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2 PHD paral·leles per a la instal·lació d’una conducció de sanejament amb tub 
de PE Ø500mm PN10 i una conducció d’aigua amb tub de PE Ø250mm a l’entrada de la 
façana oest del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Barcelona. 
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AVANTATGES DEL SISTEMA

CATALANA DE PERFORACIONS SA és líder en l’ús d’aquesta 

tecnologia al mercat espanyol, la qual substitueix l’obertura 

de rases, evita el tall de carrers i aixecament de voreres, 

permetent la instal·lació de canonades de polietilè, tant en 

àmbits urbans com interurbans, ideal per passar autopistes, 

carreteres, vies fèrries, rius, canals, pistes d’aeroports, ports, 

edifi cis, cascs urbans, entre d’altres.

Aquest mètode, ràpid, net i ecològic, permet la instal·lació de 

serveis com ara aigua, gas, electricitat, comunicacions, etc. Així 

mateix, permet la instal·lació de canonades sota el nivell freàtic, 

drenatges marins, regeneracions de platges, descontaminació 

de sòls, reconstrucció i ampliació de col·lectors, etc.

TECNOLOGIA ECOLÒGICA, ECONÒmICA, 
NETA I RÀPIDA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
SERVEIS.

PERFORACIONS     
HORITZONTALS 
DIRIGIDES

 Efectiu, ja que no és necessari obrir rases, no s’obstaculitza el 

trànsit, es minimitzen els sorolls i l’estrès. 

 Ecològic, en evitar alteracions de biòtops naturals i 

l’afectació de la vida superfi cial.

 Ràpid, perquè agilitza els tràmits per l’obtenció de permisos 

i redueix els treballs crítics, obtenint-ne un elevat rendiment.

 Els equips són compactes, modulars i permeten emplaçar-

se amb facilitat en espais urbans o reduïts. 

 És una tècnica que permet la instal·lació de canonades 

amb el control absolut de la trajectòria de la perforació, 

permetent perforar llargues longituds amb gran exactitud, 

ja que l’orientació és controlada en tot moment pels 

sistemes de navegació (amb una localització centimètrica).

 Possibilitat de realitzar traçats parabòlics. 

 No s’interromp el trànsit (tant de vianants com rodat), 

evitant molèsties als ciutadans.

 L’impacte ambiental és mínim.

 Es garanteix la màxima seguretat als treballadors.

 Es redueixen temps d’execució de l’obra i, per tant, els 

costos fi nals d’aquesta.

PHDPHD
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ENCREUAMENT D’UN CANAL PERFORACIÓ SUBTERRÀNIA 
DE PARCS

ENCREUAMENT D’EDIFICIS 
I INDÚSTRIES

PERFORACIÓ SUBTERRÀNIA 
DE DESNIVELLS

ENCREUAMENT DE CAMINS 
PARAL·LELS TRANSITATS

ENCREUAMENT DE SISTEMES 
DE TRANSPORT SUBTERRÀNIS

ENCREUAMENT DE CARRERS 
TRANSITATS

ENCREUAMENT D’UN PAS NATURAL
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APLICACIONS

 Pas d’un riu natural 

 Pas d’un canal

 Pas d’un riu amb esculleres

 Perforació subterrània de parcs 

 Pas d’edifi cis i indústries

 Pas de sistemes de transport subterranis 

 Pas de biòtops 

 Perforació d’un talús 

 Pas sota arbres protegits

 Perforació subterrània d’escalinates

 Pas de diversos camins paral·lels transitats

 Perforació en carrers transitats

 Injecció de ciment

 Descontaminació de sòls

 Injecció d’aigües i/o gasos
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PHD per a la instal·lació d’una canonada  de PE100 PN6 de Ø1.400mm d’impulsió d’agua 
marina a la IDAM de Cartagena.
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PROCÉS DE L’OBRA

1- Estudi previ i replanteig d’obra 2 - Emplaçament d’equips i logística

6 - Tractament del llot de perforació

3 - Perforació pilot

7 - Soldadura del tub de polietilè (PE) 8 - Instal·lació de la canonada

5 - Operació d’eixamplament

4 - Sistemes de navegació
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Inmissari submarí de 350m amb canonada de PE100 PN10 
de Ø1.000mm, per a la captació d’aigua per a l’IDAM 
de Santa Eulàlia des Rius, a la Punta des Faralló, Eivissa.
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 Efectiu, evita l’obertura de rases en el tram intermareal, 

amb major dinàmica marina, i amb majors complicacions 

mecàniques per la sortida a mar. 

 Ecològic, en evitar alteracions de biòtops naturals i 

l’afectació de la vida superfi cial (praderes de posidònia).

 Ràpid, perquè agilitza els tràmits per l’obtenció de permisos 

i redueix els treballs crítics, obtenint-se un elevat rendiment. 

 Els equips són compactes i modulars.

 És una tècnica que permet la instal·lació de canonades 

de polietilè amb el control absolut de la trajectòria de la 

perforació, permetent perforar llargues longituds amb 

gran exactitud, ja que l’orientació és controlada en tot 

moment pels sistemes de navegació (amb una localització 

centimètrica).

 Possibilitat de realitzar traçats parabòlics admetent corbes 

en planta i perfi l. 

 L’impacte ambiental és mínim, ja que la fauna i fl ora de 

l’entorn no queda afectada, aper tant no infl ueix sobre el 

paisatge coster. 

 Es garanteix la màxima seguretat als treballadors.

 Es redueixen temps d’execució de l’obra i, per tant, els costos 

fi nals d’aquesta.

LA PERFORACIÓ HORITzONTAL DIRIGIDA 
ÉS LA TÈCNICA HABITuAL PER L’EXECuCIÓ 
D’EmISSARIS I CAPTACIONS D’AIGuA DE mAR.

Al ser una tècnica subterrània evita el tram de major dinàmi-

ca marina (una zona de treball difícil per equips marins i ter-

restres) sempre condicionats a danys deguts als temporals i 

alhora evitant alterar zones protegides com són les praderies 

de posidònia.

CONNEXIONS TERRA-MAR

AVANTATGES DEL SISTEMA

APLICACIONS

 Interconnexions marines 

 Connexions terra-mar d’oleoductes - gasoductes

 Emissaris

 Immissaris

 Injecció de fl uïts en formacions geològiques off shore.
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1 - Sortida PHD al mar

 - Treballs d’eixamplament

4 - El tub s’introdueix 

  progressivament a la 

  perforació

2 - Transport de la canonada

5 - El tub desapareix de la  

  superfície i finalitza la

       seva introducció pel 

       túnel

3 - L’inici del tub descendeix

6 - El tub queda instal·lat 

  en la perforació

PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ DEL TUB
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   1- Estudi previ i replanteig d’obra

En una primera instància es busca la caracterització del terreny 

i reducció dels riscos geològics associats a la pròpia excavació, 

a través d’estudis tals com:

 Topogràfi c i Batimètric

 Tomografi a Elèctrica

 Georadar

 Geològic

   2- Execució

El mètode constructiu consisteix en executar una perforació 

horitzontal dirigida, realitzant els passos descrits a continuació:

 Perforació pilot dirigida

 Sistemes de navegació

 Operacions d’eixamplament

 Soldadura del tub de polietilè (PE)

   3- Instal·lació del tub 

La instal·lació del tub es realitza de mar a terra, és a dir, el tub 

es desplaça fl otant pel mar i es connecta a la cadena de perfo-

ració. Aquest s’instal·la de manera controlada, tibant d’ell per 

instal·lar-lo progressivament en el túnel prèviament excavat i 

calibrat.

