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8. CONCLUSIONS

ASSESSORIA TÈCNICA DEL SÒL S.L.

Nivells Genèrics de Referència per a metalls i metal·loides a Catalunya
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RG-AI-0001 V0

CLIENT: PETICIONARI:
Empresa:
Domicili:

Sr./Sra.:
PROJECTE:

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:
1
1
1
1
1

CONTROL DOCUMENTAL:

Data de validació:

FRANCESC GARCÍA 
FERNÁNDEZ

1

28-10-21

En aquest informe s'exposen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori efectuats mitjançant
l'aplicació de la normativa indicada, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització dels
equips, tècniques i procediments apropiats. Els resultats es refereixen exclusivament a l'espècimen d'assaig
indicat en cada cas i són propietat del Client, sense la seva autorització GCQ SA no els ha de comunicar a un
tercer. GCQ SA no es fa responsable de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. No
s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GCQ SA, havent de quedar sempre
reflectits íntegrament tots els resultats obtinguts.

Modificacions 

FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR LABORATORI DE GEOTÈCNIA

BLANCA MONEO 
ALONSO

C/ FONTANELLA, 20, 4TE. 08010-BARCELONA

Informe d'assaigs de laboratori nº

TECSOL. ASSESORIA TÈCNICA DEL SOL SL (B61847091)

Remeses pel client/peticionari

2021-5213-17192 Data primera recepció:
Data última recepció:

Sòls      

AARON COROMINAS

20-10-21

 - MOSTRES Nº

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

MA3021.2021 BARCELONA

Mostres:
Materials assajats:

Pàgines Data Versió 

28-10-21 6

 - ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS - pH
 - ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS - Matèria orgànica

 - GRANULOMETRÍA SEDIMENTACIÓ
 - GRANULOMETRÍA TAMISAT

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088

FRANCESC GARCÍA 
FERNÁNDEZ

Geòleg
COL.LEGIAT ICOG 1885
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RESUM D'ASSAIGS



LOCALITZACIÓ: M1 S8    BOSSA / PROFUNDITAT: 0-1 m

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

2021-9296

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300



LOCALITZACIÓ: M1 S8    BOSSA / PROFUNDITAT: 0-1 m

100.0
99.6
99.1
97.7
96.3
80.7
68.9
4.7
1.8
1.3

0.0 0.0

1.3 0.9

OBSERVACIONS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

% FINS < 0.075 mm
79.893.7

% GRAVA
63-2 mm

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
% CÒDOLS > 75 mm
% GRAVA

5.0
% SORRA

2-0.063 mm

Data final assaig:

Coef. uniformitat (Cu)

< 0.063 mm

Càlculs prèvis

Tipus de sòl segons EN ISO 14688
% CÒDOLS

% FINS

> 63 mm

Analista: Codi:

19.3
% SORRA

Resultats

2021-9296

Equips utilitzats Coef. curvatura (Cc)

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

0.05.0

93.7

1.3

ASTM-D 2487

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0

19.3

79.8

0.9

EN ISO 14688

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0051/2''3/4''1 1/2'' 1/4'' Nº30 Nº40 Nº70 Nº200Nº103'' Nº4 0.0010.002
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Tamany de les partícules en mm

ARGILALLIMSORRAGRAVACÒDOLS
Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

COL.

ARGILACÒDOLS GRAVA LLIM
Tipus de sòl segons EN ISO 14688

SORRA



LOCALITZACIÓ: M1 S8    BOSSA / PROFUNDITAT: 0-1 m

0.0609 0.9
0.0431 0.7
0.0273 0.6
0.0158 0.5
0.0111 0.5
0.0079 0.4
0.0056 0.4
0.0039 0.4
0.0016 0.3

Tipus de sòl segons EN ISO 14688

Llim, entre 0.063-0.002 mm (%)
Argila, <0.002 mm (%)

OBSERVACIONS

0.0

Data final assaig:

0.6
0.3

Col.loides, <0.001 mm (%) 0.3

Dades del densímetre

2021-9296

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER SEDIMENTACIÓ. MÈTODE DEL DENSÍMETRE - 
UNE 103102/95

Dades de la mostraEquips utilitzats

Codi:Analista:

0.9

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

Dades de l'assaig i resultats
Llegenda dades de l'assaig i resultats

Llim, entre 0.075-0.005 mm (%)
Argila, entre 0.005-0.001 mm (%)

Dades de la proveta
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LOCALITZACIÓ: M1 S8    BOSSA / PROFUNDITAT: 0-1 m

*

0.1 %

*

8.47 u. pH

OBSERVACIONS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

DETERMINACIÓ DEL PH ALS SÒLS (EXTRACTE AQUÓS 1/5) - UNE 77305:1999

Codi:

2021-9296ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE D'UN SÒL. MÈT. PERMANGANAT POT. - UNE 103204/93+ERR
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Servei facilitat per:

Rebut dels registres electrònics

Objecte d'entrega

Tràmit Avís d'inici d'expedients

Posada a disposició 2022-04-22T11:26:31.000+02:00

Referència PICA0000

Identificador tràmit 9142956

Registre de sortida

Ens / Organisme Q5856373E - Agència de Residus de Catalunya (ARC)

Número 9056/57142/2022

Data 2022-04-22T11:26:31.000+02:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=7515090145&id=8292717

Registre d'entrada

Ens / Organisme A66168303 - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

Número 1-2022-0155424-2

Data 2022-04-22T11:26:32.000+02:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=801935157&id=8292717

Llista d'annexos

Annex 1 - nom R_20220324_of_alt_platja llevant_sc_2204_1_lfu.pdf

Annex 1 - resum 9Wa9H2JS8Ik78DbJnGjyr4t/sqc=

Annex 1 - grandària 292.24 KB

Annex 2 - nom A_6004703_20220324_inf_tanc_platja llevant_SC_2204_1_lfu jad.pdf

Annex 2 - resum Az1wBBo4rlQ3f4SBd9r6Qk0smhM=

Annex 2 - grandària 860.98 KB

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme
indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número
de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.



Avís d'inici d'expedient

Informació del tràmit

Servei Notificació - Comunicació electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Codi tràmit NE000

Ens/Organisme origen Agència de Residus de Catalunya (ARC)

Ens/Organisme destí Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

Avís S'ha iniciat l'expedient que s'indica. A partir d'ara totes les comunicacions d'aquest expedient 
s'efectuaran per EACAT



Dr. Roux 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
residus.gencat.cat

A/ 
Direcció de Planificació i Innovació

C/ Acer, 16 3a planta
08038 Barcelona

Expedient informatiu núm.: Q0503/2022/26; SC_2204/1.

Assumpte: Valoració de la qualitat del subsol a la Platja de Llevant de Barcelona.

Senyora,

Adjunt us trametem , de 24 de març de 2022, en relació amb la valoració de la 
i us informem

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar al Departament 
de Gestió de la Contaminació del Sòl 

Atentament,

D de Control i Sòls Contaminats

Signat electrònicament,



 

1 

Informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl 

Expedient 
Informatiu SC Codi productor 

Q0503/2022/26 2204/1 -- 
Descripció Platja de Llevant de Barcelona 
Municipi Barcelona Adreça - 

Coordenades UTM ETRS89) X 434636 Y 4583960 Veure annex 2 Plànols 
  
Antecedents 

1. El 21 de febrer de 2022 BARCELONA CICLE DE L’AIGUA SA (en endavant BCASA) presenta a 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) un estudi de la qualitat del sòl de la Platja de Llevant de 
Barcelona i una anàlisi quantitativa de risc per a la salut humana (Doc. 1). 

 
Resum de les actuacions documentades1 
 
Investigació de la qualitat del subsol 
 
BCASA ha aportat una investigació de la qualitat de la sorra de la platja de Llevant, situada dins el 
terme municipal de Barcelona (entre la Platja de la Nova Mar Bella i les instal·lacions del Primavera 
Sound), i una anàlisi quantitativa de risc per als usuaris de la mateixa. La investigació neix per conèixer 
l’estat químic actual de les sorres que configuren la platja, amb una superfície de 34.706 m2, i referència 
cadastral 4741301DF3844B0001WX (veure plànol 1 de l’annex 2). 
 
