres, entre 4 i 6 ºC, durant el traslladament i emmagatzematge de les 
mostres. 

7.4.3 Aigua superficial 

D’acord a la discussió plantejada en l’apartat 7.1, no es contempla inicialment 
la presa d’aigua superficial en el programa de mostreig. 

7.4.4 Gasos de abocador 

Es desenvoluparan un total de cinc (5) punts de mostreig de gasos d’abocador 
amb la següent distribució i caracteristiques; 

 Dos (2) punts de mostreig localitzats en la zona de RE 

 Tres (3) punts de mostreig localitzats en la zona de RNE 

Cadascun d’aquests punts de mostreig es desenvoluparà al llarg de la zona no 
saturada, per tant la profunditat màxima vindrà donada pel marge d’oscil·lació 
del nivell freàtic. Dispondrà d’un sistema de presa de mostres a dos 
profunditats mitjançant la instal·lació de dos puntes perdudes convenientment 
aïllades, el punt de mostreig serà convenientment segellat en superficie evitant 
la interferència de l’aire atmosfèric durant el mostreig. 

La profunditat de mostreig en cadascun dels punts de control vindrà donada per 
la presència de gasos mesura in-situ i les característiques dels materials amb la 
finalitat d’obtenir la màxima representativitat. 

En cadascun dels punts de mostreig es desenvoluparà una identificació prèvia 
dels gasos presents mitjançant les valoracions in-situ propostes. 

Es prendran dos mostres per punt de control (representativa de les dos 
profunditats), amb un total de deu (10) mostres. 
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Adicionalment, es prendran cinc (5) mostres de gasos durant la realització dels 
assajos de buit programats en la zona de RNE. 

El mostreig de gas intersticial es realitzarà en superficie mitjançant un tub 
d’extracció conectat a la punta perduda corresponent. L’aire intersticial serà 
extret mitjançant bombament de buit i romandrà absorbit en suport 
corresponent a  cada tipus de mostreig, el qual serà convenientment precintat 
una cop absorbida la mostra i etiquetada per a la seva anàlisi posterior. 
S’utilitzaran tants suports com sigui necessari per punt de mostreig (d’acord a 
les especificacions del laboratori). 

Aquesta sonda s’utilitza també per a realitzar mesures in situ mitjançant tubs 
colorimètrics o equips portàtils. 

 

7.5 Criteris de localització de punts de mostreig. 

Un cop definit el tipus de punts de mostreig i les seves característiques, la 
localització final d’aquests s’ha basat en els següents aspectes fonamentals 
Cadascun dels criteris descrits es presenta de forma gràfica en l’Anexe 1. 

Taula 6. Criteris de localització dels punts de mostreig 

Criteri 
Descripció 

de la informació disponible i 
hipòtesi de partida 

Objetius 

Tipologia de 
residus i 

distribució en 
abocador  

Zona d’apilament. Materials inerts 
(RNE) 
Zona oest de vessament. Materials 
inerts (RNE) 
Zona centre-nord-oest de vessament. 
Mescla de materials inerts i no inerts 
(RNE) 
Zona central de vessament. Mescla 
de materials inerts i no inerts (RNE) 
Zona de sals d’alumini (RE) 

Identificar la composició dels residus 
de cadascuna de les tipologies 
identificades i delimitar correctament 
les masses de residus que puguin 
suposar un risc. 
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Criteri 
Descripció 

de la informació disponible i 
hipòtesi de partida 

Objetius 

Usos del sòl 
Pla de desenvolupament residencial 
previst en Can Planas. 
Cotes d’excavació previstes 

Desenvolupar un diagnòstic adequat 
per a la valoració d’escenaris 
sensibles o d’especial rellevància. 
Valoració de la qualitat del sòl un cop 
desenvolupades les excavacions 
previstes. 

Model 
hidrogeològic 

Hipòtesi de distribució dels nivells 
freàtics associats als rebliments del 
vas d’abocador (cubeta nord i cubeta 
sud), i fluxes surgents de la zona 
norest (basats en la interpretació de la 
topografia del vas d’abocador i 
fotografies aèrees 1970-1977). 
Distribució de quatre nivells aqüífers 
associats a materials terciaris 
Hipòtesi sobre la conexió hidràulica 
entre nivells i movilització d’una 
potencial afecció des de l’abocador 

Definir el model hidrogeològic de 
l’emplaçament i el seu entorn. 
Caracteritzar la possible afecció en 
aigua subterrània. 
Detectar potencials receptors dins i 
fora de l’àmbit de l’abocador. 
Es definirà el comportament de fluxes 
superficials detectats en el rebliment 
de l’abocador (zona norest) i la seva 
relació amb les surgències 
localitzades. 
Per a definir els fluxes d’aigua 
subterrània en cadascun dels nivells 
proposats en el terciari, es 
configuraran un mínim de tres 
piezòmetres triangulats. 

Distribució de 
l’afecció 

Distribució de l’afecció en els 
rebliments de l’abocador d’acord a 
caracteritzacions analítiques i visita a 
camp preliminar. 
Distribució de l’afecció en aigua 
subterrània (abocador i terciari) 
d’acord a caracteritzacions analítiques
Distribució i caracterització de gasos 
d’abocador d’acord a mesures in-situ i 
caracteritzacions analítiques 

Caracteritzar i localitzar les fonts 
d’afecció, compostos d’interès i 
plomes o àrees d’afecció, així com 
mecanismes de dispersió 
predominants. 
Localitzar les possibles fonts 
d’exposició i definir als  receptors 
potencials. 
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Criteri 
Descripció 

de la informació disponible i 
hipòtesi de partida 

Objetius 

Localització de potencials receptors 
fora de l ‘àmbit de l’abocador. 
La informació disponible és limitada i 
no s’han identificat amb claretat 
plomes o àrees d’afecció. 

Informació 
prèvia 

Disponibilitat d’informació relativa a 
les investigacions desenvolupades 
amb anterioritat en l’emplaçament. 
Densitat de punts de mostreig 

Desenvolupar un diagnòstic ambiental 
en aquelles zones que prèviament no 
han sigut investigades o es consideri 
que la informació és escassa. 
Confirmar i delimitar la presència de 
contaminants descrita en altres 
investigacions. 

Usos de 
l’aigua 

subterrània 

Localització, usos i caracterització 
analítica dels pous de proveïment 
actius en l’entorn de l’abocador 

Confirmar una possible afecció 
relacionada amb l’abocador en els 
pous de proveïment localitzats en 
l’entorn a través de materials terciaris. 

Usos del sòl 
Distribució i detall dels usos previstos 
en el pla urbanístic 

Identificar receptors potencials i 
escenaris d’exposició. 

7.6 Característiques de disseny dels punts de mostreig 

En la taula següent s’especifiquen les característiques dels punts de mostreig 
proposats  i justificació de la seva localització d’acord al diagnòstic preliminar i 
als objectius de caracterització i mostreig.  

(Veure plànol de distribució en Annex 1). 
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Taula 7. Característiques de disseny dels punts de mostreig i localització. Valoració del diagnòstic previ i objetius de mostreig. 

PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

SP-1 101,4 75,4 26 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari C.  

La seva xarxa de control es completa amb el 
nou piezòmetre de control SP-6 i amb el ja 
existent Pz-4. 

Detecció d’afecció en nivells terciaris 
mobilitzada fora de l’àmbit de l’abocador (N) a 
zona urbanitzada i relació amb qualitat de 
l’aigua en Pou 1-Can Planas 

 

 

SP-2 101,7 90,0 12 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari B.  

La seva xarxa de control es completa amb els 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

nous piezòmetres de control SP-3 i SP-8. 

Detecció d’afecció en nivells terciaris 
mobilitzada fora de l’àmbit de l’abocador (NE) a 
zona urbanitzada. 

SP-3 128,0 81,5 47 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari B.  

La seva xarxa de control es completa amb els 
nous piezòmetres de control SP-2 i SP-8. 

Detecció d’afecció en nivells terciaris 
mobilitzada fora de l’àmbit de l’abocador (O) a 
zona urbanitzada. 

SP-4 118,3 75,4 43 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en els aqüífers 
terciaris A, B i C.  

Al situar-se en l’interior de l’bocador, s’instalarà 
amb tub piezomètric cec i amb segellat de 
bentonita en tot l’espessor de residu, ranurant-
se en els trams aqüífers terciaris. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Detecció i caracterització d’afecció en nivells 
terciaris en l’àmbit de l’abocador 

 

SP-5 116,7 90,0 27 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari A.  

La seva xarxa de control es completa amb el 
nou piezòmetre de control SP-7 i amb el ja 
existent Pz-3. 

Detecció d’afecció en nivells terciaris movilizada 
fora de l’àmbit de l’abocador (O) a zona 
urbanitzada. 

SP-6 103,8 75,4 29 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari C.  

La seva xarxa de control es completa amb el 
nou piezòmetre de control SP-1 i amb el ja 
existent Pz-4. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Detecció d’afecció en nivells terciaris 
mobilitzada fora de l’àmbit de l’abocador (E) a 
zona urbanitzada. 

SP-7 101,4 90,0 12 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari A. 

La seva xarxa de control es completa amb el 
nou piezòmetre de control SP-5 i amb el ja 
existent Pz-3. 

Detecció d’afecció en nivells terciaris 
mobilitzada fora de l’àmbit de l’abocador (SE) a 
zona urbanitzada. 

SP-8 103,5 81,5 22 Piezòmetre 101 131 
Terreny  

natural 

Piezòmetre de control ranurat en l’aqüífer 
terciari B.  

La seva xarxa de control es completa amb els 
nous piezómetres de control SP-2 i SP-3. 

Detecció d’afecció en nivells terciaris 
mobilitzada fora de l’àmbit de l’abocador (S) a 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

zona urbanitzada i relació amb qualitat de 
l’aigua en Pou 4-Granja Rosita, Pou 5-Hípica 
Trullols, Pou 6-Hort Granja. 

SP-9 114,4 94 22 Piezòmetre 101 131 Residu 

Situat en antic abocador ubicat al nord 
(materials inerts i no inerts).  

Donarà informació de la piezometria de l’aigua 
existent en la massa de residu en la zona nord 
de l’emplaçament.  

Comprovació de la relació de fluxes superficials  
associats a la massa de rebliment en la zona 
norest amb la surgència superficial  localitzada 
en la zona (afecció detectada en les 
immediacions durant visita a camp, 
conductivitat elèctrica rellevant (S-81)), una 
possible conexió amb materials terciaris es 
comprovarà sobre el pou de control PZ-3. 

Caracterització de la qualitat ambiental de 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

l’aigua subterrània (informació qualitativa de 
camp que indica possible afecció en flujxes 
superficials) 

Futura zona d’ús residencial. 

SP-10 115,3 91 26 Piezòmetre 101 131 Residu 

Situat en antic abocador ubicat al nord (tipologia 
de materials no definida). 

Donarà informació de la piezometria de l’aigua 
existent en la massa de residu en la zona 
norest de l’emplaçament.  

Comprovació de la relació de fluxes superficials  
associats a la massa de rebliment en la zona 
norest amb la surgència superficial  localitzada 
en la zona (afecció detectada en les 
inmediacions durant visita a camp, conductivitat 
elèctrica rellevant (S-81)), una possible conexió 
amb materials terciaris es comprovarà sobre el 
pou de control PZ-3. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània i reconeixement de plomes 
d’afecció (informació prèvia sobre la presència 
de TPH, BTEX, PAH i Al) 

Futura zona d’ús resindencial. 

SP-11 118,9 101 19 Piezòmetre 101 131 Residu 

Es situa sobre el vas nord (materials inerts).  

La seva finalitat es arribar fins el fons del vas, 
atravessant tota la massa de residu. 

Donarà informació de l’estat de les aigües en 
aquest vas i l’existència de conexió amb les 
aigües de la resta de l’abocador.  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània (sense informació prèvia 
sobre la presència de contaminants en fase 
dissolta ni de la composició dels residus) 

Futura zona de parc interior. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

SP-12 112,4 94 20 Piezòmetre 101 131 Residu 

Situat en el “braç” d’explotació i vessament 
ubicat a l’est de l’emplaçament (inerts i no 
inerts).  

