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Marc normatiu i tipologia d’informes del subsòl.



Unió Europea Estat Espanyol Catalunya

Directiva 2010/75/UE, de 24 
de novembre sobre emissions 
industrials.

Llei 16/2002, d’1 de juliol de prevenció i 
control integrats de la contaminació. 
Modificada per la Llei 5/2013.
Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre 
pel qual s’aprova el Reglament 
d’emissions industrials i 
desenvolupament de la llei 16/2002, d’1 
de juliol.

Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i 
control ambiental 
d’activitats (Text consolidat 
14/03/2015).
Llei 3/2015, Art. 80.5.

Directiva 2004/35/CE de 21 
d’abril de 2004, sobre 
responsabilitat mediambiental 
en relació amb la prevenció i 
reparació de danys 
mediambientals.

Llei 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilitat mediambiental. 
Modificada per la Llei 11/2014.
Reial Decret 2090 /2008, de 22 de 
desembre, (aprovació reglament Llei 
26/2007).

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, 
relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i 
criteris per la declaració de sòls 
contaminats.
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats.

Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.

DEI

LRM

APC

MARC NORMATIU PER LA 

CONTAMINACIÓ DEL SUBSÒL
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RESUM TIPUS D’INFORMES DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL: 

(1) els informes de situació (complementaris, preliminars de 

situació, de situació periòdics, de situació de canvi d’activitat, 

d’ús del sòl i clausura), 

(2) els informes base o de situació de partida,

(3) El projecte de descontaminació

(4) de control i seguiment de descontaminacions i 

(5) de certificació final de descontaminació.
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DOCUMENT ELABORAT PER LA COMISSIÓ TÈCNICA 

DE MEDI AMBIENT DEL COLGEOCAT 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER DEFINIR ELS 

PROCEDIMENTS DE TREBALL
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
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• Objectius

• Definicions

• Bloc 1. Contingut mínim de l’informe preliminar / informe 

base 

• Bloc 2. Contingut mínim d’una investigació.

• Bloc 3. Supervisió de les actuacions,

• Bloc 4. Normativa i guies tècniques



OBJECTIUS
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• Establir una sèrie de criteris tècnics mínims per tal d’unificar les

línies generals d’actuació per tal d’abordar una investigació

preliminar de la qualitat del subsòl.

• Definir els aspectes rellevants en una investigació preliminar del

subsòl per tal de què els interlocutors (administracions, consultors,

clients, altres..) inclosos en el procés de gestió d’un episodi de

contaminació puguin avaluar la idoneïtat de les actuacions a

realitzar.



BLOC 1. Contingut de l’informe preliminar o informe 

base.
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• “Orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de

partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75”.

(http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/i

nstruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf

• Per l’informe preliminar s’ha fet també un recull d’aspectes a recollir i una 

mena d’índex harmonitzat per homogeneïtzar els documents.

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf


BLOC 2. Contingut mínim d’una investigació del subsòl
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• Número de punts d’investigació.

• Investigació de les xarxes lineals.

• Tècnica de perforació i profunditat d’investigació.

• Número mínim de piezòmetres.

• Número mínim de mostres de sòls i aigües subterrànies.

• Paràmetres a analitzar.



NÚMERO DE PUNTS D’INVESTIGACIÓ
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Coneixement Zona a investigar Número de punts Distribució 

Sense 
coneixement 
previ 

Superfície fins a 3.000 m2 4 
Malla regular 
centrada 

Superfície superior a 3.000 m2  
però inferior a 1 ha 

4.+1 cada 1.000 m2 a partir 
dels 3.000 m2 

Malla regular 
centrada 

Superfície superior a 1 ha N= 10A 
Malla regular 
centrada 

Amb coneixement 
previ 

Distribució homogènia (reblerts) N= 5+A 
Malla regular 
centrada 

Distribució heterogènia 
(zones potencials) 

Focus únic N=4 + 
1 cada 

2000 m2 ** 
En funció de la 
distribució *** Focus 

compost* 
N=6 + 

*Quan dos o més focus estiguin a una distància inferior a 4 metres es considerarà un focus compost. 
** Referit a l’àrea on no hi ha focus concrets. 
*** Els punts s’hauran de localitzar a una distància en el plano horitzontal inferior a 2 metres del focus. 
A: superfície de la zona a investigar en Ha. 
N: número de punts d’investigació del subsòl. 

 



NOMBRE DE PUNTS D’INVESTIGACIÓ XARXA LINEAL
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Longitud de la xarxa lineal Nombre de punts 

d’investigació

< 100 m 1 punt cada 50 m

Entre 100 m i 1 km 1 punt cada 250 m

>1 km 1 punt cada 500 m



• TÈCNICA D’INVESTIGACIÓ DIRECTA:

• PROFUNDITAT MÍNIMA DE LA INVESTIGACIÓ:

 SÒLS: S’hauria d’assolir una profunditat mínima de dos metres per sota de la cota
inferior del focus potencial. En el cas de reblerts la profunditat seria també de dos
metres per sota de la base del reblert. En el cas de què no es disposi de coneixement
previ suficient, s’haurà d’investigar amb una profunditat mínima de 10 metres des de
la superfície del terreny i/o fins a travessar el nivell freàtic

 AIGÜES SUBTERRÀNIES: Quan la profunditat de l’aigua subterrània es trobi a una
fondària inferior a 20 metres sempre caldrà arribar fins al nivell freàtic. A profunditats
més grans s’haurà d’avaluar en funció de les evidències d’afecció que es detectin en
la zona no saturada.
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Profunditat investigació Mostres de sòl

< 4 metres Qualsevol tècnica que respecti el principi bàsic.*

> 4 metres Rotació amb recuperació de testimoni continu.
* Ha de permetre definir amb precisió les característiques litoestratigràfiques del subsòl.