El tub, lubrifi cat per llots bentonítics, avança en direcció a la 

màquina, amb esforços controlats i normalment menysprea-

bles, quedant per tant, instal·lat lliure de tensions, sense defor-

macions ni defectes.

PROCÉS DE L’OBRA
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AVANTATGES DEL SISTEMA

 Dessalació.

 Refrigeració.

 Piscifactories.

 Resorts turístics.

 Processos químics i petroquímics.

 Plantes de processat de minerals.

 Recuperació de petroli pesat (heavy oil).

APLICACIONS

CAPTACIÓ D’AIGUA MARINA MITJANÇANT
DRENS HORITZONTALS DIRIGITS

SISTEmA DE CAPTACIÓ D’AIGuA mARINA 
DESENVOLuPAT PER CATALANA DE PERFORACIONS 
SA PER DONAR SOLuCIÓ A LES NECESSITATS DE 
CAPTACIÓ D’AIGuA DE BONA QuALITAT.

Neodren® constitueix una novetat en el mètode de captació 

d’aigua marina, ja que instal·lant drens horitzontals en una 

capa permeable del subsòl marí amb recàrrega fi ltrada del 

mar, s’aconsegueix una captació d’aigua sense terbolesa, de 

bona qualitat i amb un cabal constant.

Els tubs fi ltrants s’instal·len en diferents perforacions executa-

des en un sol emplaçament de reduïdes dimensions, separat 

de la línia de costa la distància que especifi quen les dispo-

sicions administratives i urbanístiques, perforant el subsòl 

i endinsant-se al mar, fi ns a la formació geològica aqüífera 

prèviament seleccionada. Aquesta formació permeable per 

porositat i/o per fracturació assegura la recàrrega permanent 

de l’aqüífer marí i l’extracció contínua de grans cabals d’aigua.

EFECTIu

 Obtenció d’aigua de qualitat que minimitza el procés de      

potabilització.

 Nul·la erosió del dren per part de l’acció dinàmica marina, 

 gràcies a la seva condició subterrània.

 Eliminació de la terbolesa pròpia o antròpica de l’aigua   

marina.

 Temperatura homogènia de l’aigua captada.

 Recàrrega permanent de l’aqüífer marí.

ECOLÒGIC 

 No provoca falques d’intrusió marina al continent.

 Nul·la afectació física i biològica de la línia de la costa i de 

l’hàbitat marí.

 Eliminació d’excavacions de rases al fons marí.

 No afecta els aqüífers d’aigua dolça.

RÀPID 

 Emplaçament superfi cial de l’equip de perforació sense   

necessitat de moviments de terres.

 Ubicació del punt de captació en un espai reduït.

 Dues àrees reduïdes de treball: una a terra i l’altra al mar.

 Sense voladures, construcció d’espigons o dragats del fons 

marí.

NEODREN ®
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AVANTATGES SOBRE CAPTACIONS AMB POUS VERTICALS I TOMA OBERTA

Captació amb toma oberta
La toma oberta permet la captació d’aigua de mar mitjançant 

tubs immissaris de gran diàmetre i de gran longitud (varis 

quilòmetres), per arribar a la batimetria de 30 a 60 m, 

profunditat en la qual l’aigua gaudeix de condicions físico-

químiques ideals pel seu tractament, quedant sempre 

exposada a una possible contaminació externa.

La presència de praderies de posidònia i altres biòtops 

protegits són un obstacle per la realització del treballs 

d’excavació i dragat del fons marí. Neodren® i la tecnologia de 

la Perforació Horitzontal Dirigida són la solució per a la captació 

i instal·lació de l’immissari, requerit en el cas de fons marins amb 

orografies abruptes.

Captació en aqüífers costaners
La pressió demogràfica i urbanística fa que els aqüífers d’aigua 

dolça situats a l’entorn de la costa, estiguin sotmesos a fortes 

extraccions mitjançant nombrosos pous verticals en procés 

de sobreexplotació, fet que provoca la intrusió d’aigua del 

mar i la seva salinització, amb el conseqüent fracàs del sistema 

de captació d’aigua potable. Agreuja aquesta salinització 

generalitzada la captació d’aigua salada, destinada a plantes 

dessaladores mitjançant pous verticals a la línia de costa, que 

provoquen alteracions i desplaçaments de la fràgil superfície 

de contacte entre l’aigua dolça continental i l’aigua marina. 

Neodren® evita la captació i afecció d’aigua dolça, doncs 

els trams filtrants se situen en el subsòl marí, separats de la 

superfície interfase d’aigua dolça-salada.

La captació d’aigua salada en aqüífers de baixa permeabilitat 

(poc gruix de zona saturada), fa que la captació d’elevats 

cabals sigui impossible encara que es multipliquin el nombre 

de pous verticals.

Neodren®, instal·lat en el subsòl marí amb recàrrega constant 

d’aigua de mar, maximitza el rendiment en el cabal de l’aqüífer 

submergit.

Captació en zona costanera de baixa permeabilitat
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1- Estudi de viabilitat

Es realitza un estudi hidrogeològic de la zona, que inclou 

cartografi a geològica continental i marina, batimetria i la 

realització de sondejos verticals. Es realitza una perforació 

horitzontal dirigida experimental per confi rmar les hipòtesis 

de treball i procedir als assajos d’aforament i anàlisis químic 

de l’aigua. 

Un cop confi rmada la viabilitat de captació, es projecta el 

nombre de drens horitzontals, disposats en forma de ventall 

o en paral·lel, que permetran l’extracció del cabal requerit.

2- Perforació pilot

Neodren® permet dirigir el capçal de perforació per realitzar 

drens de gran longitud dins de la capa aqüífera productiva. 

Mitjançant aquesta tecnologia es realitzen les perforacions 

des de terra i surten al mar sense afectar el tram intermedi. Per 

a la localització del capçal de perforació, s’utilitzen sistemes de 

navegació magnètics (MGS) amb una precisió de localització 

centimètrica que permet la reconducció del sondeig per tal 

d’aconseguir uns resultats òptims.

3- Operació d’eixamplament

La perforació pilot prèvia s’eixampla i es va engrandint fi ns el 

mar per tal d’aconseguir el diàmetre desitjat per instal·lar el 

tub fi ltre. La fi nalitat d’eixamplar empenyent és la obtenció 

del detritus procedent del tram perforat, evitant d’aquesta 

manera l’afectació de les zones productives d’extracció 

d’aigua. El fl uid de perforació  es  reutilitza,  optimitzant així 

el procediment.