Antigament, la zona es trobava sota el mar (submergida). Amb els anys, amb l’aportació de terres 
(sorres) i les tasques d’urbanització, va anar guanyant terreny fins a assolir la línia de costa actual. En 
la fotografia aèria de 2006 s’hi observen moviments de terres. 
 
S’ha mostrejat amb sonda manual (punts S1 a S12 entre 1 i 2,25 m de profunditat) i analitzat dues 
mostres compostes de sòl per punt de mostreig (1 primera mostra entre els 0 i 0,5 m i la segona mostra 
entre els 0,5 i 1 m de profunditat). En els punts S4 i S9 s’ha analitzat 1 mostra composta addicional en 
cada un, i en els punts S3, S8, S9 i S11, el mostreig s’ha complementat amb 1 mostra puntual per punt. 
 
El mostreig del sòl ha determinat que el sòl de l’emplaçament està format per sorres quaternàries de 
gra mig amb petites intercalacions de llims sorrencs. L’anàlisi granulomètrica indica que el sòl es 
correspon amb sorres que contenen un 0,1% de matèria orgànica. El pH del sòl és de 8,47. 
 
A partir de les 30 mostres de sòl analitzades, s’han detectat concentracions superiors als nivells 
genèrics de referència (NGR) per a altres usos segons el Reial Decret 9/2005 en benzo(a)pirè (a S7 i 
S8 amb un màxim de 0,03 mg/kg entre els 0,5 i 1 m) i bifenils policlorats (0,01 mg/kg a S9 entre els 1 i 
1,5 m) i segons Decret Legislatiu 1/2009 en antimoni (7,3 mg/kg a S8 entre els 0,5 i 1 m). També s’han 
detectat hidrocarburs derivats del petroli (HTP) per sobre els 50 mg/kg establerts a l’annex IV del Reial 
Decret 9/2005, en concret en el punt S9 amb un màxim de 180 mg/kg entre els 1 i 1,5 m, i principalment 
concentrats en les cadenes C21-C30 i C30-C35. 
 
Així, els resultats analítics indiquen que es detecten paràmetres per sobre els NGR per a altres usos 
segons Reial Decret 9/2005 (benzo(a)pirè, PCB i antimoni) i en els 50 mg/kg en HTP en les mostres de 
sorra a partir dels 0,5 m de profunditat en una petita zona central de la platja (punts S7, S8 i S9). 
 
Addicionalment, s’ha analitzat una mostra composta de les sorres del punt S3 entre els 0 i 1 m de 
profunditat, segons Decret 69/2009, per conèixer el destí d’aquestes en el supòsit de ser gestionades 
a dipòsit controlat de residus, determinant que s’haurien de gestionar en un dipòsit controlat de residus 
no perillosos per la concentració en carboni orgànic total sobre la matriu i en clorur i sòlids totals dissolts 
en el lixiviat. 
 
                                                
1 Les opinions, valoracions i propostes presentades en aquest apartat són les que apareixen a la documentació valorada (veure 

annex 1). 



 

2 

En alguns dels punts de mostreig s’ha detectat el nivell d’aigua a una profunditat variable d’entre 0,7 i 
2,2 m (segons la proximitat a la línia de costa). 
 
Anàlisi quantitativa de risc (AQR) 
 
S’ha realitzat una anàlisi quantitativa de risc per a un únic escenari en el que un usuari infantil de la 
platja entra en contacte directe amb el sòl afectat i es veu exposat a la ingesta de sòl i el contacte 
dèrmic, i a la inhalació de partícules i vapors del sòl, determinant que el risc cancerigen és admissible 
(entre parèntesis s’indica el paràmetre que més contribueix a l’augment del risc). 
 