• NÚMERO MÍNIM DE PIEZÒMETRES QUE HAN D’ASSOLIR EL NIVELL FREÀTIC:

• NÚMERO MÍNIM DE MOSTRES DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES:

Mostres d’aigua subterrània: s’ha de prendre una mostra d’aigua per cada

piezòmetre o pou instal·lat i existent. La purga del piezòmetre s’haurà de fer

seguint les directrius fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua en el “Protocol

de mostreig d’aigües subterrànies.” Febrer 2005
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Profunditat nivell freàtic Nombre de punts Distribució

0-6 metres 75 % Malla regular

6-15 metres 50 % Aigües amunt/avall*

15-20 metres 3** 1 aigües amunt i 2 avall
* Prioritàriament s’hauran d’ubicar aigües avall.

** Exceptuant quan hidrogeològicament quedi acreditat que el nivell d’aigua pertany a un

aqüífer confinat

Profunditat investigació Mostres de sòl

Fins a 3 m. 2*

3-10 metres +1

Cada 10 metres +1
* En cas de dipòsits soterrats amb la base situada a més de 3 metres de

fondària, amb una mostra de sòl n’hi ha prou.



PARÀMETRES A ANALITZAR:
 CARACTERITZACIÓ BÀSICA:

 CRITERI GENERAL:

 CRITERI ESPECÍFIC: Els paràmetres a determinar seran els contaminants 
potencialment presents i els seus productes potencials de degradació.

SÒL AIGUA SUBTERRÀNIA 

. Metalls1  . Metalls1 

. TPH’s per cadenes . TPH’s per cadenes 

. Hidrocarburs halogenats volàtils . Hidrocarburs halogenats volàtils 

. PAH’s2 . Hidrocarburs orgànics volàtils. 

. PCB, pesticides, ftalats . PAH’s2 

1 Antimoni, arsènic, bari, cadmi, cobalt, crom III, crom VI, estany, 
mercuri, molibdè, níquel, plom, seleni i zinc 

2 Hidrocarburs aromàtics policíclics 
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CARACTERITZACIÓ BÀSICA DEL SÒL

SÒL AIGUA SUBTERRÀNIA

. Granulometria . Potencial REDOX

. Contingut en argila (%) . pH i Temperatura

. Contingut en matèria orgànica . Conductivitat elèctrica específica



BLOC 3. Supervisió de les actuacions
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• Tècnic amb capacitació i coneixement suficient per dirigir 
aquestes feines i interpretar les observacions i els 
resultats.

• Particularment, els treballs d’investigació de camp, la 
caracterització dels materials travessats, el reconeixement 
del terreny i la presa de mostres de sòl, aigua o vapors, 
hauran de ser executats per tècnics competents.

• També és necessari la identificació del tècnic responsable 
de la investigació.



BLOC 4. Normativa i guies tècniques
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BLOC 4. Normativa i guies tècniques
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BLOC 4. Normativa i guies tècniques
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Tramitació
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ENTITATS EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE 

LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL (EC-SOL)

Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats 

col·laboradores de medi ambient

mailto:info@colgeocat.org
http://www.colgeocat.org/
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2. Normes i normativa marc

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, 

de 05.08.2010).

 Decret 60/2015, de 28 d’abril sobre les entitats

col·laboradores de medi ambient (DOGC 6862 de 30.04.2015)

 Procediments generals, procediments específics i

instruccions tècniques, protocols i criteris, publicats al web

de l’Oficina d’Acreditació i de l’ARC.

mailto:info@colgeocat.org
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Tipus de documents del sistema de qualitat i d’habilitació:

Procediments Generals d’habilitació (PG) PG-10 SUBSOL

Procediments Específics d’habilitació (PE)  PE-EC-SOL

Requisits mètodes i de disponibilitat de mitjans i equips (IT-200)

IT-200-A: Requisits sobre mètodes de determinació de contaminants per a 

entitats col·laboradores

IT-200-B: Requisits sobre disponibilitat d’instrumentació 

Instruccions específiques d’actuació:

IT-300: Requisits de contingut mínim de registres, informes i certificats 

d’anàlisi

IT: Instruccions tècniques i guies establertes per l’ARC

mailto:info@colgeocat.org
http://www.colgeocat.org/
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CODI PARÀMETRE PROCEDIMENT

OBSERV

ACIONS

SOL-001 Sòls contaminats i aigües 

subterrànies associades

Document requisits mínims 

dels informes d’investigació 

preliminar del subsòl, de la 

comissió tècnica de Medi 

Ambient de l’Il·lustre Col·legi 

de Geòlegs.

IT 200 A Àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl 

Aquest apartat és d’aplicació a les entitats de control en l’àmbit sectorial de

la Prevenció de la contaminació de sòls que realitzen el mostreig i el control

de la qualitat del sòl (EC-SOL)

mailto:info@colgeocat.org
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Moltes gràcies per la seva atenció.
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