4- Instal·lació del tub fi ltre

A la perforació s’introdueix un dren tubular de tipus foradat 

o microperforat en el tram productiu, d’acord amb les 

característiques del terreny. Aquest és transportat fi ns al 

mar per mitjà d’una embarcació, on es connectarà amb 

l’eixamplador d’empenta.

Un cop realitzada la connexió, l’assemblatge retrocedirà cap a 

terra per tal de deixar el tub fi ltre degudament instal·lat.

5- Neteja i cimentació

S’efectua una neteja succionant els fl uids de perforació i 

detritus existents, utilitzant dispersant. La neteja s’aconsegueix 

inserint dins del dren un calibre netejador a alta pressió 

(superior a 50bar). Es segella l’espai anul·lar de la zona 

prevista com a no productiva amb ciment sulforresistent, 

especialment els trams inicial i fi nal, amb la fi nalitat d’impedir 

la captació en aquestes zones. D’aquesta manera es protegeix 

l’àrea fi ltrant de possibles intrusions no desitjades d’aigües 

dolces continentals procedents de la descàrrega costera,  

d’aigua marina immediata al tram fi nal de sortida al fons marí.

6- Aforament

Amb el Neodren® ja fi nalitzat, es procedeix a realitzar un 

aforament per determinar el rendiment i el cabal de la 

captació, així com per la presa de mostres d’aigua pel seu 

anàlisis.

PROCÉS DE L’OBRA

 Emplaçament de perforació reduït, comú a tots els drens.

 No afecta als aqüífers d’aigua dolça.

 Sense alteració de les zones de superfície.

 Sense molèsties als banyistes.

 Sense alteració de la línia de costa.

 Sense excavacions en el fons marí.

 Sense alteració de la vida subaquàtica.

IMPACTE AMBIENTAL
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mÉS DE 45 ANyS ESTuDIANT EL TERRENy 
I CAPTANT AIGÜES EN AQÜÍFERS A GRAN 
PROFuNDITAT

En el camp de la perforació vertical, la principal aplicació ha 

estat i segueix essent la captació d’aigües subterrànies, en la 

qual l’empresa és capaç d’oferir un servei complet “claus en 

mà”.

Altres aplicacions:

  Abatiment del nivell freàtic en obra civil.

  Perforacions per aprofi tament de l’energia geotèrmica. 

  Pous per descontaminació d’aqüífers.

  Pous d’injecció d’aigua.

  Piezòmetres de control amb fi nalitats mediambientals.

  Sondeigs de reconeixement geològic i investigació 

  geotècnica.

  Perforacions per protecció catòdica.

  Perforacions en espai reduïts.

Associat a les perforacions verticals es 
realitzen tasques com:

  Manteniment, millora i rehabilitació de captacions exis-

tents.

  Segellat de pous existents i/o cimentacions especials.

  Estudis hidrogeològics .

  Testifi cacions i videoinspeccions .

  Tramitació de permisos a les administracions competents.

Des dels seus inicis, l’any 1968, l’empresa ha anat evolucionant 

i millorant la tècnica de la perforació vertical enfocada, sobre-

tot, a la captació d’aigües subterrànies.

Amb l’adquisició del sistema capçal dual, Catalana de Perfora-

cions ha aconseguit ser capaç de perforar en qualsevol tipus 

de terreny. Nombroses actuacions per a administracions auto-

nòmiques i locals, constructores, particulars, acrediten el bon 

treball realitzat durant tots aquests anys.

El canvi de paradigma energètic que s’ha donat en els dar-

rers anys ha contribuït a tenir una major sensibilitat enfront les 

energies alternatives com és l’energia geotèrmica. En aquest 

sector s’ofereix a client la realització de tot l’estudi i obra de 

climatització  “claus en mà”.

PERFORACIÓ     
VERTICAL

APLICACIONS

PV
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Sistema de rotopercussió

Es tracta d’un sistema de perforació que utilitza l’aire com-

primit per accionar el martell o eina de perforació al mateix 

temps que crea una circulació i transport del detritus cap a 

l’exterior de la perforació. Simultàniament a la percussió, s’im-

primeix al barnillatge un moviment rotatiu mitjançant el cap-

çal de la màquina de perforació.

Es disposa de maquinària capaç d’assolir profunditats de fins 

800 m i diàmetres de fins 600 mm, i  maquinària adaptable per 

a espais reduïts.

Aquest sistema és idoni per la perforació de terrenys conso-

lidats com granits, calcàries, gresos,... essent una perforació 

molt ràpida.

Sistema de capçal dual

El sistema capçal dual es caracteritza per la perforació i revesti-

ment simultani en terrenys no consolidats, d’elevada dificultat.

La màquina perforadora té dos capçals de rotació indepen-

dents, un que acciona el barnillatge i eina de perforació i un 

altre que acciona la canonada de treball provisional. En cas de 

perforar terrenys sense cohesió (sorres i graves), l’avanç de la 

canonada es fa per davant del martell de perforació garantint 

estabilitat de les parets i mínima afecció del terreny. En cas de 

terrenys de bolos i/o roca, es pot aturar la rotació de la canona-

da i continuar amb el martell fins a la profunditat convenient.

Permet la perforació de tot tipus de terrenys, consolidats i no 

consolidats; en aquest últim cas, el fet de treballar amb ca-

nonada de treball provisional i simultani a la perforació, evita 

l’additiu de  bentonites o llots tixotròpics, alterant d’aquesta 

manera el mínim les característiques dels materials perforats.

Es poden assolir diàmetres de fins a 600 mm, ideals per a cap-

tacions en aqüífers al·luvials.

Sistema de rotació amb circulació inversa

La perforació es realitza a rotació amb l’eina perforadora situa-

da a l’extrem del varnillatge i realitzant-se la circulació del fluid 

de perforació i recuperació del detritus per l’interior de les bar-

res de perforació, fent que les parets del pou es mantinguin 

estables.

El fluid de la perforació pot ser aigua o bé bentonita, en funció 

de  les característiques del terreny.

Aquest sistema és idoni per a perforacions en materials no 

consolidats, com argiles, sorres argiloses,  margues i graves, 

entre d’altres.

SISTEMES DE PERFORACIÓ
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  1- Estudi previ de camp i gabinet

Abans d’iniciar qualsevol tipus de perforació, és necessari un 

estudi previ de camp i de gabinet.

A l’ofi cina es realitza una recopilació de dades hidrogeològi-

ques de la zona a investigar, tals com litologia, estratigrafi a, 

topografi a, nivells de la capa freàtica regional i local, inventari 

de pous existents, possibles singularitats químiques de les ai-

gües subterrànies, tant naturals com produïdes per processos 

industrials, agrícoles, etc. El treball de camp consisteix un una 

visita  a la zona d’estudi i realització, si s’escau, d’una cartogra-

fi a geològica, valoració de les necessitats del client i inspecció 

de les instal·lacions existents,... 

Amb totes aquestes dades, s’elabora un informe amb els 

perfi ls litològics teòrics i proposta d’actuació específi ca per 

a cada treball. 

