CATÀLEG DE SERVEIS

QU
UI SOM
SSERPA ENGIN
NYERIA I CON
NSULTORIA AMBIENTAL,
A
S.L és una empresa
e
dediicada a l’enginyeria municipal i
a
ambiental,
i al món del meedi natural. L’’empresa vol donar solucions en el cam
mp de l’engin
nyeria ambien
ntal, el
p
planejament
urbanístic so
ostenible i la
l gestió del territori, amb la conse
ervació del medi naturaal i la
b
biodiversitat
com
c
a eix prin
ncipal. Els àm
mbits de trebaall són el disseeny i desenvo
olupament de
e projectes, estudis
e
i informes de temàtica ambiental en l’ààmbit del plan
nejament urb
banístic, l’engginyeria ambieental i la gesttió del
territori.
SSERPA és un
na empresa,, que per l’àmbit en eel qual treb
balla, està totalment
t
co
ompromesa en el
d
desenvolupam
ment de la sevva activitat d’una manera respectuosa amb el medii ambient. Peer aquesta raó
ó l’any
2
2010,
es va do
onar el pas vo
oluntari d’un major comprromís per treballar per la preservació
p
i la millora del medi
a
ambient,
i ess va impulsaar la implanttació i manteeniment d’un Sistema de Gestió Am
mbiental (SGA
A), de
c
conformitat
amb els requissits establertss pel Reglameent europeu EMAS
E
(Reglam
ment CE núm
m. 1221/2009 de 25
d novembre de 2009).
de
EEl domicili prrofessional de
d l’empresa està situat a Girona, en
e una oficin
na al centre de la ciutatt, ben
c
comunicada
amb
a
els serveis i administraacions.
LL’empresa esstà integradaa per qualificats professionals especcialitzats en diferents caamps de la gestió
a
ambiental,
biò
òlegs, enginyeers de caminss canals i portts, ambientòlegs i geògrafss.
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ELS NOSSTRES SER
RVEIS
SERVEIS MUNICIPALS
M
S

SERVEIS D’ENGINY
YERIA

SERPA offereix serveis molt diversoss en l’àmbit
d’Ajuntam
ments i ens localls, des d’estudis de mobilitat,
diagnosis socials i ambie
entals, fins a l’e
elaboració de
projectes de clavegueeram i drenatge, anàlisis
energèticss i projectes d’urbanització, així com la
direcció d’obra dels mateixos.

L’experiència en la redacció de projectees
d’eenginyeria per part
p
de SERPA és
é elevada; s’han
red
dactat nombrossos projectes de sanejamentt,
clavvegueram, auditories energètiques, obra civil,
carrrers i espai públic, camins i xarxes
x
de carrilss‐
bici, estudis d’inun
ndabilitat, obres de restauració
ó i millora de zones
z
humides i
fluvvial, recuperació
pro
ojectes d’urban
nització. Tambéé s’han realitzaat
divverses direccionss d’obra.

e realitza asssessorament een legislació
També es
ambiental vigent en l’àmbit local, trramitació de
llicències i permisos d’activitats i gestió de
ons.
subvencio

ESTUD
DIS AMBIENTTALS, SOCIA
ALS I DE
MOBILITAT

G
GESTIÓ
I PLA
ANIFICACIÓ DEL MEDI
NATURAL

Des dels seus inicis, SEERPA s’ha espeecialitzat en
l’elaboracció de tota mena d’informes de caràcter
ambiental, des dels percceptius per al planejament
p
urbanísticc (plans especiaals, avaluacions ambientals
estratègiq
ques, estudis d’impacte i integració
paisatgística, estudis d’im
mpacte ambientaal, etc.) fins
a diagnosiis ambientals.
Durant els darrers anys s’ha ampliat l’o
oferta inicial
d’estudis ambientals amb
b la realització d’estudis
d
de
mobilitat, preceptius seggons normativa vigent, així
mòries socials pel planejament.
com mem

Els professionals de l’empresa són
s
pioners en
n
l’elaboració d’esstudis de faauna, flora i
bio
odiversitat, sigu
ui en el seguim
ment ambiental
d’o
obra civil, com taambé en monito
orització d’espaiss
i esspècies per a parcs naturals o àrrees protegides.
Tam
mbé destaca l’experiència en plans d’usos i
gesstió del territo
ori, així com en l’elaboració
ó
d’in
nventaris de caamins i el disseny de materialss
divvulgatius i d’educcació ambiental.
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SERV
VEIS MUN
NICIPALS



ASSESSORAM
A
ENT EN LEGISSLACIÓ AMBIEENTAL I EN L’EELABORACIÓ D’ORDENANC
D
CES MUNICIPA
ALS
(PROTECCIÓ BIO
ODIVERSITAT, GEESTIÓ TERRITOR
RI, ACÚSTICA, LU
UMÍNICA, ENERG
GÈTICA, ACTIVITTATS, ETC.)