Donarà informació de la piezometria de l’aigua 
existent en la massa de residu en la zona est de 
l’emplaçament.  

Comprovació del comportament de fluxes 
superficials associats a la massa de rebliment 
en la zona est (afecció detectada en els voltants 
durant visita a camp, conductivitat elèctrica 
rellevant (S-95)). 

Podría ser interesant prendre mostres de residu 
de la columna de material atravessat.  

Caracterització de la qualitat ambiental del 
aigua subterrània (informació qualitativa de 
camp que indica possible afecció en fluxes 
superficials) 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Futura zona dús comercial. 

SP-13 116,8 91 27 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre instal·lat en una petita depresió 
situada dins del vas sud (límit de fases 
d’abocament d’inerts i no inerts).  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània (sense informació prèvia 
sobre la presència de contaminants en fase 
dissolta ni de la composició dels residus) 

Futures zones verdes. 

SP-14 117,9 96 23 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre situat en la zona de residus 
especials (sals d’alumini).  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània i reconeixement de plomes 
d’afecció (informació prèvia sobre la presència 
d’HC Clorats, BTEX i MP) 

Futures zones verdes. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

SP-15 113,3 93 22 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre situat dins de la zona de residus 
especials (sals d’alumini).  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània i reconeixement de plomes 
d’afecció (informació prèvia sobre la presència 
d’NH3 i MP) 

Futures zones verdes. 

SP-16 110,2 75 37 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre situat en la zona de residus 
especials (sals d’alumini), sobre el vas sud.  

La seva finalitat és arribar fins al fons del vas, 
atravessant tota la massa de resido.  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània (sense informació prèvia 
sobre la presència de contaminants en fase 
dissolta).  

Zona de predominància de gasos de CH4 i 
COVs possiblement relacionats amb afecció en 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

aigua subterrània. 

Futures zones verdes. 

SP-17 109,1 84 27 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre situat en la zona de residus 
especials (sals d’Al).  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània i reconeixement de plomes 
d’afección (informació prèvia sobre la presència 
d’NH3 i MP) 

Es situa en futures zones verdes. 

SP-18 101,1 85 18 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre situat en la zona de vessaments 
actuals (tipologia no definida).  

Informació de la piezometria de l’aigua existent 
en la massa de residu en la zona suroest de 
l’emplaçament  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània (sense informació prèvia 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 70 

 

PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

sobre la presència de contaminants en fase 
dissolta).  

Futura zona de parc de la ciència i tecnologia. 

SP-19 107,9 88 21 Piezòmetre 101 131 Residu 

Piezòmetre situat al surest de l’emplaçament 
(tipologia de residuo no definida).  

Piezometría de l’aigua existent en la massa de 
residu en la zona surest de l’emplaçament. 

Comprovació de fluxes superficials o surgents 
associats a la massa de rebliment (afecció 
detectada en els voltants durant visita a camp, 
conductivitat elèctrica rellevant)  

Caracterització de la qualitat ambiental de 
l’aigua subterrània i reconeixement de plomes 
d’afecció (informació prèvia sobre la presència 
d’NH3 i MP) 

Futura zona d’equipaments. 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 71 

 

PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

S-1 102,4 - 10 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en zona d’extracción i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1970 (àrea de 
residus inerts i no inerts). 

Baixa densitat de punts de mostreig previs 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

Futura zona d’ús residencial 

S-2 104,9 - 10 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en zona d’extracció i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1970 
(Tipologia de residus no especificada)  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Futura zona d’ús residencial. 

S-3 112,0 94 19 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en antic abocador ubicat al nord (límit 
àrea residus inerts i no inerts).  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Futura zona d’ús residencial. 

S-4 118,0 113 6 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en zona d’extracció i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1967 (límit 
àrea residus inerts). 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Futura zona d’ús residencial. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

S-5 118,8 109 11 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en zona d’extracció i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1967 (límit 
àrea residus inerts). 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Futura zona d’ús residencial. 

S-6 120,9 117 5 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en el “braç” de vessament ubicat a l’oest 
de l’emplaçament (tipologia de residus no 
descrita).  

Obtenció d’informació de la tipologia dels 
rebliments situats en aquest sector.  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Baixa densitat de punts de mostreig previs 

Futura zona d’ús residencial. 

S-7 119,0 101 19 Sondeig 89 101 Residu 

Es sitúa sobre el vas nord (materials inerts).  

La seva finalitat és arribar fins al fons del vas, 
atravessant tota la massa de resido. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

i la presència de gasos d’abocador detectada  

Futura zona d’ús residencial. 

S-8 119,5 112 9 Sondeig 89 101 Residu 

Situat al límit oest de la zona d’explotació (límit 
de rebliment de residus inerts amb materials no 
tipificats).  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Baixa densitat de punts de mostreig previs 

Futura zona d’equipaments. 

S-9 119,5 105 16 Sondeig 89 101 Residu 

Zona de rebliment de materials inerts en 
l’entorn d’àrees ocupades amb sals d’Al. 

Delimitar amb major exactitut la zona de 
vessament de sals d’Al. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliment i 
l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 

Futura zona de parc interior. 

S-10 118,4 97 23 Sondeig 89 101 Residu 

Situat en zona d’extracció i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1967 (límit 
zona de rebliment amb materials inerts, no 
inerts i sals d’Al).  

Delimitar amb major exactitut la zona de 
vessament de sals d’Al. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliment i 
l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 

Futura zona de serveis tècnics. 

S-11 116,0 91 26 Sondeig 89 101 Residu 

Zona de rebliment de materials perillosos i sals 
d’Al. 

Caracterizar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitut la 
zona de vessament de sals d’Al.  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliment i 
l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 

Futures zones verdes. 

S-12 116,2 101 17 Sondeig 89 101 Residu 

Zona de rebliment de materials inerts i límit de 
rebliments de sals d’Al. 

Delimitar amb major exactitut la zona de 
vessament de sals d’Al.  

Caracteritzar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitud la 
zona de vessament de sals d’Al.  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

fase sólida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliment i 
l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 
(presència significativa de CH4). 

Futura zona de parc interior. 

S-13 112,8 93 21 Sondeig 89 101 Residu 

Zona de rebliment de materials inerts, i no inerts 
i límit dels rebliments de sals d’Al. 

Caracteritzar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitut la 
zona de vessament de sals d’Al. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliment i 
l’afecció detectada en aigua subterrània (HC 
Clorats, BTEX i MP). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 

(presència significativa de CH4). 

Futures zones verdes. 

S-14 110,9 108 4 Sondeig 89 101 Residu 

Zona de rebliment no tipificat i límit rebliments 
sals d’Al. 

Caracteritzar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitut la 
zona de vessament de sals d’Al. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Baixa densitat de punts de mostreig previs 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i l’afecció detectada en aigua subterrània (NH3 i 
MP). 

Futura zona de parc interior. 

S-15 109,2 92 19 Sondeig 89 101 Residu 

Zona de rebliment no tipificat i límit de 
rebliments de sals d’Al. 

Caracteritzar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitut la 
zona de vessament de sals d’Al. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sólida). 

Futura zona de parc interior. 

S-16 110,1 75 37 Sondeig 89 101 Residu Es situa sobre el vas sud (zona rebliments sals 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 82 

 

PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

d’Al).  

La seva finalitat és arribar fins al fons del vas, 
atravessant tota la massa de resido. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (informació prèvia 
sobre la presència de sals d’Al). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 
(presència significativa de CH4 i COVs). 

Futures zones verdes. 

S-17 110,1 95 17 Sondeig 89 101 Residu 

Zona del límit de rebliments de sals d’Al  i 
materials inerts i no inerts. 

Caracterizar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitut la 
zona de vessament de sals d’Al.  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

de materials de rebliment (informació prèvia 
sobre la presència de sals d’Al). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 
(presència significativa de CH4 i COVs). 

Futura zona de parc interior. 

S-18 107,2 77 32 Sondeig 89 101 Residu 

Zona del límite de rebliments de sals d’Al. 

Caracterizar la massa de residus atravessats i 
en concret, delimitar amb major exactitut la 
zona de vessament de sals d’Al.  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (informació prèvia 
sobre la presència de sals d’Al). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 
(presència significativa de CH4 i COVs). 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

S’ubica en futures zones verdes. 

S-19 109,4 87 24 Sondeig 89 101 Residu 

Situat al suroest de l’emplaçament (rebliment no 
tipificat), pròxim a la zona actual de vessament.  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

Futura zona de parc de la ciència i tecnologia. 

S-20 106,5 83 25 Sondeig 89 101 Residu 

Situat al sud de l’emplaçament (rebliment no 
tipificat).  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i la presència de gasos d’abocador detectada 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

(presència significativa de CH4 i COVs). 

Futura zona d’equipaments. 

S-21 104 97 7 Sondeig 89 101 Residu 

Sondeig addicional proposat pel Consorci 

Situat a l’est de l’emplaçament. 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

S-22 108 96 12 Sondeig 89 101 Residu 

Situat al sud de l’emplaçament (rebliment no 
tipificat).  

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

S-23 105 89 16 Sondeig 89 101 Residu 
Situat al sud de l’emplaçament (rebliment no 
tipificat).  
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

S-24 114 101 13 Sondeig 89 101 Residu 

Situat a l’oest de l’emplaçament (materials de 
rebliment no tipificats) 

Caracterització de la qualitat ambiental del sòl i 
de materials de rebliment (sense informació 
prèvia sobre la presència de contaminants en 
fase sòlida). 

Identificar la relació entre l’afecció en rebliments 
i l’afecció detectada en aigua subterrània (NH3 i 
MP). 

SG-1 118,3 110 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en zona d’extracció i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1967 (residus 
inerts i no inerts).  

Caracterització de gasos presentes en zona no 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 87 

 

PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de gasos determinats). 

Identificar la possible presència de gasos i 
relació entre l’afecció detectada en aigua 
subterrània (HC Clorats, BTEX) i la possible 
presència de gasoes. 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

Futura zona d’ús residencial.  

SG-2 116,8 93 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en zona d’extracció i vessament amb 
aigua segons foto aèrea de l’any 1967 (residus 
inerts i no inerts en el límit amb rebliments amb 
sals d’Al). 

Caracterització de gasos presentes en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de gasos determinats). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Futures zones verdes. 

SG-3 115,8 93 10 Sondeig 101 131 Residu 

Zona de rebliment de sals d’Al. 

Caracterització de gasos presents en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de gasos determinats). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

Futura zona de serveis tècnics.  

SG-4 107,7 94 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en el braç d’explotació i vessament ubicat 
a l’est de l’emplaçament (rebliments inerts i no 
inerts). 

Caracterització de gasos presentes en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de gasos determinats). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

Futura zona d’ús comercial.  
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 
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estimada 
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(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

SG-5 114,5 87 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en la zona de residus especials (sals 
d’alumini).  

Caracterització de gasos presentes en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de CH4 i COVs) 

Identificar la presència de gasos i la seva 
relació amb l’afecció detectada en aigua 
subterrània (HC Clorats, BTEX). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

Futures zones verdes.  

SG-6 109,4 75 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en la zona de residus especials (sals 
d’alumini).  

Caracterització de gasos presentes en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de CH4 i COVs) 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

Futures zones verdes. 

SG-7 106,5 105 2 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en zona de rebliments no tipificats 

Baixa densitat de punts de mostreig 

Caracterització de gasos presents en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de gasos determinats). 

Identificar la possible presència de gasos i 
relació entre l’afecció detectada en aigua 
subterrània (NH3) i la possible presència de 
gasos. 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

S’ubica en futura zona d’equipaments. 

SG-8 108,6 83 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en la zona de residus especials (sals 
d’Al).  

Caracterització de gasos presents en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

presència de CH4 i COVs) 

Identificar la presència de gases i la seva 
relació amb l’afecció detectada en aigua 
subterrània (NH3). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

Futura zona d’equipament.  

SG-9 103,7 90 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en la zona de residus especials (sals 
d’Al).  