   2-Emplaçament

És necessari disposar de l’espai de treball lliure d’obstacles, 

així com assegurar que no hi ha serveis enterrats en el subsòl 

a perforar o altres elements que puguin interferir en la cor-

recte execució de l’obra. La zona d’ocupació ha de disposar 

d’un correcte accés per la maquinària i materials. No obstant, 

dependrà de l’espai disponible i les necessitats concretes de 

cada obra. 

En el cas d’emplaçaments en zones de dimensions molt re-

duïdes, amb limitacions d’alçades, com podria ser a l’interior 

d’un garatge, es compta amb un equip de perforació petit 

que permet, en funció del terreny, perforar fi ns a uns 100 m 

de fondària.

   3- Sondeig d’investigació / Pou de captació

Les perforacions es realitzen seguint les indicacions que de-

termina el geòleg, emprant el sistema de perforació més ido-

ni, determinat en l’estudi hidrogeològic previ. 

Els treballs s’inicien normalment a un diàmetre petit d’inves-

tigació d’uns 220 mm. Durant l’execució de la perforació es 

recullen mostres de terreny i es prenen dades de les diferents 

entrades d’aigua, conductivitats i tots els paràmetres que es 

considerin necessaris per tal d’elaborar la columna litològica 

de la perforació i dissenyar l’esquema constructiu del pou. 

Les necessitats del client i les dades obtingudes durant la 

perforació d’investigació seran determinants per considerar 

la necessitat d’eixamplar la perforació a un diàmetre superior. 

PROCÉS DE L’OBRA
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Execució de pous per a la captació d’aigües subterrànies a Dubai (EAU). 
Perforacions fins a 800m de fondària.
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   4- Revestiment del pou

En funció dels resultats obtinguts en la fase d’investigació, es 

determinen les característiques constructives del pou:  tipus 

de canonada de revestiment, trams ranurats, tipus de fi ltres, 

engravats, segellats… 

   5- Neteja i desenvolupament

Un cop instal·lada la canonada de revestiment, es procedeix 

a la neteja i desenvolupament del pou amb aire comprimit. 

La durada i tipologia de la neteja estarà condicionada al tipus 

de terreny. 

   6- Assaig de bombeig

Per tal de determinar el cabal òptim d’explotació del pou i/o 

les característiques hidrològiques de l’aqüífer, s’aconsella la re-

alització d’un assaig de bombeig amb control de cabal i del 

nivell d’aigua mitjançant una bomba submergible i sonda de 

nivell adequades a les característiques del pou. 
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Interior de la mina de Cabanasses explotada per Iberpotash SA 
ubicada a la conca potàssica catalana (Súria, Barcelona).  

Mètode de perforació utilitzat

Imatge cedida per Atlas Copco SAE.
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DILATADA EXPERIÈNCIA EN EXECuCIÓ DE 
CAmPANyES DE SONDEJOS A LA mINERIA 
DE LA POTASSA

Per a treballs d’exploració minera, Catalana de Perforacions 

SA compta amb una sonda de rotació amb recuperació con-

tínua de testimoni mitjançant sistema wire-line, així com amb 

equips auxiliars i professionals experts capaços d’aconseguir 

els objectius marcats i en les condicions més extremes. 

De la mateixa manera, per a realitzar investigacions geotèc-

niques Catalana de Perforacions SA disposa de maquinària i 

professionals experimentats en diversos assajos i proves, sent 

els més destacats: Standard Penetration Test (SPT), estudi de 

límits d’Atterberg i assaigs de resistència a compressió simple 

(RCS). 

OBRA DE REFERÈNCIA

L’any 2012 Catalana de Perforacions SA va iniciar una campa-

nya de sondejos d’exploració a l’interior de la mina Cabanas-

ses, explotada per Iberpotash SA (subsidiària d’ICL Fertilizers). 

Aquesta campanya destaca per la seva especial rellevància, ja 

que suposa el primer pas en el procés de defi nició de les reser-

ves del jaciment de sals potàssiques enclavat a la localitat de 

Súria (Barcelona), al cor de la Conca Potàssica Catalana.

SISTEMES I AVANTATGES

SISTEMA I AVANTATGES

El mètode de perforació utilitzat consisteix en l’execució de 

sondejos subhoritzontals dirigits, en els quals s’aconsegueix 

una recuperació contínua i inalterada del testimoni gràcies a la 

injecció d’aigües mare mitjançant circulació inversa. 

Cada sondeig consta d’entre set i vuit desviaments, aconse-

guint longituds màximes de 1.400 metres per desviament. 

Cal destacar que, durant els dos primers anys d’operacions, es 

van poder obtenir més de 50.000 metres de mostres geolò-

giques.

EXPLORACIÓ
MINERA
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Treball de camp de l’equip de Topografia i Georadar.
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SERVEI INTEGRAL EN LA INVESTIGACIÓ 
DEL SuBSÒL

La divisió de Ground Research neix amb la intenció d’oferir un 

servei integral en la investigació del subsòl, a fi  de planifi car, 

dissenyar i minimitzar els riscos associats a la geologia del 

terreny, a la pròpia excavació, així com localitzar i evitar els 

serveis soterrats i estructures presents de naturalesa antròpica. 

Els mètodes de prospecció geofísica representen una gran 

eina d’investigació del subsòl. Són tècniques no invasives que 

permeten localitzar els serveis soterrats i la caracterització del 

terreny.

   1- GEORADAR

La seguretat i la rendibilitat d’una obra està condicionada a 

una bona preparació del traçat planifi cat, localitzant prèvia-

ment obstacles (serveis/estructures...) per optimitzar al màxim 

les actuacions i així evitar ruptures de serveis .

El GPR (Ground Penetrating Radar) és un mètode de prospec-

ció geofísica basat en l’emissió d’ones electromagnètiques al 

subsòl mitjançant una antena transmissora. És una tècnica 

d’investigació indirecte i no destructiva en la qual no és neces-

sari realitzar excavacions o qualsevol altre tipus d’intervenció 

en el terreny. 

L’existència de canvis notables causen un refl exe d’una part 

dels impulsos que d’aquesta manera arriben al receptor de la 

superfície en funció de la variable de temps. Aquesta informa-

ció és captada i posteriorment, processada amb ajut d’equips 

informàtics que permeten la gestió de la gran quantitat de 

dades obtingudes. 

Els principals avantatges d’aquest mètode són la rapidesa en 

la presa de dades i l’alta resolució obtinguda així com la bona 

qualitat dels resultats aconseguits, en un subsòl superfi cial 

comprès entre 0 i 3m.

TECNOLOGIA

Aplicacions

 Localització d’objectes artifi cials i serveis (conduccions, 

cimentacions, galeries, restes arqueològiques, etc.).

 Localització d’objectes naturals (blocs rocosos, plans de 

lliscament, etc.).

 Cavitats i fractures en zones carstifi cades.

 Alteracions en formigons i asfalts.

 Estratigrafi cació del terreny, tant d’origen natural com   

antròpica.