ASSESSORAM
A
ENT AMBIENTTAL A L’OBRA
A PÚBLICA



CENS
C
I CLASSIFICACIÓ D’AC
CTIVITATS MU
UNICIPALS, TRA
AMITACIÓ DEE LLICÈNCIES I PERMISOS



AGENDES
A
21 I PLANS D’ACC
CIÓ LOCAL
Redacció d’A21 i Planss d’Acció Local
Seguiiment i actualitzacció dels indicadorrs de les agendes 21



GESTIÓ
G
DE TRÀ
ÀMITS I SUBV
VENCIONS DE TIPOLOGIA AMBIENTAL
A



ANÀLISI
A
DE TEEIXITS URBANS AMB PROBLLEMÀTIQUES URBANÍSTIQUES I SOCIALSS
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AMBIENTALITZACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
Compra pública. Compra verda
Ambientalització de plecs de clàusules
Auditories ambientals municipals
Assistència tècnica i ambiental
Sessions informatives: treballadors municipals, associacions, comerciants, etc.



PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL
Plans de prevenció d’incendis forestals
Plans d’actuació municipal per contaminació accidental d’aigües marines
Pla d’actuació municipal pel risc d’inundacions i pel risc d’incendis forestals
Plans d’autoprotecció de protecció civil



AL∙LEGACIONS DE PROJECTES I PROGRAMES
Elaboració d’al∙legacions a plans i projectes que afectin al municipi
Resolució d’al∙legacions de tipologia ambiental



CATÀLEGS D’ELEMENTS CULTURALS I DEL PATRIMONI NATURAL



REPRESENTACIÓ CARTOGRÀFICA: SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA(SIG)
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SERV
VEIS MUN
NICIPALS: Exempless destacatts
CA
D
NATURA
AL I PAISATGÍSTIC DE
D VALL‐LLÒBREGA
A
ATÀLEG D’ESPAIS D’INTERÈS
A1

Coordenades

Olivera mil·lenària o olivera grossa de Ca
an Ginesta

X: 510698
Y: 4637152
MILLORES

Propostes:



Donar a conèixer la singularitat de l’arbre, com element at
turístic al municipi (junta
ament amb el conreu tradicional d’oliver
dins el poble).



Catalogació com a Arbre
e Monumental de Catalunya



Instal·lació d’un panell i nformatiu, amb les característiques prin
l’espècie.



Dissenyar itinerari interp
pretatiu i educatiu, lligat als conreus trad
i olivera encara existent al municipi, que passi per aquest indret

En el context de l’Agenda 21 Local del municipi de Vall‐llòb
brega es
d
d’Interès Na
atural i Paisatgístic de
d Vall‐
redacta el Catàleg d’Espais
llòbrega. L’objectiu del catàleg és convertir‐se
c
en un
na eina
d’identificació, proteecció i conservació de tots aquells ellements
d’interès natural, i també
t
d’aquells elements característics que es
trobin dins el municip
pi.
Els elements que forrmen part del catàleg es seleccionen perr motius
històrics, estètics, qu
ualitatius, ecològics, per
p la seva singularitaat, etc., i
per la seva importància dins el patrim
moni natural i cultu
ural del

IDENTIFICACIÓ
uac
ció geogràfica:
verra mil·lenària (Olea europaea) es troba a poc
cs metres de del mas
esta
a, gairebé al centre del municipi.
verra està situada dintre d’una parcel·la agrícola, juntament amb altres
ere
es.
ess
sibilitat:
cés
s es realitza en direcció al nucli del Raval de Dalt, un cop a quatre
ins
s s’agafa el camí de la dreta i es creua un pont que passa sobre una
a, en
e la següent cruïlla s’ha de continuar recte i a poca distància a la
a hi ha un corriol que porta fins a l’olivar on
n està plantat aquest
blem
màtic arbre.
erè
ència cadastral:
: 17223A00200054
1
ali tzació cadastre:
gon
n 2 Parcel·la 54
alifficació urbanística planejament vigent:
no urbanitzable d’interès agrícola

DESCRIPCIÓ
Descripció:
Arbre no datat, de gra
an dimensió: un perímetre de 8,6m, una alçada
a de 12m, i
un diàmetre de capça
ada de 12m. Un dels trets d’aquesta olivera és que el seu
tronc és ben massís i no s’hi observen esquerdes.
L’arbre forma part d’u
una finca agrícola amb més oliveres, i es troba vallada per
tanca de malla (que
e permet la visió) d’aproximadament un metre i mig
d’altura.
Estat de conservació:
Es troba en bon estat
e
de conservació, tractant-se d’una olivera força
productiva.
Ús parcel·la:
Agrícola.
Figures de protecció
ó:
-Justificació:
Arbre que per les seve
es grans dimensions i edat mereix algun grau de
d protecció
i reconeixement, tantt a nivell municipal o com a candidat a forma
ar part dels
arbres monumentals de Catalunya (Decret 214/1987 de declarac
ció d’arbres
monumentals).

municipi. S’estableixxen diverses categgories de classificacció que
permeten agrupar els diversos elemen
nts, i es realitza un
na fitxa
c
d’ells, en la que s’inclouen les dades
identificativa per a cadascun
necessàries per a la seva identificacció i localització (situació
geogràfica, accessibilitat, etc.), una desccripció de l’element o espai
catalogat (descripció
ó, estat de conservacció ús de l’espai, figures de
protecció), i finalment, un seguit de prop
postes per donar a conèixer
c
E document s’acompanya de
i/o millorar el seu estat de conservació. El