Caracterització de gasos presents en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de CH4 i COVs) 

Identificar la presència de gases i la seva 
relació amb l’afecció detectada en aigua 
subterrània (NH3). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

Futura zona de parc interior.  
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PDM Cota Z (m) Cota Fons 
(m) 

Profund. 
estimada 

(m) 
Tipus Ø. Perf. 

(mm) 
Ø Revest. 

(mm) 
Tram ranurat 
piezòmetre Descripció i objetius 

SG-10 102,3 85 10 Sondeig 101 131 Residu 

Situat en la zona límit de residus especials amb 
sals d’Al i rebliments no tipificats 

Caracterització de gases presents en zona no 
saturada (sense informació prèvia sobre la 
presència de gasos determinats). 

Assaig de buit i possible mostra de gasos. 

S’ubica en futura zona de serveis tècnics.  
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La següent taula mostra l’estimació de la cota d’excavació per a tots els Punts 
de Mostreig (PDM) que es realitzaran en el Nord de Can Planas d’acord al 
projecte constructiu.  

En la primera columna s’indica el perfil de l’excavació, seguida de les columnes 
(2-6) que contenen dades sobre els sondeigs o piezòmetres que estan a prop 
del perfil d’excavació. Per a estimar la profunditat d’excavació extrapolada al 
sondeig (columna 10), es traça una perpendicular del sondeig al perfil 
d’excavació (columna 7) per a obtenir un paràmetre que indica la possible 
rellevància d’aquest sondeig. La columna 8 indica la cota de terreny en el punt 
del perfil on la perpendicular del sondeig creua el perfil i la columna 9 indica la 
cota d’excavació en el punt del perfil. Finalment, es resta la cota Z del sondeig 
(columna 3) de la cota d’excavació en el punt del perfil (columna 9) per a 
obtenir la profunditat de l’excavació extrapolada al sondeig.  

Sobre aquest espessor (estrat excavable) es prendran les mostres per a 
caracterització de material per a gestió en abocador segons Decisió de Consell.    
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Taula 8. Cotes d’excavació previstes sobre els punts de mostreig proposats 

Perfill de 
l’Excavació PDM Cota Z  

Sondeig (m) 
Cota Fons 

Sondeig (m) 

Profund. 
estimada 
Sondeig  

(m) 
Tipus 

Distància 
perpendicul
ar al perfill 

d’excav. (m) 

Cota de 
terreny en 
punt del 

perfill  
(m) 

Cota 
d’excavació 
en el punt 
del perfill  

(m) 

Profund. 
D’excavació 
extrapolada 
al sondeig 

(m) 

Tram 
ranurat 

piezòmetre 

S-18 107,2 77 32 Sondeig 66    Residu 

SG-9 103,7 90 10 Sondeig 47 103,5  - Residu 

SG-10 102,3 85 10 Sondeig 71    Residu 
S07 

SP-18 101,1 85 18 Piezòmetre 78    Residu 

S-14 110,9 108 4 Sondeig 18    Residu 

SP-6 103,8 75,4 29 Piezòmetre 38    Terreny 
natural 

SP-12 112,4 94 20 Piezòmetre 23    Residu 

S02 y S03 

SG-3 115,8 93 10 Sondeig 29    Residu 
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Perfill de 
l’Excavació PDM Cota Z  

Sondeig (m) 
Cota Fons 

Sondeig (m) 

Profund. 
estimada 
Sondeig  

(m) 
Tipus 

Distància 
perpendicul
ar al perfill 

d’excav. (m) 

Cota de 
terreny en 
punt del 

perfill  
(m) 

Cota 
d’excavació 
en el punt 
del perfill  

(m) 

Profund. 
D’excavació 
extrapolada 
al sondeig 

(m) 

Tram 
ranurat 

piezòmetre 

SG-2 116,8 93 10 Sondeig 60    Residu 

SP-10 115,3 91 26 Piezòmetre 20    Residu 

 

SP-9 114,4 94 22 Piezòmetre 18 112,4 108,5 5,9 Residu 

SP-5 116,7 90,0 27 Piezòmetre 27 118,7 119,0 - Terreny 
natural 

SP-11 118,9 101 19 Piezòmetre 26 118,8 116,0 2,9 Residu 

S-3 112,0 94 19 Sondeig 23    Residu 

S-2 104,9 - 10 Sondeig 19    Residu 

S05 

S-1 102,4 - 10 Sondeig 68    Residu 

S04 SP-1 101,4 75,4 26 Piezòmetre 32    Terreny 
natural 
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Perfill de 
l’Excavació PDM Cota Z  

Sondeig (m) 
Cota Fons 

Sondeig (m) 

Profund. 
estimada 
Sondeig  

(m) 
Tipus 

Distància 
perpendicul
ar al perfill 

d’excav. (m) 

Cota de 
terreny en 
punt del 

perfill  
(m) 

Cota 
d’excavació 
en el punt 
del perfill  

(m) 

Profund. 
D’excavació 
extrapolada 
al sondeig 

(m) 

Tram 
ranurat 

piezòmetre 

 SP-3 128,0 81,5 47 Piezòmetre 37 126,5 127,3 - Terreny 
natural 

S01 SP-3 128,0 81,5 47 Piezòmetre 8    Terreny 
natural 

S-6 120,9 117 5 Sondeig 0 120,8 121,0 - Residu 
I07 y I08 

S-4 118,0 113 6 Sondeig 25 119,2 119,2 - Residu 

P03 S-8 119,5 112 9 Sondeig 17 119,2 119,25 0,25 Residu 

SP-5 116,7 90,0 27 Piezòmetre 31 116,25 116,0 0,7 Terreny 
natural 

S-12 116,2 101 17 Sondeig 29 116,2 116,0 0,2 Residu 

S-13 112,8 93 21 Sondeig 33    Residu 

P02 

S-15 109,2 92 19 Sondeig 25    Residu 
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Perfill de 
l’Excavació PDM Cota Z  

Sondeig (m) 
Cota Fons 

Sondeig (m) 

Profund. 
estimada 
Sondeig  

(m) 
Tipus 

Distància 
perpendicul
ar al perfill 

d’excav. (m) 

Cota de 
terreny en 
punt del 

perfill  
(m) 

Cota 
d’excavació 
en el punt 
del perfill  

(m) 

Profund. 
D’excavació 
extrapolada 
al sondeig 

(m) 

Tram 
ranurat 

piezòmetre 

S-19 109,4 87 24 Sondeig 52    Residu 
I03 y I04 

S-15 109,2 92 19 Sondeig 36    Residu 

S-5 118,8 109 11 Sondeig 0 118,8 118,0 0,8 Residu 
I01 y I02 

SG-1 118,3 110 10 Sondeig 13 118,2 116,5 1,8 Residu 

S-1 102,4 - 10 Sondeig 11    Residu 

S-5 118,8 109 11 Sondeig 8 118,8 118,2 0,6 Residu 

S-9 119,5 105 16 Sondeig 11 119,5 119,5 0 Residu 

S-7 119,0 101 19 Sondeig 6 119,0 118,5 0,5 Residu 

P01 

SP-11 118,9 101 19 Sondeig 6 118,9 116,5 2,4 Residu 

P04 S-19 109,4 87 24 Sondeig 15    Residu 
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Perfill de 
l’Excavació PDM Cota Z  

Sondeig (m) 
Cota Fons 

Sondeig (m) 

Profund. 
estimada 
Sondeig  

(m) 
Tipus 

Distància 
perpendicul
ar al perfill 

d’excav. (m) 

Cota de 
terreny en 
punt del 

perfill  
(m) 

Cota 
d’excavació 
en el punt 
del perfill  

(m) 

Profund. 
D’excavació 
extrapolada 
al sondeig 

(m) 

Tram 
ranurat 

piezòmetre 

S-15 109,2 92 19 Sondeig 29    Residu 

SG-6 109,4 75 10 Sondeig 42 110,0 106,5 2,9 Residu 

SG-10 102,3 85 10 Sondeig 17    Residu 

 

SG-9 103,7 90 10 Sondeig 49    Residu 
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7.7 Altres treballs de camp 

7.7.1 Replantejament topogràfic 

Amb anterioritat a la realització dels sondeigs s’executarà una campanya de 
topografia consistent en ubicar en camp els diferents punts de mostreig 
proposats. 

Aixi mateix, després de la finalització dels treballs de camp, es realitzarà un 
replantejament de cadascun dels punts de mostreig realitzats. 

7.7.2 Assajos de bombament 

Es realitzaran dotze (12) assajos de bombament en dotze (12) dels pous de 
control realitzats en l’emplaçament. Aquests pous de control seran els pous 
situats en els voltants de l’abocador (Pz-1 a Pz-5), el pou nou de lixiviats i 
alguns dels piezòmetres instal·lats durant els treballs realitzats durant la 
present investigació. 

Cada assaig de bombament tindrà una duració màxima de 10 hores, incloent el 
bombament, la recuperació de nivells, el montatge i desmontatge de l’equip de 
bombament. 

La finalitat d’aquests assajos de bombament és determinar els paràmetres 
hidràulics (permeabilitat i transmissivitat) del terreny natural colindant, del 
terreny natural existent sota la massa de residu i de la pròpia massa de residu 
(en les seves diferents litologies). 

Els assajos de bombament i recuperació seran realitzats i interpretats per 
hidrogeòleg experimentat, recoltzant-se per a la interpretació d’aquests amb 
software informàtic específic. 

7.7.3 Assajos de buit en zona no saturada 

Amb la finalitat de valorar el grau de permeabilitat i transmissivitat del terreny 
als gasos presents en la zona no saturada, es desenvoluparan un total de cinc 
(5) assajos de buit. 
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Els assajos proposats tindran com a finalitat detectar zones de major capacitat 
d’acumulació i movilització de gasos, i la aproximació dels radis d’influència. 

Durant els assajos de buit es prendran mesures in-situ de forma regular en tots 
els punts de control amb la finalitat d’observar l’evolució dels gasos en la zona 
saturada.  

Es prendrà una mostra de gasos per cada assaig realitzat (el temps de 
mostreig vindrà limitat pel cabal de mostreig i el volum total determinat pels 
protocols de mostreig). 

Els assajos es realitzaran en la seva totalitat en la zona de Residus no 
Especials, distribuït de forma regular. La localització final d’aquests vindrà 
donada per les condicions del terreny, ja que es descartarien zones de 
enderrocs o residus voluminosos, i les condicions de seguretat respecte a la 
presència de gasos expelsius o tòxics. 

L’assaig de buit es realitzarà en la zona no saturada sobre punts de control 
perforats de forma manual a una profunditat d’1 a 1,5 m, disposada d’un tub 
ranurat segellat en superficie.                                                                                                  

En el punt central es realitzarà la succió de gasos mitjançant una soplant o 
bomba de buit a una pressió de -150 a -250 mbar. El radi de influència serà 
valorat mitjançant dos punts de control diametrals de les mateixes 
caracteristiques que l’anterior i disposats amb manòmetres de pressió.  
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8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Pla de Seguretat i Salud relatiu als treballs proposats ha sigut desenvolupat 
per IDOM en cumpliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 
31/1995 de 8 de novembre). 

El Pla de Prevenció elaborat s’adjunta en l’Anexe 4. 
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9. CRONOGRAMA PROPOSAT PER A AQUESTA FASE DELS TREBALLS 

Setmana 
Tasca 

S-1 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 

Replantejament 
topogràfic            

Realització 
Sondeigs            

Presa de mostres 
sòl/residu            

Presa de mostres 
aigües            

Assajos de 
bombament            

Preses de mostres 
de gasos            

Assajos de buit            

Anàlisi mostra 
laboratori            

 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Novembre 2008. Pàgina 103 

 

 

 Barcelona, 24 de Novembre de 2008 

 

 

 

 

  

Germán Monge Ganuzas 
Director de Projecte 

Segimon Serrat Serra 
Supervisió de Qualitat i Valoració Tècnica 
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ANEXE 1. FIGURES 

 

Figura 1. Zonació de l’abocador 
Figura 2. Zones d’influència d’afecció en el medi 
Figura 3. Pla Parcial i localització dels punts de mostreig proposats i perfils 

d’excavació. 
Figura 4. Model hidrogeològic 
Figura 5. Localització dels punts de mostreig proposats 
Figura 6. Zarxes de control piezomètric proposats 
Figura 7 Diseny dels piezòmetres 
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ANEXE 2. METODOLOGIA DE CÀLCUL DE LES REFLECTIVITATS A 
PARTIR DELS NIVELLS DIGITALS D’IMATGES LANSAT 

 

Paràmetres utilitzats en el càlcul de les Reflectivitats a partir dels Nivells 
digitals de la imatge 

 Imatge 18 de maig 

En primer lloc i a partir dels nivells digitals de la imatge s’ha realitzat el càlcul 
de reflectivitats per a cadascuna de les bandes de la imatge corresponent al dia 
18 de maig. A continuació s’ha realitzat el càlcul de la temperatura aparent, a 
partir de la radiància en la banda 6 (banda del tèrmic. No s’ha realitzat 
correcció atmosfèrica i correcció per efectes d’emisivitat. 