 Hidrogeologia: detecció del nivell freàtic somer.

 Localització del substrat rocós i determinació de canvis 

laterals de fàcies.

 Detecció de plomes contaminants.

 Auscultació en túnels.
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Tipologia de treballs

Estudis per PHD

 Detecció complerta dels serveis i estructures al subsòl en el 

traçat de la perforació.

 Topografi a detallada per a la localització i posicionament 

dels serveis.

 Disseny constructiu de la perforació .

 Elaboració de plànol, planta i perfi l de la perforació.

Estudis per obra lineal

  Localització i senyalització de serveis. 

  Aplicacions per rases tant per a la planifi cació de l’actuació 

com per a la verifi cació prèvia a l’execució.

  Detecció dels serveis, cartografi ats en plànol.

   2- TOPOGRAFIA

Es cartografi en tots els elements que poden afectar al traç de 

les canalitzacions, com canvis de nivell, límits geogràfi cs, carre-

teres, camins, nivells del riu, etc. 

Prèviament a l’estudi geofísic, es procedeix a l’aixecament to-

pogràfi c de la zona per a una correcta situació dels perfi ls ge-

oelèctrics realitzats.

   3- BATIMETRIA

A l’igual que en topografi a terrestre, es prenen dades del relleu 

del fons marÍ, generant models tridimensionals, que permeten 

la presa de decisions en l’entorn aquàtic. 

El sistema combinat, entre la sonda instal·lada a l’embarcació i 

el sistema doble de posicionament GPS diferencial (un col·lo-

cat a terra i l’altre en la pròpia embarcació), permet el registre 

en un ordinador de les coordenades XYZ. 
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   4- TOMOGRAFIA ELÈCTRICA

La Tomografia Elèctrica, altrament anomenat imatges de resis-

tivitat, té com a objectiu la caracterització dels materials del 

subsòl mitjançant la distribució espacial de les seves propie-

tats elèctriques.

És un mètode de prospecció geofísica que consisteix en la in-

jecció de pulsacions de corrent elèctrica contínua al terreny a 

través d’una sèrie d’elèctrodes.

A partir del valor de corrent injectat i el voltatge mesurat s’ob-

té la caracterització dels materials del subsòl. 

Aplicacions

 

 Estudis geològics. Potències estratigràfiques, localització 

del basament rocós, continuïtats laterals, etc.

 Investigacions geotècniques

 Investigacions relacionades amb el camp de la construcció

 Detecció de cavitats i zones de fractura

 Hidrogeologia. Exploració d’aigües subterrànies

 Estudis mediambientals. Cartografia de plomes contami-

nants

 Imatges de tomografia de sondeig a sondeig i de sondeig 

a superfície.

 Investigacions destinades a perforacions horitzontals, 

 tuneladores, etc.

 Estudis arqueològics.

 Exploració en medis marins.

 Exploració de recursos miners.
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   7- ESTuDIS HIDROGEOLÒGICS

Un estudi hidrogeològic és un anàlisi de les característiques 

hídriques del subsòl. Aquests estudis es realitzen a fi  de conèixer:

 Profunditat i variacions en el nivell freàtic.

 Modelització de mapes piezomètrics.

 Avaluació de la capacitat de càrrega dels aqüífers.

 Defi nició de les reserves hídriques d’un aqüífer.

 Estudis d’explotació d’afl oraments d’aigua.

 Estudi d’aigües per ús termal o sanitari.

   6- RESISTIVITAT TÈRMICA DEL TERRENY

La mesura dels valors de resistivitat tèrmica del terreny són 

imprescindibles a l’hora de dissenyar intercanvis d’energia a 

través del subsòl.

El test de Resposta Tèrmica (TRT) és un mètode senzill que 

proporciona el valor real de la conductivitat tèrmica de tota la 

perforació o més exactament de tot  el material que envolta 

la perforació tenint en compte a més a més altres paràmetres 

que són summament importants com pugui ser la presència 

d’aigua subterrània o la pròpia conductivitat del material de 

farciment de les perforacions.

   5- SONDEIG D’INVESTIGACIó

Per aconseguir un coneixement més profund del terreny, es 

planifi quen i s’executen campanyes de sondejos d’investiga-

ció geològica/geotècnica.

Generalment el mètode més utilitzat en aquests casos és la 

perforació de sondejos amb la recuperació contínua de testi-

moni mitjançant sistema Wire-line.

Aquests testimonis són interpretats pels geòlegs posterior-

ment i analitzats en laboratori en el cas necessari.
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   8- VIDEOINSPECCIONS

La videoinspecció de pous és una eina de control i prevenció 

molt útil per mantenir en bon estat les captacions d’aigua. 

Gràcies a la visió frontal i lateral de 360º que té l’equip de 

visualització, es pot comprovar l’estat del revestiment així com 

dels trams ranurats i, si és necessari, programar les tasques de 

neteja o reparació necessàries per poder anticipar-se a possibles 

incidències. 

En perforacions realitzades en terrenys rocosos, la càmera de 

videoinspecció pot ser molt útil per visualitzar directament la 

litologia travessada i la seva estructura.
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Tècnics i enginyers especialistes en obres de perforació vetllant per la seguretat 
i la correcte execució dels projectes.
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SERVEIS 
PROFESSIONALS

Catalana de Perforacions SA compta amb un equip de 

consultors tècnics especialitzats en el desenvolupament de 

projectes i solucions orientades a l’enginyeria mediambiental 

i a l’aprofi tament dels recursos naturals i hídrics. 

Entre tots aquests serveis, Catalana de Perforacions SA té una 

llarga experiència en els següents àmbits:

 Redacció de projectes, avantprojectes i plans de seguretat 

i salut.

 Elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i/o econòmica.

 Elaboració d’estudis d’impacte ambiental.

 Modelització i elaboració d’informes geològics,    

hidrogeològics i geotècnics.

 Avaluació de recursos miners i defi nició de reserves.

 Disseny i planifi cació de campanyes de sondejos.

 Assistència tècnica especialitzada durant el disseny i   

l’execució de la PHD.

 Direcció d’obra 

 — Gestió de projectes, obres i campanyes de sondejos

 — Coordinació de seguretat i salut

 Elaboració de projectes “claus en mà”.

 Gestió i tramitació de permisos amb les Administracions   

competents (Mines, Confederacions Hidrogràfi ques, Medi  

Ambient, etc.).

CuRS D’ESPECIALITZACIó EN PHD AMB LA 
COL·LABORACIó DE LA uPC

Catalana de Perforacions, SA imparteix un curs de postgrau 

pioner a l’estat espanyol, denominat: “Curs d’Especialització en 

Perforació Horitzontal Dirigida”. Aquest postgrau de 60 hores, 

s’imparteix amb la col·laboració de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC), concretament amb l’Escola Politècnica 

Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 

El curs està dirigit especialment a enginyers de mines, civils, 

d’obres públiques, industrials, geòlegs, així com gent interes-

sada en el sector de les obres subterrànies.  