PROMOTOR O CLIENT:
C
AJUNTAMENTT DE VALL‐LLÒBREGA I DIPUTACIÓ DE GIRO
ONA

u
tots els elem
ments a
la pertinent cartogrrafia que permet ubicar

DATA DE REDAC
CCIÓ: Any 2010

l’interior del terme municipal.
m
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ZONIFICACIÓ DEL SNU I CARTOGRAFIA DELS CAMINS DEL MUNICIPI DE PORQUERES
L’Ajuntament de Porqueres inicia els treballs per la revisió del
planejament municipal i arrel que l’empresa havia realitzat l’Agenda
21 local i era gran coneixedora del sòl no urbanitzable del municipi,
s’encarrega la zonificació del SNU de Porqueres d’acord amb
normativa ambiental sectorial i els plans supramunicipals i la
realització de l’inventari de camins.
Per l’elaboració de la proposta de zonificació del SNU municipal es
realitza un anàlisi ambiental amb sistemes d’informació geogràfica i
corresponent validació amb treball de camp. Aquesta anàlisi
consisteix en sobreposar capes d’informació ambiental amb un
sistema geogràfic, permeten localitzar aquells indrets de major
interès i protecció natural que caldrà dotar d’un nivell de protecció
més elevat.
Arran de l’elaboració de l’Inventari de camins es crea una taula de
classificació per la fàcil consulta i localització sobre la superfície
municipal.

PROMOTOR O CLIENT: AJUNTAMENT DE PORQUERES
DATA DE REDACCIÓ: Any 2010‐2011
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SERV
VEIS D’ENGINYERIA
A



DIRECCIONS
D
I SEGUIMENTTS D’OBRA
Direccionss d’obra
Direcció i seguiment ambieental d’infraestrucctures viàries i altrres
Assistència tècnica i ambien
ntal
Assessorament en legislació
ó i procediment aambiental en obrees
Redacció de
d plans de segurretat i salut i planss de seguiment am
mbiental



ESTUDIS
E
D’HIIDROLOGIA I INUNDABILITAT, I DISSEENY DE MESU
URES CORREC
CTORES
Estudis d’iinundabilitat asso
ociats al planejament urbanístic (peer entitats públiqu
ues i particulars)
Disseny dee mesures per minimitzar els riscoss d’inundabilitat
Projectes de restauració flu
uvial (escales de p
peixos, eliminació d’assuts, correcció de canalitzacio
ons, plantacions, etc.)
e
Estudis i càlculs
c
hidràulics
Estudis dee manteniment de
e lleres fluvials
Mesures correctores
c
d’impactes hidrològics associats a projecctes d’urbanitzaciió
Estudis dee drenatge
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PROJECTES DE RECUPERACIÓ DE LLERES I ZONES HUMIDES
Restauració i recuperació d’ambients fluvials
Millora i condicionaments de basses superficials
Projectes de millora, condicionament i senyalització d’espais humits



PROJECTES DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENT
Plans directors de clavegueram
Gestió d’aigües pluvials i sistemes de drenatge



DISSENY I ADEQUACIÓ D’ITINERARIS I SENDERS
Inventari de camins
Projectes de millora, condicionament i recuperació de camins
Disseny i execució de rutes i carrils bici
Projecte de pont i passeres
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SERV
VEIS D’ENG
GINYERIA: Exemples
E
d
destacats

ESTUDI DE MILLOR
RA DEL TRAÇAT URBÀ
U
DEL RIU GESS A TORELLÓ (OSO
ONA)
El riu Ges al seu traçat urbà està totalmentt canalitzat tant a laa llera
e
d’aiggües altes com a la llera d’aigües baixes. L’objectiu d’aquest estudi
va ser
s calcular quanta veegetació (en densitatt i port) era admissib
ble de
teniir dins la llera del riu per tal de miillorar‐ne l’aspecte sense
incrementar el risc d’in
nundabilitat i mante
enint‐lo sempre dinss dels
parààmetres de seguretatt indicats per l’Agènciia Catalana de l’Aiguaa a les
“Reccomanacions tècniq
ques per al dissenyy d’infraestructures que
inteerfereixen amb l’espaai fluvial” i proposar mesures per a millorar la
natu
uralitat de la llera tott permetent un cert grau de llibertat a laa llera
d’aiggües baixes, ara totallment rectilínia i enco
otillada.
A més,
m
es van propossar mesures per a millorar els efectess dels
nom
mbrosos sobreeixidorss de la xarxa unitària de clavegueram que hi ha
a la llera.
Tote
es les propostes es van valorar econòm
micament per tal que el
conssistori pogués tenir tots els elements de
d judici necessaris per a
pren
ndre les decisions opo
ortunes.