Tota la informació corresponent a la imatge del dia 18 de maig s’ha 
emmagatzemat en una carpeta denominada 18 maig. 

Les constants de calibrat per a cada banda espectral en la imatge del 18 de 
maig: 
 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 6 
a1 0.604724 1.179527 0.809055 0.817716 0.107874 0.055511 
a0 -2.104724 -3.979527 -2.009055 -2.317716 -0.407874 1.144488 

 

Radiancia solar extraterrestre equivalent (W*m-²*sr-*µm-) en cada banda per al 
satèl·lit Landsat-5 TM 
Banda  Model Neckel and Labs 
1 1957 
2 1829 
3 1557 
4 1047 
5 219.3 
6 74.52 

Declinació per al dia 18 de maig =19.46 
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Fòrmules per al càlcul de Reflectivitats en tants per cent per al dia 18 de maig: 

 Banda 1: P1=(0.604724*ND1-2.104724)* 0.19801397 

 Banda 2: P2=(1.179527*ND2-3.979527)*0.2118717 

 Banda 3: P3=(0.809055*ND3-2.009055)*0.248884611 

 Banda 4: P4=(0.817716*ND4-2.317716)*0.370117803 

 Banda 5: P5=(0.107874*ND5-0.407874)*1.76704669 

 Banda 6: P6=(0.055511*ND6+1.144488)* 5.20012533 

 

Temperatura aparent: No es realitza correcció atmosfèrica i correcció pels 
efectes d’emisivitat 

Temperatura = K2 / ln (k1/Radiancia)+1) 

On K1=607.76 

 K2=1260.56 

Imatges TIFF calculades: 

 ReflectB1.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 1 

 ReflectB2.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 2 

 ReflectB3.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 3 

 ReflectB4.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 4 

 ReflectB5.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 5 

 ReflectB6.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 6 

 TemperaturaB6: imatge de Temperatura aparent a partir de la banda 6 
(graus kelvin) 
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 TemperaturaB6C: imatge de Temperatura aparent a partir de la banda 6 
(graus Celsius) 

 

 18Maig_processada: imatge composta per vuit bandes combinació de les 
imatges anteriors.  

o Banda 1: ReflectB1.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 1 

o Banda 2: ReflectB2.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 2 

o Banda 3: ReflectB3.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 3 

o Banda 4: ReflectB4.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 4 

o Banda 5: ReflectB5.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 5 

o Banda 6: ReflectB6.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 6 

o Banda 7: TemperaturaB6;  imatge de Temperatura aparent a 
partir de la banda 6 (graus kelvin) 

o Banda 8: TemperaturaB6C;  imatge de Temperatura aparent a 
partir de la banda 6 (graus Celsius) 
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Figura 1. Imatge de Temperatures classificada corresponent al dia 18 de maig 

Els píxels en blanc mostren un rang de temperatura entre 30 i 38º, mentres que 
els píxels en negre presenten temperatures entre 21 i 25º. 

El següent pas és contrastar si efectivament aquesta agrupació de píxels amb 
majors temperatures es corresponen amb punts de vessament. 
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Figura 2. Imatge de Temperatures correspondiente al dia 18 de maig 

 

 Imatge 3 Juny 

Les constants de calibrat per a cada banda espectral en la imatge del 3 de juny: 
 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 6 
a1 0.604724 1.179527 0.809055 0.817716 0.107874 0.055511 
a0 -2.104724 -3.979527 -2.009055 -2.317716 -0.407874 1.144488 

Radiancia solar extraterrestre equivalent (W*m-²*sr-*µm-) en cada banda per al 
satèl·lit Landsat-5 TM 
Banda  Model Neckel and Labs 
1 1957 
2 1829 
3 1557 
4 1047 
5 219.3 
6 74.52 

Declinació per a el dia 3 de juny =22.29 
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Fórmules per al càlcul de Reflectivitats en tants per cent per al dia 3 de juny: 

 Banda 1: P1=(0.604724*ND1-2.104724)* 0.194563202 

 Banda 2: P2=(1.179527*ND2-3.979527)* 0.208179435 

 Banda 3: P3=(0.809055*ND3-2.009055)* 0.244547326 

 Banda 4: P4=(0.817716*ND4-2.317716)* 0.363667799 

 Banda 5: P5=(0.107874*ND5-0.407874)* 1.73625256 

 Banda 6: P6=(0.055511*ND6+1.144488)* 5.109503301 

 

 Imatges TIFF calculades: 

o ReflectB1.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 1 

o ReflectB2.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 2 

o ReflectB3.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 3 

o ReflectB4.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 4 

o ReflectB5.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 5 

o ReflectB6.tiff : imatge de reflectivitat per a la banda 6 

o TemperaturaB6: imatge de Temperatura aparent a partir de la 
banda 6 (graus kelvin) 

o TemperaturaB6C: imatge de Temperatura aparent a partir de la 
banda 6 (graus Celsius) 

 3juny_procesada: imatge composta per vuit bandes combinació de les 
imatges anteriors.  
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o Banda 1: ReflectB1.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 1 

o Banda 2: ReflectB2.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 2 

o Banda 3: ReflectB3.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 3 

o Banda 4: ReflectB4.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 4 

o Banda 5: ReflectB5.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 5 

o Banda 6: ReflectB6.tiff ; imatge de reflectivitat per a la banda 6 

o Banda 7: TemperaturaB6; imatge de Temperatura aparent a partir 
de la banda 6 (graus kelvin) 

o Banda 8: TemperaturaB6C;  imatge de Temperatura aparent a 
partir de la banda 6 (graus Celsius) 

 

Figura 3. Imatge de Temperatures clasificada corresponent al dia 3 de Juny 
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Figura 4. Imatge de Temperatures correspondiente al dia 3 de Juny 

En aquesta imatge els píxels en blanc mostren un rang de temperatura entre 26 
i 31º, mentres que els píxels en negre presenten temperatures entre 16 i 19º. 

En ambdós imatges els píxels de majors temperaturs es localitzen en els 
mateixos llocs, el que faria pensar que aquestes localitzacions es corresponen 
amb punts calents o punts de vessament. 

 

Figura 5. Comparativa entre imatges clasificades de Temperatura 

 

Imagen 18 ma o Imagen 3 J nio 



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe 3



  
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 
 

 

 
Fase I.  

Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v3  
Anexe3. PROGRAMA ANALÍTIC 

Novembre 2008 
 

ANEXE 3. PROGRAMA ANALÍTIC D’AMPLI ESPECTRE  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 PLA DE PREVENCIÓ 

En cumplimient de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8 
de novembre) s’elabora el següent Pla de Prevenció. 

1.1.1 OBJETIU 

Promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures 
i el desenvolupament d’activitats necessàries per a la prevenció de riscos 
laborals. 

1.1.2 FUNCIONS I RESPONSABILITAT DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA 

Les funcions i responsabilitat recauen en la gerència de l’empresa unipersonal. 

Amb la obligación de: 

 Formar en matèria preventiva als treballadors, de manera permanent per 
part de la pròpia empresa. 

 Informar adequadamente als treballadors sobre els riscos existents. 

 Consultar als treballadors i permetre la participació en les qüestions que 
afecten a la seguretat i salut en el treball. 

 Proporcionar els equips de protecció individual necessaris i adequats per 
l’acompliment dels treballs. 

 Garantitzar la vigilància mèdica periòdica de la salut dels treballadors. 



 
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 

 

 

Fase I.  
Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v02  

Anexe4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Gener 2008. Pàgina    7 

 

1.1.3 CUMPLIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ 

Atenint-se a lo establert per la Llei en lo referent a dretsi obligacions, amb 
l’objecte de cumplir i fer complir la normativa vigent en matèria de seguretat i 
salut laboral. 

1.1.4 ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ  

S’estableix una vigència anual del present pla. 

1.2 CONSIDERACIONS GENERALS 

Es té en compte que les activitats de consultoria medi ambiental no estan 
incloses en la consideració d’activitats de risc. 

I considerant com a criteri de valoració els factors: 

 nivell de presència del risc 

 temps d’exposició 

Els riscos més habituals en els treballs d’Investigació de Campo, especialitat 
Sòls són; 

 Riscos d’accident 

o Caiguda de persones al mateix nivell 

o Trepitjades sobre objectes 

o Xocs contra objectes immòbils 

o Projecció de fragments o partícules 

o Cops / talls per objectes o eines 

o Sobreesforços 
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o Contactes elèctrics indirectes 

o Contactes amb substàncies cáustiques o corrosives 

o Atropellaments o cops amb vehicles 

 Risc d’enfermetat professional 

o Soroll 

o Exposició a contaminants químics 

 Risc de fatiga 

o Física posició 

o Física esforç 

o Mental respuesta 

1.3 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES 

La present avaluació de riscos s’aplica a les tasques a realitzar en la 
investigació de sòls contaminats derivats dels treballs de camp del projecte 
“ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS. 
ANÀLISI DE SOLUCIONS. DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A 
NIVELL D’AVANTPROJECTE”, per al Consorci Urbanístic de Cerdanyola del 
Vallès. 

L’avaluació de riscos que aquí es tracta fa referència als riscos que planteja 
l’execució de treballs d’investigació de sòls contaminats, per a la seguretat i 
salut dels operaris i terceres persones, així com per a la integritat de biéns 
materials i recursos ambientals. 

La metodologia d’avaluació de riscos proposada és una metodologia 
simplificada que comparteix la seva estructura bàsica amb el sistema descrit 
per la nota tècnica de prevenció Nº 330-1993 de l’Institut Nacional de Seguretat 
i Higiene en el Treball (“Sistema simplificat d’avaluació de riscos d’accident”), 
havent-se adaptat a l’àmbit dels treballs d’investigació i recuperació de sòls 
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contaminats, exposat en la guía tècnica de seguretat per a la investigació i 
recuperació de sòls contaminats (IHOBE S.A.. 1998). 

Al tractar-se d’un mètode simplificat i de caràcter qualitatiu, la seva validesa es 
circumscru a l’anàlisi preliminar dels riscos en l‘àmbit que ens ocupa. 

Considerant que els treballs d’investigació per als que es proposa, no 
precisaran d’un major esforç que el de l’aplicació d’aquest mètode simplificat, 
per a garantir que l’avaluació de riscos en matèria de seguretat i salut laboral 
està raonablement considerada. 

2. METODOLOGIA 

El mètode simplificat d’avaluació de riscos en treballs d’investigació de la 
qualitat del sòl, de les aigües subterrànies i de la generació de gasos queda 
estructurat en la cumplimentació succesiva de les següents etapes: 

 

 Identificació de situacions de treball. 

 Identificació de factors de risc específics associats a cada situació de 
treball. 

 Avaluació dels riscos específics associats a cada situació de treball. 

 Elaboració d’un diagnòstic de seguretat. 

S’enten per situació de treball tota aquella activitat que, desenvolupada per 
certes persones encuadrades en una organització concreta, amb la ajuda de 
determinats medis materials, en un emplaçament i condicions ambientals 
donadas, és susceptible de generar riscos per a aquestes persones, per a 
altres alienes als treballs, o per a béns materials o recursos ambientals. 