La realització del curs permet tenir amplis coneixements so-

bre la tecnologia:

 Dissenyar i projectar correctament obres amb la 

 metodologia de perforació horitzontal dirigida.

 Poder treballar en aquesta temàtica.

El Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals és 

l’únic departament universitari, gairebé de la meitat oriental 

de la Península, especialitzat en temàtica subterrània i que 

gaudeix de nombrosos enginyers de mines que investiguen el 

sòl i el subsòl. En el marc competitiu actual, l’empresa Catalana 

de Perforacions, SA ha apostat per apropar el sector empresa-

rial a la universitat, als estudiants, enginyers i tècnics d’obra, 

amb la voluntat de formar-los, tant a nivell teòric com pràctic, 

i així completar els seus perfi ls professionals. En aquest post-

grau els alumnes tenen la possibilitat de posar en pràctica els 

seus coneixements, practicant amb els equips i la tecnologia 

més puntera a nivell estatal que l’empresa posa al seu abast. 

Així doncs, la unió d’aquestes dues entitats, universitat i em-

presa, ha esdevingut un referent, oferint una formació especí-

fi ca i innovadora en Perforació Horitzontal Dirigida, de primer 

nivell a Espanya. 

CONSULTORIA

FORMACIÓ
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Davant el dinamisme i fl exibilitat que exigeix el mercat actual, 

Catalana de Perforacions SA ofereix una resposta ràpida i efi -

cient a nivell global: la mobilització dels seus equips de treball 

per a l’execució de projectes en qualsevol lloc del món.

L’actiu més valuós de la nostra empresa som cadascuna de les 

persones que formem part d’ella i, per tant, el millor servei que 

podem oferir és la nostra experiència acumulada. És per això 

que Catalana de Perforacions SA facilita el seu capital humà a 

tots aquells clients que, estant en possessió de la maquinària 

adequada, necessita d’unes mans expertes que la operin per 

complir els seus objectius i expectatives.

En aquest aspecte, l’empersa posseeix equips compostos per 

navegadors, topògrafs, caps d’obra, perforistes, mecànics, tèc-

nics de llots i electricistes; aquests compten amb àmplia ex-

periència provada en el camp de la planifi cació i execució de 

projectes de perforació horitzontal dirigida, i que són capaços 

de treballar amb màquines les capacitats de tir van des de les 

12Tn a les 350Tn.

Així mateix, aquesta experiència tècnica acumulada es veu 

complementada per un ampli coneixement d’idiomes, comp-

tant amb una plantilla multilingüe capaç de comunicar-se 

amb els nostres clients en espanyol, català, anglès, francès, 

alemany, àrab, romanès, rus i ucraïnès.

Catalana de Perforacions SA compta amb un ampli parc 

d’equips de treball: màquines de perforació horitzontal dirigi-

da (de 12Tn, 15Tn, 30Tn, 50Tn, 100Tn i 200Tn), equips de perfo-

ració vertical, dispositius per a navegació, recicladores de fang, 

desarenadores, bombes d’alta pressió, etc.

Aquests equips estan a disposició dels nostres clients en règim 

de lloguer quan i on els necessitin, oferint a més una perfecta 

posada en marxa així com un servei de manteniment efi cient 

durant la fase d’operació.

Consulti el nostre dossier informatiu per conèixer en profun-

ditat les característiques dels nostres equips de treball. De la 

mateixa manera, no dubti en consultar per obtenir informació 

sobre preus i disponibilitats.

CuRSOS ESPECIALITZATS PER A EMPRESES

Més de 50 anys d’experiència en obres subterrànies avalen el 

bon fer de l’empresa i dels tècnics que en formen part. 

Al llarg dels anys la tècnica de la perforació horitzontal 

dirigida ha anat agafant més rellevància en el camp de l’obra 

civil i s’ha posicionat com una tecnologia imprescindible per 

a l’encreuament de tot tipus de vies, edifi cacions o espais 

naturals en els quals no hi poden haver afectacions externes. 

Amb la voluntat de conèixer les característiques i les especifi -

cacions de la tècnica, empreses de tot l’estat espanyol ja han 

contractat els nostres serveis de formació tècnica per ampliar 

els coneixements i els camps d’experiència dels seus tècnics, 

i així respondre de manera més efi caç i fl exible als casos de 

demandes de treball molt especialitzades. 

EQUIP HUMÀ

PROVISIÓ DE MAQUINÀRIA
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CAPTACIó D’AIGuA SALADA DE MAR

Sistema desenvolupat per Catalana de Perforacions SA, que 
consisteix en captar aigua marina mitjançant un dren subter-
rani, horitzontal i dirigit, excavat davant de la costa. Aquest 
dren, instal·lat en una capa permeable del terreny amb re-
càrrega directe d’aigua del mar, és capaç de subministrar un 
cabal d’aigua marina continu i d’alta qualitat que no presenta 
terbolesa i alimenta una planta dessalinitzadora petita i por-
tàtil, la qual, a més de poder emplaçar-se en qualsevol lloc, 
produeix aigua potable. 
Aquest sistema és el més sostenible i eficient a nivell medi 
ambiental, ja que no afecta a la fauna ni la flora marina. Fins 
i tot suposa una solució integral, ja que pot operar de forma 
autònoma quan la localització i/o les restriccions ambientals 
així ho requereixin .

Aplicacions

 Poblacions aïllades

 Petites piscifactories

 Explotacions agrícoles

 Complexos hotelers i urbanístics 

 Camps de golf

Avantatges

 Ecològic: No exerceix impacte ambiental sobre l’entorn, ja   
que el dren queda instal·lat al subsòl i no afecta el paisatge  
coster.

 Portàtil: Es pot instal·lar en qualsevol punt de la costa i en un 
curt espai de temps. A més, els equips es poden mobilitzar 
de forma ràpida. 

 Expansible: La capacitat de producció d’aigua potable pot  
incrementar gradualment en el cas que la demanda d’aigua  
potable augmenti. Els equips són modulables i el número de 
drens són escalables, segons les necessitats d’aigua requerida. 

 Autònom: La planta de dessalinització pot accionar bé con-
nectant-la a la xarxa elèctrica o bé mitjançant panells foto-
voltaics/molins eòlics. Fins i tot és possible construir sistemes 
híbrids per garantir el ple funcionament de la instal·lació.

 Qualitat: L’aigua produïda compleix els estàndards mínims 
requerits per a consum humà i ús agrícola.

 Econòmic: La inversió inicial és petita i pot recuperar-se ràpi-
dament. A més, els costos d’operació i manteniment són molt 
baixos.

Projectes EPC
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CAPTACIó I DESSALINITZACIó D’AIGuA 
PROCEDENT D’AQÜÍFERS SALATS

NEOPOU® és un sistema desenvolupat per Catalana de 

Perforacions SA, juntament amb Elèctrica Pintó SL, per donar 

solució a la manca d’aigua potable.

Aquest sistema consisteix en captar aigua salada d’aqüífers 

profunds mitjançant pous verticals. Cada pou està equipat 

amb una bomba submergible que transfereix l’aigua fins a la 

planta dessaladora, on a través d’un procés d’osmosi inversa 

es produeix l’aigua potable necessària apta per al consum 

humà, ús agrícola i/o lúdic.