Taula resultats AQR  

Escenari (receptor) Vies d’exposició Medi 
Risc 

carcinogènic Risc tòxic / sistèmic Risc 
acceptable? Resultat Resultat 

On-Site present Platja 
Llevant 

(usuari infantil) 

Inhalació partícules i 
vapors exterior 

Partícules i 
vapors del sòl 

1,7x10-10 

(PCB) 
1,4x10-4 

(benzo(a)pirè) Sí 

Contacte directe amb 
el sòl (ingesta i 

contacte dèrmic) 
Sòl superficial 1,7x10-8 

(benzo(a)pirè) 
8,2x10-2 

(antimoni) Sí 

RISC ACUMULATIU 1,72x10-8 8,21x10-2 Sí 
 
S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat del temps d’exposició (de 60 a 365 dies) i dels paràmetres 
considerats (concentracions per sobre el límit de detecció del laboratori superin o no els NGR per a 
altres usos), determinant que el risc no varia. 
 
Davant els resultats obtinguts, l’EC-SOL conclou que el sòl de l’emplaçament, segons Decret Legislatiu 
1/2009, compleix les característiques (concentracions superiors als NGR i els 50 mg/kg en HTP segons 
Reial Decret 9/2005, i anàlisi quantitativa de risc admissible) per ser considerat com a sòl alterat, i per 
tant cal presentar una proposta de programa de control i seguiment (PCS) periòdic que ha de ser 
aprovada per l’ARC. 
 
L’EC-SOL també diu que en cas que en un futur es realitzin tasques de reurbanització que impliquin la 
mobilització de les sorres de la platja, serà necessari que una empresa habilitada, segons Decret 
60/2015, redacti el Pla d’excavació corresponent. 
 
Programa de control i seguiment periòdic del sòl alterat 
 
L’empresa considera que l’emplaçament es localitza en una zona sotmesa a fenòmens meteorològics 
severs i que les sorres de la platja es poden veure remogudes pels usuaris o per futures feines de 
reurbanització, i que per tant es fa necessari establir un PCS del sòl alterat, consistent en el següent: 
 

 Anualment, abans de l’inici de la temporada de bany, es revisarà al llarg de la línia de costa 
que la capa de sorres superficial entre els 0 als 40 cm de profunditat, no hagi patit episodis 
erosius ni de remoguda. 
 

 En el cas de detectar erosions o remoguda de la sorra superiors que arribi als 40 cm de 
profunditat, es prendran mostres de sòl compostes dels punts afectats entre els 0 i 1 m. 
S’analitzaran els metalls, hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) i els PCB. 

VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
Les tasques d’investigació i anàlisi de risc han estat realitzades per l’entitat ASSESSORIA TÉCNICA 
DEL SÒL SL (TECSOL), entitat de control habilitada en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la 
Contaminació del Subsol (EC-SOL) i els subcamps d’actuació Investigació (I), Projecte de 
Descontaminació (PD) i Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR), per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, segons 
Decret 60/2015, i amb número d’habilitada 115-EC-SOL. 
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Pel que fa a la investigació del sòl 
 
La investigació del sòl portada a terme es considera adequada en quant a número de punts de mostreig, 
distribució i paràmetres analitzats, ja que aporta informació representativa de l’estat químic del sòl de 
l’emplaçament. 
 
L’afecció detectada en el sòl ha estat delimitada en extensió i profunditat. 
 
Pel que fa a l’anàlisi quantitativa de risc 
 
L’anàlisi quantitativa de risc presentada considera els elements tal i com determina el Reial Decret  
9/2005 perquè: 

 Descriu justificadament els escenaris, les dades i els paràmetres considerats, inclou les llistes 
de les dades i resultats del programa informàtic en coherència amb la memòria, així com una 
anàlisi d’incerteses d’acord a l’Annex VIII del Reial Decret 9/2005. 

 Per a cada paràmetre s’ha tingut en compte la concentració màxima detectada en les mostres 
analitzades.  

 Els valors descriptius del medi, el factor d’exposició i les dosis de referència no considerades 
per defecte del RBCA, es valoren adequats i suficientment conservadors i es justifiquen 
convenientment. 

 
D’acord amb els resultats obtinguts durant la investigació del sòl, amb concentracions d’HTP per sobre 
els 50 mg/kg i d’antimoni, benzo(a)pirè i PCB per sobre els NGR per altres usos segons Decret 
Legislatiu 1/2009 i Reial Decret 9/2005, i una situació de risc acceptable, el sòl de l’emplaçament es 
classifica com a sòl alterat, que pot requerir d’un Programa de Control i Seguiment periòdic del sòl, que 
permeti valorar l’evolució de les substàncies contaminants en el temps i l’espai, i que haurà de ser 
aprovat per l’ARC. 
 