En la definició d’una situació de treball intervenen factors de risc 
personals, organitzatius, materials i ambientals. Per altra banda, una 
situació de treball, pot definir-se com la combinació de dos elements 
bàsics: 
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 L’activitat propiament dita, executada per unes persones, mitjançant una 
determinada tècnica o procediment i amb la ajuda de determinats equips o 
eines. 

 Les condicions del lloc en el que s’executa aquesta activitat, 
característiques topogràfiques i climatològiques, contaminants, etc. 

Per a facilitar i estructurar la tasca d’identificar els riscos associats a cada 
situació de treball definida, resulta útil una identificació dels factors de risc que 
resulten més determinants en la materialització de riscos concrets. Pudent 
utilitzar la clasificació de  factors de risc següent: 

 Personals 

o Físics 

o Psicológics 

o Psicosocials 

o Formació 

 Organitzatius 

o Relatius al contingut de les tasques 

o Relatius al temps de treball 

o Relatius als operadors implicats 

 Materials 

o Associats a equips 

o Associats a substàncies 

 Ambientals 

o Físics 



 
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 

 

 

Fase I.  
Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v02  

Anexe4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Gener 2008. Pàgina    11 

 

o Químics 

o Biològics 

En quant a la identificació de riscos específics associats a cada situació de 
treball partirem d’un catàleg de riscos genèric. 

Taula I. Catàleg de riscos genèrics 

CODI DENOMINACIÓ 
R 01 Caiguda de persones 
R 02 Caiguda d’objectes 
R 03 Trepitjades, xocs, cops, talls per objectes o eines 
R 04 Xocs, cops, atropellaments per vehicles 
R 05 Projecció de fragments o partícules 
R 06 Atrapaments per objectes, màquines o vehicles 
R 07 Sobreesforços 
R 08 Exposició a temperatures ambientals extremes o calor radiant 
R 09 Contactes tèrmics 
R 10 Contactes elèctrics 
R 11 Exposició a radiacions (ionitzants o no ionitzants) 
R 12 Exposició al soroll 
R 13 Exposició a vibracions 
R 14 Expulsions 
R 15 Incendis 
R 16  Inhalació de partícules molestes i /o fibres 
R 17 Inhalació de gasos, fums, vapors i / o dissolvents 
R 18 Inhalació de mals olors 
R 19 Inhalació de boires o aerosols 
R 20 Inhalació de partícules radiactives 
R 21 Contacte amb substàncies irritants 
R 22 Ingestió de substàncies nocives per a la salut 
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CODI DENOMINACIÓ 
R 23 Exposició a contaminants biològics 
R 24 Contaminació induïda en sòls 
R 25 Contaminació induïda en aigües subterrànies 
R 26 Contaminació induïda en aigües superficiales 
R 27 Contaminació induïda en l’aire 
R 28 Contaminació induïda en elements biòtics 

El mètode d’avaluació de riscos utilitzat és un mètode qualitatiu simple, basat 
en la consideració, per una part, de la magnitut dels danys (o conseqüències 
d’un determinat incident) i per altra, de la probabilitat de que aquests danys 
ocorrin. 

Taula II. Mètode qualitatiu d’avaluació de riscos 

Magnitut del dany A persones A béns A recursos 
ambientals 

Molt greu (MG) Lesions o afeccions 
graus. Una o més 
morts. 

Destrucció parcial o 
total d’instalacions. 

Afecció massiva de 
recursos aprofitats 
intensivament. 

Greu (G) Lesions o afeccions 
amb resultat 
d’incapacitat laboral 
transitòria. 

Danys que 
requereixin 
interrompre els 
processos o 
activitats per a la 
seva reparació. 

Afecció massiva de 
recursos amb escàs 
o nul aprofitament, o 
bé afecció limitada 
de recursos 
aprofitats 
intensivament. 

Lleu (L) Petites lesions o 
afeccions que no 
requereixen 
hospitalització. 

Danys que es 
poguin reparar 
sense interrompre 
els processos o 
activitats. 

Afecció de limitada 
extensió espacial 
temporal sobre 
recursos de escàs o 
nul aprofitament. 

Molt lleu (ML) Lesions o afeccions 
menors que tot just 
requereixen 
assistència. 

Danys d’escassa 
rellevància material i 
econòmica. 

Afecció puntual en 
l’espai i en el temps 
sobre recursos 
d’escàs o nul 
aprofitamnet. 
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Probabilitat del dany 

 Molt baixa (MB): es molt poc probable que el dany ocorri 

 Baixa (B): el dany ocorre molt rares vegades 

 Mitjana (M): el dany ocorrirà freqüentment 

 Alta (A): el dany és segur o quasi segur 

Per a l’avaluació del risc s’utilitzarà la següent escala numèrica: 

 Trivial (1) 

 Tolerable (2) 

 Moderat (3) 

 Important (4) 

 Greu (5) 

 Extrem (6) 

Resultant la següent escala d’avaluació de riscos. 

Taula III. Escala d’avaluació de riscos 

Magnitu/ 
Probabilitat 

Molt lleu Lleu Greu Molt  
greu 

Molt baixa 1 1 2 3 
Baixa 1 2 3 4 
Mitjana 2 3 4 5 
Alta 3 4 5 6 
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3. AVALUACIÓ DE RISCOS 

3.1 INFORMACIÓ DE PARTIDA 

3.1.1 ENTITATS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 
TREBALLS 

A continuació es recullen tant els diferents organismes i empreses com 
persones responsables encarregades de dirigir i desenvolupar els treballs de 
camp en l’abocador de Can Planas: 

 El promotor i organisme que ha contractat els serveis d'IDOM Ingeniería 
i Consultoría S.A. per a la realització de l’Estudi de Delimitació i Activitat 
de l’Abocador de Can Planas és el Consorci Urbanistic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallés.  

 La Direcció d’Obra correspón igualment al Consorci Urbanistic del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallés. 

 La Direcció del conjunt dels treballs i documentació a desenvolupar per 
IDOM Ingeniería i Consultoría S.A. per a l’execució de l’Estudi de 
Delimitació i els treballs de camp que aquest projecte implica recau en 
Germán Monge Ganuzas, Llicenciat en Ciències Biològiques amb una 
dilatada experiència en la problemàtica associada a la caracterització i 
sanejament d’emplaçaments que han albergat sòls contaminats. 

 La Prefectura d’Obra i supervisió dels treballs de camp seran portats a 
terme per Jose Ignacio Melero Olano, Llicenciat en Ciències 
Geològiques, expert en el disseny, planificació i coordinació de projectes 
d’investigació de la qualitat del sòl.  

 La persona encarregada de coordinar les accions a adoptar en matèria 
de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals serà Ángel 
Gonzalo López, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques amb Màster en 
Prevenció de Riscos Laborals. 
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3.1.2 EMPRESES SUBCONTRATADES PER AL DESENVOLUPAMENT 
DELS TREBALLS DE CAMP 

Les empreses subcontratades per a la correcta execució dels treballs de camp i 
la posterior determinació analítica de les mostres recollides en l’emplaçament 
són les següents: 

Taula IV. Empreses subcontratades i tasques a realitzar 

Treballs a desenvolupar Empresa subccontratada 
Consultors ambientals MediTerra, S.L. 

Topografia AMT Grup Topogràfic, S.L. 
Determinació analítica de mostres Eurofins Analytico Milieu B.V. 

Sondeigs i Geotècnia TECSÒL, Assessoria Tècnica del Sòl, 
S.L. 

 

3.1.3 TIPUS D’EMPLAÇAMENT 

L’emplaçament a investigar està constituït per un àrea industrial localitzada en 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona). 

La seva topologia és variada a l’igual que la seva situació d’activitat i tipus 
d’abocaments. 

3.1.4 CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

Potencial contaminació: variable 

3.1.5 TERMINI D’OBRES 

El termini d’obra seria de 12 setmanes des del 10 de desembre del 2007 fins al 
29 de febrer del 2008. Tenint en compte que durant les dues setmanes de 
Nadal no  es podrà comptar amb els sondistes. 
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3.1.6 PRIMERS AUXILIS 

Es dispondrà de farmaciola de primers auxilis en les tasques de camp així com 
també del següents equips de prevenció per a l’execució dels sondeigs. 

 Detector portàtil de gasos (model Dräger XAM 3000) per a la 
determinació dels següents paràmetres; explosivitat, O2, H2S i CO. 
Consta d’uns sensors electroquímics precalibrats i un sensor catalític. 
L’equip disposa d‘alarma sonora, alarma visual i alarma vibratòria 
integrades. El detector compta amb dos nivells d’alarmes basades en 
TWA i STEL. 

 Detector portàtil individual (model Dräger PAC 7000) per a la 
determinació de NH3. Consta d’un sensor eletroquímic precalibrat. 
L’equip disposa a més d’alarma sonora, alarma visual i alarma vibratòria 
integrades. El detector compta amb dos nivells d’alarmes basades en 
TWA i STEL. 

Els telèfons d’emergència son: 

 Telèfon d’emergència: 112 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: 935 808 888 

 Cos de bombers de Cerdanyola del Vallès: 085/ 935 820 300 

 Mossos d’Esquadra (Comissaria): 935 924 700 

 Policia Local: 092/ 936 912 000 

 Ambulàncies: 061 

 Hospital de Sabadell: 937 231 010 (Parc Taulí s/n, 08208 Sabadell) 

 Hospital de la Creu Roja: 936 916 161 
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3.2 PERSONAL 

Per al desenvolupament dels treballs de camp es requerirà l’ús de tres 
màquines per a l’execució de sondeigs, pel que es necessitaran un total de 6 
sondistes. A més, IDOM-MediTerra desplaçarà a un total de 4 dels seus tècnics 
(2 d’Idom i 2 de MediTerra) per al desenvolupament de les tasques de camp. 
Així mateix, no es descarta la possibilitat de la incorporació d’algún tècnic més 
a mesura que avancin els treballs de camp. 

Per tant els treballs de camp es desenvoluparan amb un total de 10 
treballadors.  

Puntualment s’incorporaran als treballs de camp els treballadors implicats en la 
caracterització topogràfica del terreny. 

3.3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CAMP 

En la següent taula s’inclou el pressupost per a l’execució dels treballs de camp 
desglosat per activitats: 

Taula V. Pressupost del treballs de camp 

Actividad Unidades Precio 
unitario (€) 

Unidades 
estimadas 

Coste total (€, 
sin IVA) 

Campanya de termografia 
(inclou vol amb càmara 

multiespectral) 
PA 1.800 1 1.800 

Mobilització principal 
(Sondeigs i segellats) Ut. 880 3 2.640 

Mobilització de tanc 
d'aigua Ut. 737 3 2.211 

Mobilització i ubicavió en 
cada punt de mostreig Ut. 130 49 6.370 

Segellat de sondeigs 
antics ml 14 350 4.900 

Segellat de sondeigs 
nous ml 14 350 4.900 

Perforació amb ml 55 922 50.710 
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Actividad Unidades Precio 
unitario (€) 

Unidades 
estimadas 

Coste total (€, 
sin IVA) 

recuperació testimoni de 
2" de diàmetre 

Perforació amb roto-
percussió i diàmetre míim 

220mm 
ml 79 480 37.920 

Perforació (roca i graves) ml 79 0 0 
Increment perforació a 

partir de 25 mts. de 
profunditat 

ml 15 84 1.260 

Col·locació de canonada 
de revestiment ml 10 581 5.810 

Caixes de testimoni (1 
caixa per 3ml de sondeig) Ut. 11 310 3.410 

Instal·lació de piezòmetre 
Eint mínim 110". Espai 

anul·lar òptim de 2". 
Inclou tapa metàl·lica de 

registre 

ml 39 480 18.720 

Dispositiu gasos- 3XTub 
1" (munti-fondària gas) ml 62 50 3.080 

Instal·lació dispositius 
gasos (condicionament) Hores 28 5 138 

Assajos de bombament Ut. 660 12 7.920 
Assajos de buit Ut. 1.210 5 6.050 

Topògraf día 495 2 990 
Medició o mostreig de 

gasos segons PPT PA 770 1 770 

 

El pressupost per a l’execució dels treballs de camp ascendeix a 159.999 €, 
mentres que el pressupost total de l’Estudi de Delimitació de la Activitat de 
l’Abocador de Can Planas ascendeix a un total de 297.677 €.  
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3.4 PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ 

 Estudi de la informació. 