OMOTOR O CLIENT: AJJUNTAMENT DE TORELLÓ
PRO
DATTA DE REDACCIÓ: Anyy 2008
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ESTUDI D’INUNDABILITAT DE L’ÀREA RESIDÈNCIAL ESTRATÈGICA “LA CANAL II”, A TONA (OSONA)
Aquest estudi segueix els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques
per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’àmbit afectat per l’estudi es troba a l’extrem nord del municipi de Tona al
costat de la zona residencial “La Canal I”.
Primer s’ha estudiat la conca drenant del torrent de Solflorit i s’ha caracteritzat
tant des del punt de vista geològic, de pendents i cobertes de sòl, per tal de
determinar els cabals per als diferents períodes de retorn considerats.
Els resultats que s’han presentat són els calats pels períodes de retorn
considerats (10, 100 i 500 anys) i les zones d’inundació lleu, moderada i greu pel
període de retorn de 500 anys, com marca el decret 305‐2006 del 18 de juliol.
Finalment, s’han proposat una sèrie de mesures per reduir la inundació de
l’àmbit pel període de retorn de 500 anys, i així aconseguir un millor
aprofitament urbanístic del sector garantint la seguretat necessària.

PROMOTOR O CLIENT: INCASOL

Imatges calat per t= 500 anys (Situació inicial i situació futura aplicant les mesures)

DATA REDACCIÓ: Any 2008
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ESTUD
DIS AMBIENTALS, SO
OCIALS I DE
D MOBILLITAT



ESTUDIS
E
D’IM
MPACTE AMB
BIENTAL D’AC
CORD AMB LA
L LEGISLACIÓ VIGENT



AVALUACIÓ
A
A
AMBIENTAL
DE PLANS I P
PROGRAMESS D’ACORD AM
MB LA LLEI 6/2009
6
Informes ambientals
a
de plaans parcial, plans especials,
e
etc.
Avaluació ambiental de plans d’ordenació municipal,
m
de modificacions de planejament, de plans especials, etc.



AVALUACIÓ
A
DE LA MOB
BILITAT GEN
NERADA I PLLANS DE MO
OBILITAT D’A
ACORD AMB
B LLEI
9/2003
9
I EL DECRET
D
344/2
2006
Estudis d’aavaluació de la mobilitat generada
Plans de mobilitat
m
urbana




ESTUDIS
E
D’IM
MPACTE I IN
NTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA D’ACOR
RD AMB LA LLEI 8/2005
5 I EL
DECRET
D
343//2006

MEMÒRIES
M
SOCIALS
S
I ESTTUDIS DE POB
BLACIÓ I HAB
BITATGE
Memòriess socials i estudis de
d població
Plans locals d’habitatge
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ESTUDIS AMBIEN
NTALS, SOC
CIALS I DE MOBILITAT
M
T: Exemples destacatss

AVALUACIÓ AMBIIENTAL DEL POUM
A
M DE RODA DE TEER
El municipi de Roda de Teer disposava d’unes Normes
N
Subsidiàries aprovades per la Com
missió
99. Aquestes normees de
Terriitorial d’Urbanisme de Barcelona el 17 de març de 199
planeejament eren de “ttipus b”, doncs classsificaven el sòl en: urbà, urbanitzable i no
urbanitzable, segons l'art.. 91.b del Real Decretto 2159/1978, de 23 de
d Junio.
Ateses les característiquees urbanes i demogrààfiques i les expectattives de desenvolupaament
de R
Roda de Ter, la figu
ura que es va conssidera oportuna va ser la redacció d’un Pla
d’Ord
denació Urbanística Municipal. Aquest POUM ha estat reedactat seguint el tràmit
t
d’avaaluació ambiental d’acord amb Llei6/200
09 i legislació d’urbaanisme (Llei d’urbanisme i
Decrret 305/2006).
Es vaa elaborar l’informe ambiental prelimina
ar, per detectar els aspectes ambientalss més
significatius del municipi i analitzar els reque
eriments de normativa i plans supramun
nicipal
vigen
nts, el març del 201
10 juntament amb POUM es va aprovaar inicialment inform
me de
sosteenibilitat ambiental que
q analitzava les diiferent propostes esttudiades i el seu impacte
ambiental, i justificava am
mbientalment l’opció
ó escollida. Finalmentt, l’any 2011 s’ha enttregat
mem
mòria ambiental del POUM
P
que avalua i detalla
d
el procedimen
nt ambiental de revisió del
planeejament i resumeixx com s’han incorporat les al∙legacionss i requeriments de les
administracions de caire ambiental.
a
Municipi

Roda de
d Ter

Superfície de l’àm
mbit del pla

2,23 km
m

MOTOR O CLIENT: AJUNTAMENT DE RODA
A DE TER
PROM
2

DATA
A EXECUCIÓ: 2009 ‐ 2011
2
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA, PLA PARCIAL SUND‐02 A ORRIOLS, BÀSCARA
L’article 85 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de
18 de Juliol, especifica que “la documentació dels plans parcials urbanístics ha
d’incloure un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), en els casos i
amb el contingut que determina la legislació de mobilitat”.
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de
desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació
d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport,
incloent‐hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments
amb bicicleta o a peu. L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada
és definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova
mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la
preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el
canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat..
EAMG del Pla Parcial SUND‐02 a Orriols (Bàscara ‐ Alt Empordà) té objectiu
d’avaluar la nova mobilitat i definir els recorreguts tant per a vehicles, com
vianants i bicicletes del nou sector industrial – comercial que es s’implantarà amb
Definició de l’itinerari de vianants al sector

el desenvolupament del pla parcial, i donar solució a les connexions amb la xarxa
viària principal i garantir una mobilitat el màxim de sostenible amb el creixement
urbanístic previst.