Pel que fa a la proposta de PCS 
 
L’empresa ha presentat un PCS basat en la supervisió anual de l’estat de conservació de la capa 
superficial de les sorres i, en els casos en els que s’hi detecti erosió o remoguda que arribi als 40 cm 
de profunditat, la presa de mostres de sòl i anàlisi en metalls, HAP i PCB. 
 
L’empresa justifica la proposta per la localització de l’emplaçament, que es troba en una zona sotmesa 
a fenòmens meteorològics severs, i perquè les sorres de la platja es poden veure remogudes pels 
usuaris o per futures feines de reurbanització de la zona. També exposa que actualment no existeixen 
focus actius associats al tipus de contaminants detectats ni activitats que puguin produir o augmentar 
les concentracions analitzades. Per últim, remarcar que el sòl alterat es troba en una zona de reduïdes 
dimensions i a partir dels 50 cm de profunditat, tractant-se de mostres compostes entre els 0,5 i 1 m i 
entre els 1 i 1,5 m. 
 
És per aquest motiu, que es considera que tot i tractar-se d’un sòl alterat, l’afecció detectada i la seva 
distribució espacial, la dinàmica litoral, meteorològica i antropogènica que pateix l’emplaçament, i per 
últim, la inexistència de focus actius, que no és necessari establir un programa de control i seguiment 
periòdic d’aquest sòl, i  per un principi de precaució, s’està  d’acord en establir els autocontrols 
presentats per BCASA 
 
Pel que al paquet analític proposat, es considera que s’haurien d’incloure els HTP, ja que durant la 
investigació del subsol s’han detectat per sobre els 50 mg/kg permesos a l’annex IV del Reial Decret 
9/2005.  
 
En el cas que d’aquests controls es detectés un augment de l’afecció o l’aparició de nous contaminants 
s’haurà d’informar, amb la màxima celeritat possible, a l’ARC, i realitzar les accions necessàries per 
determinar el seu origen i eliminar-lo si s’escau. 
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CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
BCASA ha presentat documentació referent a la investigació de l’estat químic de les sorres de la platja 
de Llevant, situada a Barcelona, i una anàlisi quantitativa de risc per als usuaris. 
 
S’ha detectat afecció a la zona central de la platja entre els 0,5 i 1,5 m de profunditat en antimoni, 
benzo(a)pirè, PCB i HTP en cadenes pesants. L’afecció ha estat delimitada en superfície i profunditat. 
 
Els valors del risc calculats són admissibles per a l’escenari considerat, usuari infantil de la platja. 
 
Segons Decret Legislatiu 1/2009 el sòl de l’emplaçament es classifica com a sòl alterat. L’empresa ha 
presentat un PCS que permet valorar l’evolució de les substàncies contaminants en el temps i l’espai, 
tot i així, donades les condicions canviants a les que es veu sotmès l’emplaçament (dinàmica litoral, 
esdeveniments meteorològics severs i activitat antropogènica en època de bany i la no presència d’un 
focus de contaminació), aquesta administració considera que la proposta d’autocontrols de seguiment 
definits per BCASA permet fer un seguiment més realista de les variacions morfològiques i per tant, 
d’un potencial afloraments en superfície.  
 
És per tot això que els tècnics sotasignats proposen comunicar a l’ajuntament de Barcelona i al  
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO el següent: 
 

 Inscriure l’emplaçament amb referència cadastral 4741301DF3844B0001WX a l’inventari de 
sòls alterats de Catalunya. 
 

 Procedir a l’arxiu de l’expedient amb referència Q0503/2022/26, SC-2204/1. 
 

 Porti a terme l’autocontrol de l’estat de conservació de la capa superficial de la sorra de la platja 
segons la proposta presentada i els comentaris de l’apartat de valoracions. En el cas de 
detectar un augment de l’afecció o l’aparició de nous contaminants informi a aquesta 
administració amb la màxima celeritat possible, i realitzar les accions necessàries per 
determinar el seu origen i eliminar-lo si s’escau. 
 