 Recopilació d’informació complementària. 

 Desplaçament de vehicle i maquinària 

 Auscultació de l’emplaçament 

 Revisió geològica, hidrològica i geotècnica de l’emplaçament 

 Perforació del sòl 

 Presa de mostres sòlides 

 Presa de mostres líquides superficials 

 Presa de mostres líquides subterrànies 

 Mesuraments de pH , Temperatura i conductivitat. 

 Redacció d’informes 

Aquestes activitats es realitzaran sempre i quan les situacions climàtiques no 
siguin extremes. 
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3.4.1  ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ 

Utilitzem la codificació d’activitats d’una investigació detallada per a la 
determinació de la qualitat del sòl ja que és la més afí al nostre projecte i 
obtenim el següent quadre d’activitats. 

Taula VI. Codificació d’activitats d’una investigació detallada 

Codi Activitat 
ID-1 Localització de punts de mostreig in situ 
ID-2 Desplaçament en vehicle 
ID-3 Perforació per al mostreig 
ID-4 Assaig de permeabilitat 
ID-5 Control nivells piezomètrics 
ID-7 Presa de mostres sòlides 
ID-7.1 Presa de mostres de residus en superfície 
ID-7.2 Presa de mostres per sondeig lleuger 
ID-7.3 Presa de mostres por sondeig mecànic 
ID-8.1 Instalació piezomètres 
ID-8.2.2 Presa de mostres d’aigua subterrània 
ID-9 Presa de mostres líquides superficials 
ID-10 Transport de mostres 
ID-12 Mesurament de gasos 
----- Presa de fotografies generals i detall 
----- Registre de dades d’interès / actualització dades. 

 



 
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 

 

 

Fase I.  
Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v02  

Anexe4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Gener 2008. Pàgina    21 

 

3.4.2 SEQÜÈNCIA D’OPERACIONS 

El següent diagrama representa les diferents operacions a realitzar en les 
tasques proposades per al projecte 

   Localització de l’emplaçament (in 
situ) Inspecció 

 Comprovació fitxa 

   

   ⇓    

 Control pous  

Limpieza pous 

 ⇔  Perforacions  

 ⇓    ⇓  

 Mostreig Presa de 
mostres líquides   
Mesura pH, ,Tª 

Cond. 

   Mesura de gasos 
Presa de mostres 

sòlides 

 

   ⇓    

   Acondicionament  de mostres    

   ⇓    

   Actualització de dades    
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3.4.3 IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE TREBALL 

En funció del tipus d’emplaçament es defineixen les següents situacions de 
treball expressades en la següent taula. 
 
 
Taula VII. Diferents situacions de treball 

Tipus emplaçament Descripcióde l’activitat 
VU VI VX 

Localització d’emplaçament 02.01 02.02 02.01 
Desplaçament en vehicle 03.01 03.01 03.01 
Presa de mostres de residus en 
superfície 

09.01 09.02 09.01 

Perforacions mitjançant sondeig 
lleuger 

05.01 05.01 05.01 

Perforacions mitjançant sondeig 
mecànic 

06.01 06.01 06.01 

Presa de mostres líquides 
superficials 

19.01 19.01 19.01 

Presa de mostres d’aigua 
subterrània 

16.01 16.01 16.01 

Mesura de gasos 25.01 25.01 25.01 
Control nivells piezomètrics 08.01 08.01 08.01 
Transport de mostres 20.01 20.01 20.01 
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3.4.4  IDENTIFICACIÓ DE FACTORS DE RISC 

En la següent taula es presenten els factors de risc corresponents a cadascuna 
de les situacions de treball definides anteriorment. 

 

Taula VIII. Factors de risc de les diferents situacions de treball 

Factors de risc 

Materials Ambientals 

Físics Químics 

Codi 
de 

situaci
ó Equi

ps 
Subst
àncies 

Mec
ánics 

Tèrmi
cs 

Elèctr
ics 

Radia
cions 

Sorol
l 

Conta
cte 
dèrmi
c 

Cont
acte 
ulls 

Inge
stió 

Inha
laci
ó 

Biològi
cs 

02.01   X     X X  X X 
02.02   X        X  
03.01   X    X      
08.01   X      X  X  
09.01   X     X X  X X 
09.02   X        X  
16.01 X  X X X  X X X  X X 
19.01   X     X X  X X 
20.01 X X X X    X X  X X 
25.01   X     X X  X X 



 
ESTUDI DE DELIMITACIÓ I ACTIVITAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS.  
ANÀLISI DE SOLUCIONS. 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA A NIVELL D’AVANTPROJECTE 

 

 

Fase I.  
Diagnòstic Preliminar i Planificació de Treballs d’Investigació_v02  

Anexe4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Gener 2008. Pàgina    24 

 

3.4.5  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS ESPECÍFICS ASSOCIATS A CADA 
SITUACIÓ DE TREBALL 

La següent taula es confecciona per a identificar els riscos específics associats 
a cada una de les situacions de treball. 

Taula IX. Identificació de riscos específics 

Situació de treball Riscos potencials 

02.01 02.02 03.01 08.01 09.01 09.02 16.01 19.01 20.01 25.01 

Caigudes de 
persones (al 
mateix o 
diferent nivell) 

R01 R01 R01 R01 R01 R01 R01 R01 R01 R01 

Cops R03 R03 R03 R03 R03 R03 R03 R03 R03 R03 

Xocs , cops 
,atropellaments 

R04 R04 R04  R04 R04 R04 R04 R04 R04 

Sobreesforços R07 R07 R07  R07 R07 R07 R07 R07  

Exposició a 
calor ambient 

R08 R08 R08 R08 R08 R08 R08 R08 R08 R08 

Contactes 
tèrmics 

R09 R09 R09 R09 R09 R09 R09 R09 R09  

Contactes 
elèctrics 

R10 R10 R10  R10 R10 R10 R10   

Exposició soroll           

Incendis R15 R15 R15 R15 R15 R15 R15 R15 R15 R15 

Inhalació pols  R16  R16 R16 R16 R16 R16  R16 

Inhalació vapors  R17  R17 R17 R17 R17 R17  R17 

Inhalació biogàs  R18  R18 R18 R18 R18 R18  R18 

Contacte amb 
sòls i aigües 
contaminades 

   R21 R21 R21 R21 R21  R21 

Ingestió de 
substàncies 
nocives 

   R22 R22 R22 R22 R22  R22 

Exposició a    R23 R23 R23 R23 R23  R23 
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Situació de treball Riscos potencials 

02.01 02.02 03.01 08.01 09.01 09.02 16.01 19.01 20.01 25.01 
contaminants 
biològics 
 
Contaminació 
induïda en sòls 
 

R24 R24 R24 R24 R24 R24 R24 R24 R24 R24 

Contaminació 
induïda en 
aigües 
subterrànies 

   R25   R25    

Contaminació 
induïda en 
aigües 
superficials 

R26 R26 R26   R26  R26   
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3.4.6 AVALUACIÓ DE RISCOS ESPECÍFICS ASSOCIATS A CADA 
SITUACIÓ DE TREBALL 

Com a resultat de l’anàlisi de les taules elaborades i tenint en compte; la 
magnitut dels danys possibles (M), la probabilitat de que aquests es produeixin 
(P), obtenim l’avaluació dels riscos específics (E) associats a cada situació de 
treball, desglosats aquests en les seves tres possibles afeccions; persones, 
béns i recursos ambientals. 

Taula X. Escala d’avaluació de riscos 

Persones Béns materials Recursos ambientals 

Involucrades Alienes Emplaçame
nt 

Entorn Emplaçame
nt 

Entorn 

Situació 
De  
treball 

Risc 

M P E M P E M P E M P E M P E M P E

R01 ML B 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       

R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R10 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

02.01 

R26       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       

R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R10 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

02.02 

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2
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Persones Béns materials Recursos ambientals 

Involucrades Alienes Emplaçame
nt 

Entorn Emplaçame
nt 

Entorn 

Situació 
De  
treball 

Risc 

M P E M P E M P E M P E M P E M P E

R16 L MB 1 ML MB 1             

R17 L MB 1 ML MB 1             

R18 L MB 1 ML MB 1             

 

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       

R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R10 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

3.01 

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2

R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1             

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2

R16 L MB 1 ML MB 1             

R17 L MB 1 ML MB 1             

R18 L MB 1 ML MB 1             

R21 L MB 1 ML MB 1             

R22 L MB 1 ML MB 1             

R23 L MB 1 ML MB 1             

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

R25       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

08.01 

R26       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

09.02 R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
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Persones Béns materials Recursos ambientals 

Involucrades Alienes Emplaçame
nt 

Entorn Emplaçame
nt 

Entorn 

Situació 
De  
treball 

Risc 

M P E M P E M P E M P E M P E M P E

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       
R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R10 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2
R16 L MB 1 ML MB 1             
R17 L MB 1 ML MB 1             
R18 L MB 1 ML MB 1             
R21 L MB 1 ML MB 1             
R22 L MB 1 ML MB 1             
R23 L MB 1 ML MB 1             

 

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1
R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       
R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R10 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2
R16 L MB 1 ML MB 1             

16.01 

R17 L MB 1 ML MB 1             
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Persones Béns materials Recursos ambientals 

Involucrades Alienes Emplaçame
nt 

Entorn Emplaçame
nt 

Entorn 

Situació 
De  
treball 

Risc 

M P E M P E M P E M P E M P E M P E

R18 L MB 1 ML MB 1             
R21 L MB 1 ML MB 1             
R22 L MB 1 ML MB 1             
R23 L MB 1 ML MB 1             
R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

 

R25       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB z
R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       

R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R10 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2

R16 L MB 1 ML MB 1             

R17 L MB 1 ML MB 1             

R18 L MB 1 ML MB 1             

R21 L MB 1 ML MB 1             

R22 L MB 1 ML MB 1             

R23 L MB 1 ML MB 1             

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

19.01 

R26       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       

R07 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

20.01 

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       
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Persones Béns materials Recursos ambientals 

Involucrades Alienes Emplaçame
nt 

Entorn Emplaçame
nt 

Entorn 

Situació 
De  
treball 

Risc 

M P E M P E M P E M P E M P E M P E

R09 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2

 

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1

R01 ML MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R03 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R05 M MB 2 M MB 2 ML MB 1 ML  MB 1       

R08 L MB 1 ML MB 1 ML MB 1 ML  MB 1       

R15 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2 M MB 2

R16 L MB 1 ML MB 1             

R17 L MB 1 ML MB 1             

R18 L MB 1 ML MB 1             

R21 L MB 1 ML MB 1             

R22 L MB 1 ML MB 1             

R23 L MB 1 ML MB 1             

25.01 

R24       ML MB 1 ML  MB 1 ML MB 1 ML MB 1
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3.5 DIAGNÒSTIC DE SEGURETAT 

De tod lo expusat s’obté el següent quadre de diagnòstic de seguretat per a les 
activitats a desenvolupar en les tasques de camp concernents al projecte 
d’investigació de sòls. 