Municipi

Orriols (Bàscara)

PROMOTOR O CLIENT: Topman Holding, S.L.

Superfície de l’àmbit del pla

69,29 ha

DATA EXECUCIÓ: Maig 2011
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ESTUDI D’INTEGRACIÓ I IMPACTE PAISATGÍSTIC DEL PROJECTE DE LA PEDRERA CLOTES A LLERS
L’objecte d’aquest document va ser la redacció del preceptiu projecte d’integració
i impacte paisatgístic (EIIP) necessari per a la instal∙lació d’una activitat de tipus
extractiu en sòl no urbanitzable, d’acord amb els Decret 1/2005, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme, el Decret 305/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme; la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació
del paisatge, el Decret 342/2006 que aprova el Reglament d’aquesta Llei; i la
Normativa del Pla Director Territorial de l’Empordà.
Aquest EIIP avalua i complementa les mancances del Programa de Restauració del
Projecte d’Explotació de la Pedrera anomenada ‘Clotes’, per tal d’aconseguir un
procés de restauració ecològica i paisatgística que permeti la generació d’un
paisatge complex i integrat a un entorn que té alhora una dinàmica pròpia
d’evolució. L’EIIP proposa millores per a la integració paisatgística i concreta el
Programa de restauració, cercant una concordança al paratge matriu.
L’EIIP assumeix el caràcter de ‘Cràter’ de la restauració atès el volum de terres
Municipi

Llers. Alt Empordà

Superfície de l’àmbit del pla

24 ha.

disponibles per la restitució orogràfica en el moment de redactar el document.
Nogensmenys l’alternativa d’un reompliment total o parcial del clot d’explotació
amb materials exteriors es valoraria com un alternativa molt interessant. L’EIIP
estableix com a criteri de restauració que el paisatge restaurat sigui un mosaic
d’espais de bosc, brolla i garriga integrat al paisatge circumdant.

Projecte que ha rebut el reconeixement de Servei de Paisatge de la Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

AMB LA COL∙LABORACIÓ DE: EMF Arquitectura del Paisatge
PROMOTOR O CLIENT: Tractament i Restauracions Geològiques, S.L.
DATA EXECUCIÓ: Abril 2007
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MEMÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA DEL POUM DE VILAMALLA
Segons la normativa actual i vigent d’urbanisme, Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, determinades
figures de planejament urbanístic han de contenir una memòria social i/o
estudi de les conseqüències socials i econòmiques del pla.
Els estudis socials i econòmics permeten fer una diagnosi de la realitat i
evolució de la població al llarg dels últims anys, així com de la realitat i
evolució de l’habitatge, tant el de tipologia lliure com el de protecció oficial,
per a poder entendre les sinergies dels vectors estudiats i entendre millor
l’evolució d’un municipi, així com conèixer el que representa en el conjunt
de la comarca i província.
En aquests estudis també es té en compte el potencial econòmic del
municipi, així com les futures inversions, que poden repercutir en la
població del municipi.

Municipi

Vilamalla (Alt Empordà)

Població

1.106 habitants

PROMOTOR O CLIENT: AJUNTAMENT DE VILAMALLA
DATA EXECUCIÓ: Any 2008
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PROJECTES DE RESTAURACIÓ D’ESPAIS NATURALS

DISSENY DE MATERIALS INFORMATIUS I DIVULGATIUS DEL MEDI NATURAL (Exposicions,
senyalització, tríptics, plafons, etc.)

REALITZACIÓ DE TALLERS AMBIENTALS I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ (Xerrades,
sortides de camp, etc)



SEGUIMENTS DE FAUNA



INVENTARI DE CAMINS I PLANS D’ACTUACIÓ
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GESTTIÓ I PLANIIFICACIÓ D
DEL MEDI NATURAL:
N
Exemples
E
d
destacats

PROJECTE DE RESTTAURACIÓ AMBIEENTAL DEL CLUB MEDITERRANÉE ((CADAQUÉS)
P
L’àmbit afectat pel projecte de restauració es el situat a l’extrem no
ord‐est
e Creus, espai anomenat S’Agulla ‐ es Camell,
del Parcc Natural del Cap de
també catalogat
c
com a paraatge natural d’interèss nacional i com a reeserva
natural integral pels seus vaalors geològics, botàn
nics, faunístics i ecolò
ògics i
i
del seu paisatge.
dels eleements d’interès culturals que conté i la integritat
L’espai està subjecte a una legislació d’obligat compliment
c
que protegeix
els valo
ors naturals de l’esspai i els seus elem
ments d’interès culttural i
paisatgíístic, per tal de mantenir l’atractiu i vaalor de l’indret; aixíí com
recuperrar‐lo en els llocs quee hagi estat malmès en
e els darrers anys. Aquest
A
és el cas de la punta més littoral de S’Agulla‐ es Camell,
C
on es localitzen les
e anys 60 i que duraant 40
edificaccions del Club Mediteerranée, construïdes els
anys haan estat un complex de
d vacances i espai d’oci i lleure per estiuejants
que volien viure uns dies en
n contacte directa am
mb la natura. Avui en
e dia,
Municip
pi
Superfíccie de l’àmbit