Aplicacions

 Poblacions aïllades

 Explotacions agrícoles

 Complexos hotelers i urbanístics 

 Camps de golf

NEOPOU ®

Avantatges

 Ecològic: És un sistema sense impacte ambiental, ja que no 

afecta ni l’entorn paisatgístic ni la fauna existent.

 Portàtil: Neopou pot instal·lar-se en qualsevol lloc i en un 

curt espai de temps. A més, els equips es poden mobilitzar 

de forma ràpida. 

 Expansible: La capacitat de producció d’aigua potable pot 

incrementar gradualment en el cas que la demanda d’aigua 

potable augmenti. Els equips són modulables i  escalables, 

segons les necessitats d’aigua requerida. 

 Autònom: La planta de dessaladora pot accionar-se, bé 

connectant-la a la xarxa elèctrica o bé mitjançant panells 

fotovoltaics o molins eòlics. Fins i tot és possible construir 

sistemes híbrids per garantir el ple funcionament de la 

instal·lació.

 Qualitat: L’aigua produïda compleix els estàndards mínims 

requerits per a consum humà, ús agrícola i lúdic.

 Econòmic: La inversió inicial és petita i pot recuperar-se 

ràpidament. A més, els costos d’operació i manteniment 

són molt baixos
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NEODREN

GROUND
RESEARCH

APPROACH

PHD

PROJECTES
EPC

SERVEIS
PROF.

EXPLOR.
MINERA

PV

Realitzar l’estudi geològic previ, captar l’aigua subterrània, po-

tabilitzar-la per fer-la útil per al seu consum i distribuir-la per la 

xarxa perquè arribi al seu destí fi nal. 

Catalana de Perforacions és capaç d’oferir als clients un ser-

vei complet per cobrir les seves necessitats d’aigua, com ara 

l’abastament d’aigua potable, sistemes de reg, abastament in-

dustrial.... La possibilitat de contractar un servei “claus en mà”, 

els proporciona la comoditat d’agrupar les diferents fases del 

projecte i obra en una sola gestió.  

A l’inici, els tècnics i hidrogeòlegs de l’empresa realitzen l’es-

tudi d’investigació previ per determinar la localització òptima 

per a la captació de l’aigua subterrània i en fan el projecte 

constructiu. A continuació es construeix el pou segons les ne-

cessitats del projecte i s’instal·len els equips de bombament i 

de potabilització d’aigua adequats. 

Així mateix, es monitoritzen les instal·lacions per automatit-

zar-ne el seu funcionament  i paral·lelament es supervisen i 

controlen les xarxes d’aigua potable i/o residuals a través de 

sistemes de telecontrol.

GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA

Oferim al client la possibilitat de realitzar l’estudi, dimensiona-

ment i obra de climatització “claus en mà”, garantint de mane-

ra integral el sistema geotèrmic.

El càlcul de les necessitats tèrmiques de l’edifi ci i el dimensi-

onament de les instal·lacions són clau per a una climatització 

efi cient. Catalana de Perforacions, a més d’aquest estudi previ, 

també ofereix al client l’execució completa de l’obra: des de la 

construcció de les perforacions per a col·locar els intercanvi-

adors de calor, fi ns a la instal·lació del terra radiant o fan coils, 

així com la posada en marxa de tot el sistema i el seu posterior 

manteniment.

GESTIÓ INTEGRAL DE LA GEOTÈRMIA



38

Oficines centrals de Catalana de Perforacions SA a Santpedor (Barcelona)
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Des dels seus orígens l’empresa ha investigat i desenvolupat 

les tècniques més punteres en el sector, especialitzant-se 

en obres d’alt grau de dificultat tècnica, evolucionant fins 

a esdevenir un referent a nivell mundial en l’aprofitament 

sostenible dels recursos naturals i hídrics. 

Actualment presta els seus serveis a la indústria petrolera, 

minera, agrícola, química i construcció; proveint als seus 

clients d’un ampli rang de solucions integrals en matèria 

d’enginyeria mediambiental. 

En els últims anys, l’empresa ha iniciat un ferm procés 

d’internacionalització, obrint mercat principalemnt a l’Orient 

Mitjà, Europa de l’Est, Àfrica Central i als Estats Units.

CATALANA 
DE PERFORACIONS, SA

ÉS uNA EmPRESA FuNDADA L’ANy 1968, 
ESPECIALITzADA EN OBRES DE
PERFORACIÓ.

   MISSIó

Emprar la sinergia resultant de la unió de les nostres empre-

ses per desenvolupar i proveir solucions encaminades a un 

ús eficient de l’energia i un millor aprofitament dels recursos 

naturals.

   VISIó

Ser un referent global en el desenvolupament i aplicació 

d’enginyeria mediambiental, per tal de promoure el desenvo-

lupament de les comunitats i la consecució d’una economia 

sostenible.

   VALORS

 COMPROMÍS. Els nostres recursos i esforços es destinen ex-

clusivament a complir amb les obligacions adquirides amb 

els nostres clients. Assumim com un objectiu la superació de 

les expectatives inicialment creades.

 PROXIMITAT. Ens agrada el tracte directe i personal amb 

els nostres clients, escoltar i entendre les seves necessitats, 

així com tenir en compte els seus suggeriments i crítiques.

 SOSTENIBILITAT. Creiem fermament en el principi de 

l’economia del bé comú i treballem per fer d’aquest món 

un lloc millor on viure en harmonia amb l’entorn natural 

que ens envolta.

 INTERNACIONAL. Per nosaltres no existeixen les fronteres, 

només les persones que habitem aquest planeta i els pro-

jectes que contribueixen a la millora de la seva qualitat de 

vida.

 EMPRENEDORIA. Ens agrada prendre la iniciativa. No ens 

arronsem davant els reptes i encarem cada nou projecte 

amb il·lusió i perseverança.
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GROUND RESEARCH  (GR)

APPROACH APROXIMACIÓ MARINA
(CONNEXIONS TERRA-MAR)

NEODREN®

PERFORACIÓ HORITZONTAL 
DIRIGIDA (PHD)

EXPLORACIÓ MINERA

PERFORACIÓ VERTICAL (PV)

Diversifi	cada	en	8	grans	línies	d’actuació,	
l’empresa	està	especialitzada	en:	

SERVEIS PROFESSIONALS

PROJECTES EPC
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Catalana de Perforacions SA, es va fundar el 1968 com una 
empresa especialitzada en l’execució de pous per a la captació 
d’aigua subterrània i perforacions horitzontals dirigides, 
important el know-how d’aquesta tecnologia al mercat 
espanyol l’any 1997.
Des d’aleshores ha anat diversifi cat les seves activitats, oferint 
en l’actualitat un ampli rang de solucions orientades a l’àmbit 
de l’aigua i el medi ambient.
http://www.catalanadeperforacions.com

Amb seu a Santpedor (Barcelona, Espanya) i més d’un 

centenar de treballadors en la seva plantilla, les empreses 

del Grup Aquacenter® presenten una orientació global, 

subministrant productes i serveis a administracions públi-

ques, empreses i particulars.