 

Taula XI. Diagnòstic de seguretat 

Riscos principals associats Situació de treball 
Persones Béns materials Recursos 

ambientals 
Localització de 
l’emplaçament 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Desplaçament en 
vehicle 

Cops Posibilitat de 
deteriorament d’equip 

Transport de 
contaminació en rodes

Perforacions 
lleugeres per a 
mostreig 

Cops  

Projecció de material 
perforat 

Sobreesforços 

Exposició a calor 
ambient 

Contactes tèrmics 

Exposició al soroll  

Inhalació de fums de 
combustió de 
màquines 

Contacte amb sòls i 
aigües contaminades 

Sense riscos 
rellevants 

Possibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut

Perforacions 
mecàniques per a 
mostreig 

Projecció de material 
perforat 

Sobreesforços 

Exposició a calor 
ambient 

Expelsions Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut
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Riscos principals associats Situació de treball 
Persones Béns materials Recursos 

ambientals 

Expelsions 

Inhalació de biogàs 

Exposició al soroll  

Inhalació de fums de 
combustió de 
màquines 

Contacte amb sòls i 
aigües contaminades 

Presa de mostres 
de residus en 
superfície 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut

Mostreig de sòls o 
residus en 
profunditat 
mitjançant 
sondeigs 

Inhalació de biogàs  

Contacte amb sòls 
contaminats 

Exposició a 
contaminants 
biològics 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Presa de 
fotografies 
generals i detall 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Sin riscos relevantes 

Presa de mostres 
líquides 
superficials 

Contacte amb aigües 
contaminades 

Sense riscos 
rellevants 

Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut

Presa de mostres 
d’aigua 
subterrània 

Contacte amb aigües 
contaminades 

Sense riscos 
rellevants 

Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut

Registre de dades 
d’interès / 
actualització dades 
fitxa 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Mesura de gasos Sense riscos 
rellevants 

Sense riscos 
rellevants 

Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut
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Riscos principals associats Situació de treball 
Persones Béns materials Recursos 

ambientals 
Control nivells 
piezomètrics 

Contacte amb aigües 
contaminades 

 

Sense riscos 
rellevants 

Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut

Transport de 
mostres 

Contacte amb aigües 
contaminades 

Sense riscos 
rellevants 

Posibilitat de 
contaminació del sòl 
per ús de material brut

 

3.6 MESURES DE SEGURETAT 

Normes bàsiques de seguretat 

 Es garantitza que els treballadors implicats en el desenvolupament de les 
tasques de camp tindran coneixement del contingut del present Pla de 
Seguretat i Salut, i estarà a disposició d’aquest en tot moment. 

 Asunció dels plans i mesures de seguretat establertes en l’emplaçament 
objecte del projecte d’investigació, i en qualsevol cas i d’aplicació general i 
complementària, les recollides en aquest pla de seguretat específic de les 
tasques d’investigació de sòls. 

 Restricció en el maneig i utilització de maquinària i eines al personal 
autoritzat i experimentat, per a evitar accidents per impericia 

 Protecció i señalització de pous i rases obertes 

 Prohibició de fumar en el tall 

 Prohibició de menjar en el tall 

 Utilització de doble protecció elèctrica en la maquinària elèctrica 

 Respecte de les normes de circulació i limitacions de velocitat 
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 Circulació de maquinària i vehicles només pels vials o accessos habilitats 
per al seu ús 

 No interferir les zones de trànsit 

 Revisió i manteniment periòdics de la maquinària 

 Utilització d’equips de protecció homologats 

 Estacionament i bloc de la maquinària en repòs 

 Respecte de la senyalització i indicacions existents, cumpliment de les 
directrius de seguretat establertes en cada projecte 

 Senyalització de les activitats i presència de maquinària, per a evitar 
atropellaments o cops. 

 Provisió de farmaciola i medis de neteja en la zona d’estudi. 

 Cumplimentació de parts d’accidents i deficiències. Adopció de mesures 
correctores. 

 Formació :mètodes de treball 

 Informació: riscos i mesures de seguretat. 

 Posada en coneixement del personal de la normativa de seguretat 

3.6.1  MESURES PER A L’ÚS SEGUR D’EQUIPS I MAQUINÀRIA 

La diversitat d’equips i màquines utilitzades en els treballs d’investigació i 
(sobretot) recuperació requereix la adopció de mesures de seguretat 
específiques per a cadascuna. En tot cas, amb caràcter general hauran de 
considerar-se les següents: 

 Seleccionar màquines i equips dissenyats d’acord amb normes de seguretat 
internacionalment reconegudes. 
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 Per a entrar en un recinte fabril és preceptiu demanar l’autorització al 
responsable de control de la empresa. 

 Hauran d’instalar-se tot tipus de señalitzacions necessàries (cartells, cintes, 
tanques,...) en l’àrea de treball. 

 Totes les zones de treball estaran perfectament il·luminades per a evitar 
riscos de caigudes i males maniobres 

 Els vehicles hauran ser operats per personal autoritzat, qualificat i 
responsable de la seva actuació. 

 Respecte a les màquines elèctriques portàtils, les proteccions, endolls, 
cables, fusibles, fils de terra, etc., han d’estar en bones condicions i cumplir 
els Procedimients de Seguretat. 

 S’haurá d’informar  al responsable de control de tots els accidents i 
incidents que tingi el personal subcontratista. 

 En cas de producir-se una situació d’emergència s’hauran de parar els 
treballs deixant-los en condicions de seguretat, desconectant els equips que 
s’estiguin utilitzant i abandonaran la zona dirigint-se a lloc segur fora del 
recinte afectat. 

 L’empresa contratada ha de facilitar els corresponents Equips de Protecció  
Individual d’ús obligatori, necessaris per al acompliment del treball que 
realitzaran. 

 Els EPI’s que s’utilitzin  seran els certificats pel RD 773/1997 i portaran la 
corresponent marca CE. 

 Es garantitzarà l’adequat manteniment de la maquinària seguint a aquest 
respecte les recomenacions dels fabricants. 

 Es realitzaran les operaciones de l’embarcament i desembarcament de 
maquinària pesada amb extrema precaució. 
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 Seguir estrictament les instruccions d’ús de les màquines, garantitzant que 
sempre són operades per personal especialitzat i suficientement 
experimentat. 

 S’evitarà en tot moment maniobres brusques de les màquines. 

 Es mantindran les distàncies de seguretat, tant del personal respecte als 
equips i maquinària, com d’aquesta respecte a línees elèctriques aèries o 
subterrànies, conduccions d’aigua, gas, etc. 

 En treballs realitzats en emplaçaments que suporten la seva activitat 
habitual durant la investigació o recuperació, es consideraran les condicions 
de treball particulars dels mateixos, especialment en cas de desenvolupar-
se alguna activitat en instal·lacions tancades. 

 Es reforçarà l’estabilitat de les màquines i la visibilitat dels operaris. És 
important ubicar les màquines tenint en compte la direcció del vent 
(s’evitaran núvols de pols, impactes per materials, etc). 

 

3.7 MESURES A ADOPTAR EN TREBALLS DE PERFORACIÓ 

3.7.1  PRÈVIES 

Durant l’execució dels sondeigs s’haurà de fer ús dels següents equips de 
prevenció amb objecte de determinar la presència de gasos, que donades les 
propietats físic-químiques que els caracteritzen poden implicar un risc específic 
per als treballadors per sobre de certs nivells de concentració. Així els tècnics 
de camp dispondran de: 

 Detector portàtil de gasos (model Dräger XAM 3000) per a la 
determinació dels següents paràmetres; explosivitat, O2, H2S i CO. 
Consta d’uns sensors electroquímics precalibrats i un sensor catalític. 
L’equip disposa d‘alarma sonora, alarma visual i alarma vibratòria 
integrades. El detector compta amb dos nivells d’alarmes basades en 
TWA i STEL. 
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 Detector portàtil individual (model Dräger PAC 7000) per a la 
determinació de NH3. Consta d’un sensor eletroquímic precalibrat. 
L’equip disposa a més d’alarma sonora, alarma visual i alarma vibratòria 
integrades. El detector compta amb dos nivells d’alarmes basades en 
TWA i STEL. 

A l’inici dels treballs de perforació s’haurà: 

 Procedir a la inspecció de l’emplaçament per a determinar aspectes tals 
com accesibilitat, condicions topogràfiques, existència d’edificacions 
antigues, depòsits enterrats, etc. 

 Ubicar les conduccions subterrànies de gas, telefonia, elèctriques, d’aigua i 
sanejamento, així com de les línees de tensió aèrees, i indicar (en el cas de 
les primeres) la seva localització mitjançant senyalització, per a evitar la 
ubicació de sondeigs en elles. 

 Localitzar, ubicar i, en cas necessari, dotar dels serveis precissos per a ús 
dels treballadors (acomeses d’aigua, energia, sanejamento, etc). 

 Acondicionar la zona per a l’accès i circulació dels vehicles i personal, 
reforçant talusos i àrees inestables si fos precís. 

Amb caràcter general, han de respetar-se les següents distàncies de seguretat: 

 Per a conduccions subterrànies en general la distància de respecte és d’1 m 
a cada costat del centre suposat dels cables o extrems de les conduccions 
de gran diàmetre. 

 Para conduccions elèctriques aèrees, la distància de respecte ve 
determinada pel voltatge de la línia afectada: des d’1,5 m per a conduccions 
de baixa tensió fins 15 m en el cas d’alta tensió. Aquestes distàncies 
afecten a ambdós costats de les línees d’estesa inferiors. 
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3.7.2 DURANT LA PERFORACIÓ 

Un cop iniciats els treballs de perforació han de mantenir-se les mesures de 
seguretat generals relacionades amb l’ús d’equips i maquinària. Adicionalment 
és convenient considerar també els següents aspectes: 

 Si l’emplaçament es troba situat en una àrea envoltada d’habitatges o amb 
tràfic pròxim, s’haurà de disposar al voltant de l’àrea de treball d’un 
tancament perimetral i les degudes senyalitzacions. 

 En el montatge i ubicació de l’equip de perforació sobre el punt de sondeig, 
s’utilitzaran plataformes de treball donades suport en el sòl o bé acoplades 
a la màquina de manera que s’asseguri la seva estabilitat. 

 Quan la màquina sigui de neumàtics i treballi sobre gats hidràulics, es tindrà 
en compte que tot el pes de la màquina es trasllada sobre ells, considerant-
se aquest aspecte per a la ubicació de l’equip, especialment en el cas de 
presència de talusos. La ubicació de l’equip en el punt de sondeig ha de ser 
supervisada per, al menys dos persones, sent una d’elles el cap de l’equip 
de camp. 

 Quan la perforació pugui produir projeccions de líquids o sòlids, ha de 
disposar-se envoltant a la mateixa una pantalla de protecció vertical. 

 S’haurà de disposar d’espaci suficient al voltant del punt de sondeig per a 
assegurar la bona maniobrabilitat tant del personal encarregat de l’equip 
com del personal supervisor, de manera que no puguin interferir-se 
mutuament durant el desenvolupament de les operacions. 

 Tant el personal encarregat de les operacions de la màquina com el 
personal supervisor ha de mantenir les degudes mesures de seguretat, que 
inclouen, al menys equips de protecció individual. 

 Els elements d’acoplament a l’equip de perforació (barrenes, vibradors, 
martells de copejo, etc ), quan no s’utilitzin hauran de ser col·locats en llocs 
adequats i aïllats de zones potencialmente contaminades. A més han de ser 
dotats d’algun dispositiu que impedeixi el seu moviment de forma 
imprevista. 
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 Durant les operacions d’hissat de la barrena de perforació, els treballadors 
que no estiguin executant el treball han de guardar una distància equivalent 
d’almenys el doble del llarg de les varetes utilitzades. 

 Les operacions de perforació han d’aturar-se en el moment en el que es 
detecten condicions anòmales (presència de gas, fums nocius o sospitosos, 
etc). El treball no es reprendrà fins que les condicions de seguretat s’hagin 
restablert. En el cas específic de presència de gas, és important esperar a 
que els nivells mesurats descendeixin per sota del límit d’expelsivitat, o bé 
procedir a afagir aigua al sondeig amb la finalitat de facilitar la disipació del 
gas. 

 En cas de trencament de conduccions elèctriques enterrades, es pararà el 
treball inmediatament i sota cap concepte es tocaran els equips implicats. 

 En cas de precisar-se iluminació portàtil, será de material antideflagrant. 

 Durant l’execució de perforacions, l’encarregat del maneig de l’equip haurá 
de trobar-se especialment atent per a, en cas d’observar alguna maniobra 
extranya (mal anclatge de l’equip, problemes de gir de la barrena, 
sobrecalentament del motor de l’equip, etc.), interrompre d’inmediat els 
treballs fins a comprovar que no existeix una situació de risc o, del contrari, 
abordar la seva resolució. 

 En cas de no acabar un sondeig al final de la jornada de treball, s’haurà de 
procedir a tapar la boca del mateix amb panels de fusta per a evitar posibles 
caigudes i indicar la seva presència mitjançant senyals visibles durant la nit 
(reflectant-se). 