Cal donar trasllat del present informe tècnic al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (Demarcació de Costes de l’Estat a Catalunya), i a BARCELONA CICLE DE L’AIGUA SA 
i al Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del 
Departament de la Vicepresidència i polítiques digitals i Territori, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 

Vist i plau 
 

  
Tècnica del Departament de Gestió Cap del Departament de Gestió 
de la Contaminació del Sòl de la Contaminació el Sòl 
 
Signat electrònicament, Signat electrònicament,   

'00'01+ 13:39:09 2022.03.24  2022.03.24
'00'01+ 14:31:02
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ANNEXES 
 

Documentació annexa 
Annex 1 Documentació revisada 
Annex 2  

Plànol 1 Plànol de situació de l’emplaçament 
Plànol 2 Plànol d’ubicació dels punts de mostreig i concentracions en sòl 

Annex 3 Paràmetres anàlisi quantitativa de risc 
 
 
 
Annex 1: Documentació revisada i valorada 
 

Referència Documentació Registre d’entrada 
Data Número 

Doc. 1 
TECSÒL (desembre 2021): Investigació de la qualitat 
del sòl i anàlisi quantitativa de risc de la platja de 
Llevant de Barcelona. Ref. MA.3021.2021 

21/02/2022 29894/9033/2022 
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ANNEX 2: Plànol 1-  Plànol de situació de l’emplaçament (Extret Doc. 1) 
 

 
 
ANNEX 2: Plànol 2-  Plànol de situació dels punts de mostreig i concentracions en sòl (Extret 
Doc. 1) 
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ANNEX 3: Paràmetres de l’anàlisi de risc (Extret Doc. 1) 
 

AQR 
Aplicació utilitzada RBCA 
Empresa  TECSOL 
Data realització (any) Desembre 2021 

 

Medi i mecanismes de transport 
Litologia Sorres 
Presència aigua subterrània No Profunditat (m) - 
Sòl afectat (gruix) Profunditat sostre (m) 0,0 Profunditat base (m) 2,0 
Models de transport ASTM (espai exterior) 

 

Compostos d’interès 

Criteris selecció compostos 
En sòls: antimoni, benzo(a)pirè, PCB i HTP (C16-C21 i C21-C34 fraccions alifàtiques; C16-
C21 i C21-C35 fraccions aromàtiques) 

Criteris selecció 
concentracions 

En sòls: majors concentracions (S7, S8 i S9) 

Dates 
Sòl Aigua subterrània Vapors 

Desembre 2021 - - 
Bases dades toxicològiques TPHCWG, EPA-I, ATSDR, IRIS 
Comentaris - 

 

Paràmetres vies d’exposició escenari excavació 
Via Paràmetre Valor 

Contacte directa i Inhalació 
de partícules i vapors en 

espai exterior 

Àrea sòl impactat (m2) 34.706 
Distància sòl impactat a superfície (m) 0,0 

Gruix del sòl afectat (m) 2,0 
Alçada capça dissolució atmosfèrica (m) 2 

Longitud capça dissolució atmosfèrica (m) 372 
Velocitat del vent (m/s) 2,9 

Fracció carboni orgànic (gco/gsòl) 0,1 
Densitat sòl (g/cm3) 1,7 

Porositat total del sòl (-) 0,41 
Porositat sòl (cm3/cm3) 0,33 
Humitat sòl (cm3/cm3) 0,08 

Permeabilitat del vapor (m2) 1x10-12 
pH del sòl (-) 8,47 

Taxa d’emissió de partícules (g/cm2/s) 6,9x10-14 

Factor d’emissió de partícules (-) 4,42552x10-11 
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Paràmetres exposició 

Paràmetre Usuari infantil 
Pes corporal (kg) 15 

Temps mig exposició - cancerígens (anys) 78 
Temps mig exposició - no cancerígens (anys) 6 

Durada exposició (anys) 6 
Freqüència exposició (dies/any) 60 

Freqüència exposició dèrmica (dies/any) 60 
Superfície pell en contacte (cm2) 3.097 
Factor adherència (mg/cm2/dia) 0,4 

Ingestió del sòl (mg/dia) 200 
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