Cadaqués
200 ha

P del
aquestaa activitat no és coherrent amb els nous objjectius que el PE del PN
Cap de Creus ha establert peer aquesta zona.
En el prrojecte de restauració
ó ambiental del Club Med es realitza una anàlisi
a

AMB LA COL∙LABORACIÓ DE: EMF Arquitectura del paisatge i JT Ardèvol i associatts
ATALUNYA
PROMOTOR O CLIEENT: MEDI AMBIENT. GENERALITAT DE CA

ambiental del projecte de restauració ambiental de la zona de s’Agu
ulla‐es
Camell (Club Mediterranéée), que consisteixx principalment en una
nstal∙lacions i edificaccions existents actualment,
deconsttrucció total de les in

DATA EXECUCIÓ: Any
A 2005

per tal de retornar a l’àmbit l’aspecte natural i singular que anteriorment
ngut i donar‐li un ús coherent
c
amb la norm
mativa (Pla Especial del Cap
havia tin
de Creu
us) i rang de protecció
ó d’una reserva integrral.
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ESTUDI I SEGUIMENT DE LES POBLACIONS D’OCELLS AL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS I ALS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ

Cens d’aus hivernants, davant de Cap Norfeu el 14/1/07

Cotxa blava (Luscinia svecica) anellada a Montjoi el 31/3/07

Des del 2001 a l’actualitat, es realitzen seguiments d’ocells al llarg de tot l’any, mitjançant diferents censos, monitorització, realització d’itineraris, etc. emmarcat dins el
seguiment de l’avifauna present al Parc Natural de Cap de Creus, amb la finalitat de conèixer les seves poblacions, les espècies prioritàries i altres aspectes d’aquest grup de
vertebrats existents dins el Parc Natural. Així mateix, a partir de l’any 2009 es fa el mateix al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Les observacions es presenten per ordre sistemàtic, amb un breu comentari de la situació de cada espècie dins els parcs, per a contextualitzar cadascuna de les cites
incloses, a excepció de les espècies considerades prioritàries, en les que s’inclou un resum més exhaustiu i major nombre de dades. De la resta d’espècies, es presenta la
informació fenològica, les dades més rellevants pel que fa al nombre d’exemplars, al comportament, a les dades de reproducció, a la productivitat i altres aspectes més
destacables. Totes les dades s’incorporen a la gran base de dades del portal www.ornitho.cat. D’altra banda, es fan seguiments i informes mensuals sobre incidències,
observacions i aspectes relatius a la gestió del parc natural.
Dins d’aquests estudis s’inclou: Seguiment d’espècies prioritàries (protegides a nivell europeu per la Directiva Aves), itineraris SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a
Catalunya), seguiments d’Ocells Marins en coordinació amb la Sociedad Ornitológica Española (SEO), Cens d’Aus Aquàtiques Hivernants (en coordinació amb la Generalitat
de Catalunya), col∙laboració i aportació de dades a “l’Atlas d’Ocells Hivernants de Catalunya” i “Atlas de Aves Invernantes en España”, a més de diverses activitats d’ús
públics, sensibilització i educació ambiental (com el Dia Mundial dels Ocells, el Festival de les Aus, etc.).
PROMOTOR O CLIENT: PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS, P.N. DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ – DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL, GENERALITAT DE CATALUNYA
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ELS NOSSTRES CLIENTS
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PRIVATS
TECNOMA

TALLER D'ENGINYERIA AMBIENTAL

TYPSA

POLINGESA

COPROSA SA

PROMOGEDESA SA

UTE VILADEMULS – PONTÓS

COLÒNIA VIDAL SA

JOAN RODON ARQUITECTES

CANAL PARADÍS

SOLÀ & ASSOCIATS

ELECTRAVENT

OUA Gestió del territori i urbanisme sl

PRESTIGE HOTELS S.L.

HIRU ARQUITECTES ASSOCIATS, SL

LONCEST S.L.

CRITERI AT90 S.L.

UAGEST 77 S.L.

DOBIMUS SL

PROSOL Gestions immobiliàries S.L

AGRI‐TEC C.B.