 A la jornada següent, la perforació no ha de començar sense haver 
comprobat prèviament les condicions del sondeig (estabilitat del mateix, i 
posibles esfondraments) i haver realitzat mesures de control piezomètric i 
gas, especialment en el cas d’abocadors. 
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3.8 MESURES A ADOPTAR EN TREBALLS D’EXCAVACIÓ DE 
CALICATES 

3.8.1 PRÈVIES 

A l’inici de l’execució de les calicates s’haurà de: 

 Procedir a la inspecció de l’emplaçament per a determinar aspectes tals 
como accesibilitat, condicions topogràfiques, existència d’edificacions 
antigues, dipòsits enterrats, etc. 

 Ubicar les conduccions subterrànies de gas, telefonia, elèctriques, d’aigua i 
sanejament, així com de les línees de tensió aèrees, i indicar (en el cas de 
les primeres) la seva localització mitjançant senyalització, per a evitar la 
ubicació de calicates en elles. 

 Localitzar, ubicar i, en cas necessari, dotar dels serveis precisos per a ús 
dels treballadors (acomeses d’aigua, energia, sanejamiento, etc). 

 Condicionar la zona per a l’accès i circulació dels vehicles i personal, 
reforçant talusos i àrees insetables si fos precís. 

Amb caràcter general, han de respetar-se les següents distàncies de seguretat: 

 Per a conduccions subterrànies en general la distància de respecte es d’1 m 
a cada costat del centre suposat dels cables o extrems de les conduccions 
de gran diàmetre. 

 Per a conduccions elèctriques aèrees, la distància de respecte vé 
determinada pel voltatge de la línia afectada: des d’1,5 m per a conduccions 
de baixa tensió fins 15 m en el cas d’alta tensió. Aquestes distàncies 
afecten a ambdós costats de les línies d’estesa inferiors. 
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3.8.2 DURANT L’EXCAVACIÓ DE LES CALICATES 

Un cop iniciats els treballs d’excavació han de mantenir-se les mesures de 
seguretat generals relacionades amb l’ús d’equips i maquinària. Adicionalment 
és convenient considerar també els següents aspectes: 

 Si l’emplaçament es troba situat en una àrea envoltada d’habitatges o amb 
tràfic pròxim, s’haurà de disposar al voltant de l’àrea de treball d’un 
tancament perimetral i les degudes senyalitzacions. 

 En el montatge i ubicació de l’equip d’excavació sobre el punt de mostreig, 
s’utilitzaran plataformes de treball donades suport en el sòl o bé acoplades 
a la màquina de manera que s’asseguri la seva estabilitat. 

 Quan la màquina sigui de neumàtics i treballi sobre gats hidràulics, es tindrà 
en compte que tot el pes de la màquina es trasllada sobre ells, considerant-
se aquest aspecte per a la ubicació de l’equip, especialment en el cas de 
presència de talusos. La ubicació de l’equip en el punt de sondeig ha de ser 
supervisada per, al menys dos persones, sent una d’elles el cap de l’equip 
de camp. 

 Quan la perforació pugui produir projeccions de líquids o sòlids, ha de 
disposar-se envoltant a la mateixa una pantalla de protecció vertical. 

 S’haurà de disposar d’espaci suficient al voltant del punt de sondeig per a 
assegurar la bona maniobrabilitat tant del personal encarregat de l’equip 
com del personal supervisor, de manera que no puguin interferir-se 
mutuament durant el desenvolupament de les operacions. 

 Tant el personal encarregat de les operacions de la màquina com el 
personal supervisor ha de mantenir les degudes mesures de seguretat, que 
inclouen, al menys equips de protecció individual. 

 Els elements d’acoplament a l’equip d’excavació (cassons, martells 
hidràulic, etc ), quan no s’utilitzin hauran de ser col·locats en llocs adequats i 
aïllats de zones potencialmente contaminades. A més han de ser dotats 
d’algun dispositiu que impedeixi el seu moviment de forma imprevista. 
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 Durant les operacions d’hissat del cassó o del martell hidràulic, els 
treballadors que no estiguin executant el treball han de guardar una 
distància equivalent d’almenys el doble del llarg del cassó o del martell 
hidràulic. 

 Les operacions d’excavacions han d’aturar-se en el moment en el que es 
detectin condicions anòmales (presència de gas, fums nocius o sospitosos, 
etc). El treball no es reprendrà fins que les condicions de seguretat s’hagin 
restablert. En el cas específic de presència de gas, és important esperar a 
que els nivells mesurats descendeixin per sota del límit d’explossivitat, o bé 
procedir a afagir aigua al sondeig amb la finalitat de facilitar la disipació del 
gas. 

 En cas de trencament de conduccions elèctriques enterrades, es pararà el 
treball inmediatament i sota cap concepte es tocaran els equips implicats. 

 En cas de precisar-se iluminació portàtil, será de material antideflagrant. 

 Durant l’execució de perforacions, l’encarregat del maneig de l’equip haurá 
de trobar-se especialment atent per a, en cas d’observar alguna maniobra 
extranya (mal anclatge de l’equip, sobrecalentament del motor de l’equip, 
etc.), interrompre d’inmediat els treballs fins a comprovar que no existeix 
una situació de risc o, del contrari, abordar la seva resolució. 

 En cas de no acabar la calicata al final de la jornada de treball, s’haurà de 
procedir a tapar-la amb el mateix material extret. Si per causes majors no és 
possible tapar la calicata es procedirà a senyalitzar-la i perimetrar-la per tal 
d’evitar possibles caigudes i indicar la seva presència mitjançant senyals 
visibles durant la nit (reflectant-se). 

 A la jornada següent, l’excavació no ha de començar sense haver 
comprovat prèviament les condicions de la calicata (estabilitat de la mateixa, 
i possibles esfondraments) i haver realitzat mesures de control gas, 
especialment en el cas d’abocadors. 
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3.9 MESURES DE SEGURETAT D’APLICACIÓ GENERAL 

 Durant el transcurs dels treballs el personal ha d’anar equipat 
adequadament definint un equip bàsic 

o Botes que garantitzin comoditat i protecció dels peus en  els 
desplaçaments pels emplaçaments (abocadors). 

o Vestimenta còmoda i apropiada a les condicions climatològiques 
(i un impermeable) d’ús obligatori i restringit a la jornada laboral. 

 Prohibició de consum d’alcohol durant la jornada laboral 

 Prohibició de fumar, menjar, o beure en zones amb risc per contaminació 

 Es definiran torns de treball, evitant en lo possible l’allargament de la 
jornada laboral establerta 

 Es definiran procediments de treball per a cada activitat rellevant, els quals 
han de ser coneguts pel personal implicat. 

 Es planificaran els treballs de forma que s‘executin amb la menor 
interferència possible amb les tasques que es puguessin produir en 
l’explotació dels emplaçaments. 
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3.10 MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES 

A continuació es descriuen les mesures de seguretat mínimes a prendre en les 
següents activitats. 

 

Desplaçaments en vehicles  Es dispondrá d’armilla reflectant 
Respecte a les normes de circulació, senyals vials 

Desplaçament de vehicles en 
l’àrea a investigar 

Inspecció prèvia  per a veure accessibilitat i 
topografia 
Es circularà amb precaució, de forma curosa 

Neteja de pous de control Es situaran els equips de neteja (bombes, 
generador, etc) de manera que es facilitei les 
tasques 
Es prendrà mesura del nivell freàtic a l’inici i final 
de la neteja 
El aigua extreta s’emmagatzemarà en bidons per a 
la seva posterior gestió 

Presa de mostra per 
bombament 

Es prendrà mesura del nivell freàtic abans de la 
presa de  la mostra. 
S’utilitzarà material nou per a evitar la 
contaminació de la mostra. 
S’utilitzaran guants d’un sol ús per a la presa de 
cada mostra 
Es procedirà a la neteja de l’instrumental entre 
cada presa de mostra. 
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4. EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Cada equip de camp haurà de disposar com a mínim del següent material de 
seguretat. 

 

Vehicle Amb ITV i assegurança en vigor 
Armilles reflectants 
Farmaciola bàsica: desinfectant, coliri, gases, benes i aigua 
potable 
Telèfon mòbil 

Vestimenta Dos parells de botes amb puntera i plantilla de seguretat (bota de 
mitjana canya i de canya alta per a zones inundades) 
Peces resistents a l’estripament i punxonament dotades 
d’elements reflectants d’alta visibilitat 
Peça impermeable 
Guants de protecció química 
Màscara A2-P3 facial (protecció gasos i partícules amb protecció 
ocular) 
Guants d’usar i tirar 
Es recomana l’ús de barret o gorra i proveir-se d’aigua potable. 
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5. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a l’execució dels treballs objecte del present Plan de Seguretat i Salut, són 
d’obligatori cumpliment les disposicions contingudes en la següent normativa: 

 Odre Ministerial del 27 de Juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 
39/1997, de 17 de Gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats 
especialitzades com a serveis de prevenció aliens a l’empresa; 
d’autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin 
desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses; d’autorització de les entitats públiques o privades per a 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

 Reial Decret 39/1997 de 17 de Gener, pel que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció en la seva nova òptica a partir de l’avaluació inicial 
dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures 
adequades a la naturalesa dels riscos detectats. 

 Llei 50/1998, de 30 de Desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de 
l’Ordre Social.  

 Reial Decret 780/1998 de 30 d’Abril, pel que es modifica el R.D. 39/1997, de 
17 de Gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 Llei 31/1995, de 8 de Novembre, Prevenció de Riscos Laborals,  que té per 
objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors, mitjançant 
l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries 
per a la prevenció de riscos derivats del treball, regulant les actuacions a 
desenvolupar per les Administracions Públiques, així como pels emprsearis, 
els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives. 

 Reial Decret 5/2000, de 4 d’Agosto, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social; i modificacions posteriors.  

 Llei 54/2003, de 12 de Desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. 
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 Reial Decreto 171/2004, de 30 de Gener, pel que es desenvolupa l’article 24 
de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

A més, són també d’obligat cumpliment les disposicions contingudes en: 

 Estatut dels Treballadors. (Llei 8/1980 de 10 de Març) (BOE 14-3-80). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 

 Regulació de la jornada de treball. Jornades especials i descansos (R.D. 
2001/83 de 28-7-83). 

 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 

 Reglament de Serveis Mèdics de Empresa (O.M. 21-11-89) (B.O.E. 27-11-
89). 

 Reglament  d’activitats  molestes, insalobres, nocives i perilloses (Decret 
2441/1.9-61) (B.O.E. del 7-12-61). 

 Modificació del Reglament (Decret 3494/64 de 5-11-64) (B.O.E. del 6-11-
64). 

 Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 29-5-74). 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002, de 2 
d’Agost (B.O.E. 18-09-02). 

 Reglament de Línees Aèrees d’Alta Tensió (O.M. 28.11.68) i Instruccions 
Tècniques Complementàries. 

 Senyalització d’obres en carreteres (Orden del 28-12-99) (B.O.E. del 28-01-
00). 

 Llei bàsica de residus tòxics i perillosos (Llei 20/1986) (BOE 20-5-86). 
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 Reial Decret 952/1997 pel que es modifica el Reial Decret 833/88 pel que 
s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei bàsica de residus tòxics i 
perillosos. 

 Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer pel que s’aprova el Reglament 
d’explosius (R.D. 2114-78 de 2-3-78) (BOE 7-9-78). (R.D. 829-80 de 18-4-
80) (BOE 6-5-80). 

 Reglament de seguretat en màquines (R.D 26-5-86) (BOE 21-7-86). 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en matèria de senyalització. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de cargues que comporti 
riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

 Reial Decret 949/1997, de 20 de Juny, sobre certificat professional de 
prevencionistes de riscos laborals. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilizació pels treballadors dels equips de 
treball. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 
protecció individual. 

 Reial Decret 664/1997, de 12 de Maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionades amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de Maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. 
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 Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regula les emisions 
sonores en l’entorn degut a determinades màquines d’ús al aire libre. 

 Demés disposicions Oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del 
Treball que puguin afectar als treballadors que realitzin la obra. 

 Normes d’Administració Local. 

 Disposicions posteriors que modifiquin, anulin o complementin a les citades. 

 

 

 

 

 