Les sis societats del grup disposen d’un alt nivell tecnolò-

gic i orienten l’activitat al sector hidràulic i energètic, tot i 

que cadascuna ho fa amb una especialitat diferent.

Domini Ambiental SL ocupa un lloc privilegiat en el sector 
de l’aigua i de les energies renovables, elements clau en el 
futur de la gestió energètica. Fundada el 2002 a Santpedor 
(Barcelona) i amb una clara orientació mediambiental. 
La distribució exclusiva de les millors marques internacionals i 
una gran capacitació tècnica són les bases de la seva aportació.
http://www.dominiambiental.com

GESTIÓ SOLAR SOSTENIBLE
Fundada el 2005 a Santpedor (Barcelona) i compromesa amb 
el disseny, construcció, explotació i manteniment de camps 
solars.  A més, ofereix una àmplia gamma de serveis auxiliars 
per fer aquestes instal·lacions de subministrament d’energia 
elèctrica contínua i efi cient.

Webdom Labs SL es va fundar l’any 2011 i fabrica sistemes de 
monitorització (software i hardware) pel control de plantes 
fotovoltaiques, producció tèrmica i consums d’electricitat, 
aigua i/o gas. 
Els seus productes permeten mesurar i controlar el consum 
energètic contribuint així a l’estalvi energètic i econòmic. 
http://www.webdom.es

El Grup Aquacenter® va néixer l’any 1996 com a resultat de la unió de sis empreses: 

Elèctrica Pintó SL inicia la seva activitat l’any 1974 amb el 
muntatge de bombes electro-hidràuliques i fi ns a l’actualitat 
l’empresa ha desenvolupat multitud de projectes relacionats 
amb el món de l’aigua i l’energia.
Apostant sempre per la innovació i l’efi càcia a l’hora d’executar 
els treballs, Elèctrica Pintó presta un servei orientat a la millora 
contínua amb un alt nivell d’implicació abans, durant i després 
de l’obra, un manteniment continuat de les instal·lacions i una 
ràpida resposta davant de qualsevol imprevist.
http://www.electricapinto.com

Comelsa és una empresa especialitzada en construccions 
mecano-elèctriques des de 1985.
Centra la seva activitat en oferir serveis de fabricació de mo-
tors, bobinatges per a motors, generadors i transformadors 
elèctrics. També subministra Serveis tècnics per a instal·la-
cions d’aire condicionat i fred industrial i disposa d’una taller 
de reparacions electro-mecàniques.
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12 TN - EGTECHNOLOGY DD2312.8 DR

15 TN - TRACTO-TECHNIK GRuNDODRILL

30 TN - EGTECHNOLOGY  HD2030.1 DR

50 TN - PRIME DRILLING PD 50/33 

12 TN - EGTECHNOLOGY DD2312.11 DR

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 480 m·Kg 7,5 Tn 12 Tn

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 700 m·Kg 16,7 Tn 16,7 Tn

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 1.450 m·Kg 14,5 Tn 30 Tn

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 3.300 m·Kg 25 Tn 50 Tn

MAQUINÀRIA

Catalana de Perforacions SA disposa d’un ampli parc d’equips 

de treball: màquines de perforació horitzontal dirigida (de 

12Tn, 15Tn, 30Tn, 50Tn, 100Tn i 200Tn), màquines de perforació 

vertical, dispositius per a navegació, recicladors de fang, 

desarenadoras, bombes d’alta pressió, entre molts d’altres.
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100 TN - PRIME DRILLING PD 100/50

200 TN - AMERICAN AuGERS DD440 TE

53 TN - FOREMOST DR24 HD

11 TN - ATLAS COPCO B80

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 5.000 m·Kg 50 Tn 100 Tn

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 8.135 m·Kg 200 Tn 200 Tn

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 28.756 m·Kg 19 Tn 53 Tn

	 Força	de	rotació			 Força	d’empenta			 Força	de	tir

 800 m·Kg 5 Tn 11 Tn
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IBSTT
ASOCIACIóN IBÉRICA DE TECNOLOGÍA SIN ZANJA

www.ibstt.org

DCA
DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

www.dca-europe.de

ISO 9001:2008

 Nº Registre certifi cat: 0.04.10299

 Certifi cat atorgat per: TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certifi cation & Testing, S.A.

www.tuvdotcom.com

REPRO

 Nº Repro: 303326

www.achilles.com/es/countries/471-spain/utlits/988-repro-spain-es

CERTIFICACIONS

MAS-GNB
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HORIZONTAL 
DIRECCIONAL DRILLING SPECIALIST

www.masgnb.ru
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ALGUNS PROJECTES DESTACABLES

Emissari submarí a El Franco (Asturies). Enllaços submarins a Eivissa (Illes Balears).

Creuament del Riu Llobregat. La Jonquera. Abastiment d’aigua, riu Alberche. Escalona (Toledo).

Emissari Dessaladora Santa Eulària des Riu (Eivissa).
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Instal·lació del servei d’oleoducte. Aeroport de Barajas. Madrid. Servei de sanejament Sagrada Família. Barcelona.

Perforació de geotèrmia a Manresa (Barcelona). Perforació de geotèrmia a Sta. Coloma de Queralt (Barcelona).

Creuament autopista a Cerdanyola del Vallès. (Barcelona).
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Sondejos per a la instal·lació de piezòmetres al runam del Cogulló
(Sallent, Barcelona).

Sondejos d’exploració minera amb recuperació de testimoni a la Mina Cabanasses  
(Súria, Barcelona).

Execució d’un emissari per a la futura EDAR de Baiona (Pontevedra)

Enllaç submarí a Santa Ponça, Mallorca (Illes Balears).



CATALANA DE PERFORACIONS SA
Santpedor

GRUP

aquaCENTER

elèctricaPINTÓ

domini ambiental

www.catalanadeperforacions.com
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La perforació
E X P E R T A

PHD -Perforació Horitzontal Dirigida

APPROACH - Connexions terra-mar

NEODREN® - Captació d’aigua marina

PV - Perforació Vertical 

EXPLORACIÓ MINERA 

GROUND RESEARCH - Exploració del subsòl

SERVEIS PROFESSIONALS

PROJECTES EPC

Pol. Ind. Santa Anna I, km. 4.2
08251 Santpedor (Barcelona)
Espanya

+34 902 93 29 49
perforacions@catalanadeperforacions.com
www.catalanadeperforacions.com

GPS: 41º 46’ 40” N, 1º 51’ 30” E.

Segueix-nos a:

Som un equip de tècnics 
i especialistes en el món 
de la perforació.

Catalana de Perforacions SA  es una 

empresa fundada el 1968, que pertany 

al grup Aquacenter®, especialitzada en 

perforacions verticals per a la captació 

d’aigües subterrànies i perforació 

horitzontal dirigida.

CONTACTE :