CASAL NOU SL

PROJECTES EXCLUSIUS PROMOBUILDING SL

DT6 ARQUITECTES

PRAT & SÀBAT ADVOCATS

CORSUNSKY & MORÉ ADVOCATS ASSOCIATS

NAUTIC CENTER S.A.
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ANNEX PROJECTES REEALITZATTS
Pllans d’Acció Local per a la Sostenibilitat
Redacció de l’Agenda 21 supramuniciipal als termes de Palam
mós, Calonge i Vall‐llobreega. Diputació de Girona, 2010; juntament amb
b empresa Traça Estudi de Serveis Ambientals SCP
S i Spora
Serveis Ambientals SL.
Redacció de l’Agenda 21 supramuniciipal als termes de Bordils, Sant Joan de Mollet, Juià i Sant Martí Vell. Diputació
D
de Girona, 200
09‐2010; juntament amb empresa Traça Estudii de Serveis
Ambientals SC
CP i Spora Serveis Ambie
entals SL
Redacció de l’Agenda 21 supramunicipal als termes de Riude
ellots de la Selva, Camp
pllong i Sant Andreu Sallou. Diputació de Girona, 2008; juntament amb
b empresa Traça Estudi de Serveis
CP
Ambientals SC
Redacció i coo
ordinació de l’Agenda 21
1 supramunicipal als term
mes de el Port de la Selvva, Cadaquès i la Selva de
d Mar (Alt Empordà). Diputació de Girona, 2007‐2008.
Col∙laboració en
e la redacció de l’Agenda 21 supramunicipal deel Ripollès; municipis dee Sant Joan de les Abadeesses, Ogassa i Sant Pau de Segúries. 2006‐2007
7.
Redacció i coo
ordinació de l’Agenda 21
1 supramunicipal als termes de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heu
ura, Madremanya, Monells i Corçà (Baix Empordà i Gironès). Diputació de Girona,
2006‐2007, jun
ntament amb empresa Fractàlia.
Redacció i coo
ordinació de l’Agenda 21
2 supramunicipal als teermes de Porqueres, Saant Miquel de Campmajjor i Camós (Pla de l’Esttany). Diputació de Giro
ona, 2005 – 2006, juntaament amb
empresa Fracttàlia.

Pllanificació territorial
Regulació del sòl
s no urbanitzable al municipi
m
de Vall‐llobrega.. En el marc de l’Agendaa 21 local (2010)
Pla Especial de
e la Serra Carbonera al terme
t
municipal de Portt de la Selva. En el marc de l’Agenda 21 local (20
008)
Pla Especial de
els Horts al terme municcipal de Port de la Selva.. En el marc de l’Agendaa 21 local (2008)
Pla Especial dee la riera de la Selva i Pu
uig dijous a Selva de Marr. En el marc de l’Agendaa 21 local (2008)
Regulació del sòl
s no urbanitzable del futur
f
POUM de Cadaqué
és. En el marc de l’Agenda 21 local (2008)
Regulació del sòl
s no urbanitzable del futur
f
POUM de Riudello
ots de la Selva i Sant And
dreu Salou. En el marc dee l’Agenda 21 local (200
08)
Regulació del sòl
s no urbanitzable al municipi
m
de Campllong. En
E el marc de l’Agenda 21
2 local (2008).
Regulació del sòl
s no urbanitzable del POUM
P
de la Pera. En el marc de l’Agenda 21 loccal (2007)
Regulació del sòl
s no urbanitzable del POUM
P
de Porqueres. En
n el marc de l’Agenda 21
1 local (2007)
PERUSNU de Cruïlles,
C
Monells i Sant Sadurní
S
de l’Heura, i Corçà. En el marc de l’Agen
nda 21 Local (2007).
Regulació del sòl
s no urbanitzable del POUM
P
de Madremanya. En el marc de l’Agendaa 21 local (2007)
PERUSNU (Pla Especial de Regulació dels
d Usos del Sòl No Urbanitzable) de Camós i Saant Miquel de Campmajor. En el marc de l’Agen
nda 21 local (2006).
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Avaluacions d’Impacte Ambiental
2006
Estudi d’Impacte Ambiental de la construcció d’una marina seca, Santa Margarida, Roses
2005
Estudi d’Impacte Ambiental del port esportiu “Port Canadell”, Santa Margarida, Roses.
Estudi d’Impacte Ambiental de la Pedrera “Elisa”, la Cellera de Ter.

Diagnosis ambientals i Avaluacions Preliminars d’Impacte Ambiental
2011:
Diagnosi ambiental del projecte elBulliFoundation a Cala Montjoi (T.M. Roses)
2010:
Diagnosi ambiental del canvi d’ubicació d’una parcel∙la qualificada de sistema de serveis tècnics destinada a la construcció de la depuradora de Medinyà (T.M. Sant Julià de Ramis)
Informe ambiental del grau d’afectació i possibles mesures correctores i compensatòries sobre els territoris de cria de dues parelles d’esparver cendrós (Pygargus pygargus) fruit del
projecte d’instal∙lació d’una planta de biogàs (l’Armentera)
2009:
Diagnosi ambiental sobre la instal∙lació d’un parc solar a la finca “Mas Llop” al terme de Cabanes
Diagnosi ambiental del sector de Port Olivet a L’Ametlla de Mar
2008
Diagnosi ambiental de sector de Can Misser a Terrassa
2007
Diagnosi ambiental pel Pla Parcial Estany Graugès, Avià.
2003
Participació en la redacció de l’Auditoria Ambiental del Municipi de Masquefa. Diagnosi del medi natural i de la gestió dels residus. Masquefa.
Participació en la redacció de l’Auditoria Ambiental del Municipi de Sant Pere de Riudebitlles. Diagnosi del medi natural i de fluxos atmosfèrics. Sant Pere de Riudebitlles.
Avaluació Preliminar d’Impacte Ambiental Pla Especial del Camp “El Quintà”, Ribes de Freser.
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Avaluació Preliminar d’Impacte Ambiental Pla Parcial Veïnat de Gaya, Llagostera.
Avaluació Preliminar d’Impacte Ambiental Unitats d’actuació Ca N’Abat I i II, Castellví de Rosanes.
Avaluació Preliminar d’Impacte Ambiental UA5 – Bossost.

