


Les Roques Natura, SCP, es va constituir al gener del 2012, 
com a gabinet tècnic i assessoria especialitzada en l’àmbit de 
l’enginyeria del terreny, la geotècnia i el medi ambient. 

L’empresa està constituïda per un personal tècnic amb més 
de deu anys d’experiència en els camps de la construcció, la 
geotècnia i l’assistència tècnica. 

Actualment Les Roques Natura compta amb un ampli equip 
de col•laboradors autònoms experts en diferents  camps que 
van de la biologia, al medi ambient i al càlcul d’estructures.

Els camps principals d’actuació són d’una banda l’enginyeria 
del terreny i d’una altra els estudis ambientals i hidrogeològics.

LES ROQUES

[ ROCA (f) : GEOL. Qualsevol matè-
ria mineral de l’escorça terrestre que 
presenta uns mateixos caràcters de 
conjunt en extensions notables. ]



GEOTÈCNIA 
I GEOLOGIA

• Estudis geotècnics per obres d’edificació

• Estudis geotècnics per obres linials

• Estudis de patologíes en estructures d’edificació i obra civil.

• Assistència tècnica per control de terraplenats

• Estudis d’estabilitat de talussos

• Estudis de riscos geològics

• Perforació de sondeigs a rotació i penetròmetres dinàmics

• Equips de sondeigs de dimensions reduïdes.

• Assaigs de laboratori

[ GEOTECNIA (f) : GEOL. Branca de la 
geologia aplicada que estudia les pro-
pietats mecàniques de les roques, els 
sediments i els sòls en els quals hom 
ha de realitzar obres d’enginyeria. ]



HIDRO
GEOLOGIA

• Legalització de pous i captacions d’aigües

• Aforaments de pous i estudis d’explotació d’aigües subterrànies

• Estudis de permeabilitat del sòl

• Caracterització d’aqüífers

• Estudis d’innundabilitat 

• Avaluació de reserves hídriques

•  Estudis de dinàmica fluvial

• Tallers de divulgació i recuperació de fonts

• Assessorament en estanqueïtat per a estructures soterrades

[ HIDROGEOLOGIA (f) : GEOL. Part de 
la geologia que tracta de l’estudi de 
les aigües, i en particular de les sub-
terrànies, i del seu aprofitament. ]



MEDI 
AMBIENT

• Estudis preliminars de contaminació de sòls

• Anàlisis de sòls i d’aigües segons el Reial Decret 9/2005

• Estudis de reparació i remediació de sòls i aquïfers contaminats.

• Estudi i avaluacions d’impacte ambiental

• Inventari de patrimoni geològic

• Disseny d’itineraris geològics

• Educació i divulgació ambiental

[ MEDIAMBIENT (m) : GEOL. Conjunt 
de condicions ambientals on hi ha un 
objecte o on viu un organisme o una 
comunitat d’organismes. ]



ALGUNS
CLIENTS

[ CLIENT (m i f) : Persona que usa ha-
bitualment els serveis d’un professio-
nal. ]

BASF Española S.L.

Tüv Süd Atisae

Auding Intraesa

SB Inmobiliaria

M6 Arquitectura

IBAM Arquitectura

Eurocontrol

Font Enginyeria 

SEARE  Enginyeria 

White House Costa Dorada

Gabinets d'arquitectura

Diputació de Tarragona

Ajuntament de Tortosa

Ajuntament de Vila-seca

Ajuntament d'Ascó

EDARs de diferents poblacions



CONTACTE

C/ Lluís Companys, 95

Arnes (Terra Alta), Tarragona (Es)

info@roquesgeotecnia.com

www.roquesgeotecnia.com

606 93 60 41  |  671 07 98 45

[ COMUNICACIÓ  (f) : SOCIOL. Acció 
i procés de transmetre informació, 
amb establiment d’una relació i una 
interacció socials. ]





www.roquesgeotecnia.com