2002
Diagnosi ambiental de la finca “Cal Cabrit”, Vallromanes.
Diagnosi ambiental de la finca “ Finca d’Aguiló” a l’hemidelta sud de l’Ebre.
Avaluació Preliminar d’Impacte Ambiental Actuació Can Garrofa, Aiguaviva.

Informes i avaluacions ambientals
Segons les Lleis 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme i 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, per al foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat
territorial i l’autonomia local.
2006
Informe Ambiental Pla Especial “Pedrera la República”, Palol de Revardit.
Informe ambiental Pla especial “Ciutat Audiovisual” , Terrassa.
Informe ambiental Modificació puntual PGOU Zona Industrial 5a, Anglès.
Informe ambiental Pla parcial “Can Guitard” , Terrassa.
Informe ambiental Modificacions puntuals de planejament MP5, MP7 i MP 9, Sant Julià de Llor i Bonmatí.
Informe ambiental Pla parcial “Cal Cuat”, Albinyana.
2005
Informe ambiental Modificació puntual de Normes Subsidiàries, Peralada.
Informe ambiental Pla Especial urbanístic d'infrastructures ferroviàries del tren turístic de l'Alt Llobregat, Pobla de Lillet ‐ Castellar de N'Hug.
Informe ambiental Pla Parcial, Arres.
Informe ambiental Pla de millora urbana “Museu de la Vall d’Aran”, Vielha.
Criteris ambientals per a la revisió del POUM a Tamariu, Palafrugell.
Informe ambiental Pla parcial “Sector sud 8.b” , Gualta.
Informe ambiental Modificació puntual de les NNSS Sector Riera Riudevila, Riudellots de la Selva.
Informe ambiental Pla parcial, Pobla de Lillet.
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Informe ambiental Modificació puntual i Pla parcial Sector “Riera Ridaura”, Santa Cristina d’Aro.
Informe ambiental Pla parcial, Calonge.
Informe ambiental Pla parcial “la Cavorca” , Sant Julià de Llor i Bonmatí.

2004
Informe ambiental. Estudis previs modificació Pla General Metropolità de Cerdanyola del Vallès (Gener 2004)
Informes ambientals Plans Especials 1i 2. Naut Aran.
Informe ambiental Pla Parcial “Castell de Sant Pere”, Ribes de Freser.
Informe Ambiental Sector “Pla de Ca l'Arnau”, Sant Julià de Ramis.
Informe ambiental Modificació Puntual de planejament “Cal Carter”. La Múnia – Castellví de la Marca.
Informe ambiental Pla Parcial “ La Creu del Vendrell”, el Vendrell.
Informe ambiental Pla Parcial “Les Escoles”, Caldes d’Estrach.
Informe ambiental Pla Especial en Sòl No Urbanitzable, Canyelles.
Informe ambiental Pla Parcial Sector L, Santa Coloma de Farners.
Informe ambiental Pla Parcial “Mas de Mota”, Sant Climent de Llobregat.
Informe ambiental Modificació puntual del Pla Parcial urbanístic “Horta Florida”, Montbrió del Camp.
Informes ambientals de modificacions puntuals de Normes Subsidiàries, Es Bòrdes ‐ Val d’Aran.
Informe ambiental Pla Parcial “Can Sibat” , Vallfogona del Ripollès.
Informe ambiental de la modificació puntual del planejament, Es Bòrdes. Nuclis d'Es Bòrdes, Benós, Begós i Arró ‐Era Val d'Aran.
2003
Informe ambiental del Pla parcial “La Serreta”, PP‐5 , Callús.
Informe ambiental de l’ampliació de la pedrera “Corral del Carro”, Vilanova i la Geltrú ‐ Sant Pere de Ribes.
Informe ambiental Pla Especial 5. Naut Aran.
Informe Ambiental POUM Campdevànol
2002
Informe ambiental Pla parcial SAU‐1 sub‐sector sud, Serinyà.
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Segons el Decret 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme; la Llei
estatal 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient; i Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes d’àmbit
autonòmic.
2011
Informe Ambiental del Pla Parcial Urbanístic en l’àmbit SAU 2 “Camí de Sant Mori” a Valldevià, Vilopriu (Baix Empordà)
Informe Ambiental Pla Especial Urbanístic La Floresta, Sant Cugat del Vallès
Avaluació Ambiental del Pla Especial Urbanístic Riberes del Ter, Sant Julià de Ramis (en procés).
Informe ambiental de la modificació de planejament de Sant Cugat al carrer Mar de la Xina.
Informe ambiental del Pla Parcial Urbanístic del sector SAU‐1 del nucli de Llabià, al terme municipal de Fontanilles (Baix Empordà).
Informe Ambiental del Pla Parcial Urbanístic d’Ordenació del conjunt d’Escola Agrària Camp Joliu al terme municipal de l’Arboç (Baix Penedès).
Avaluació Ambiental de la Modificació Puntual 3 del POUM de Rupià a l’entorn consolidat del centre històric.
Consulta prèvia d’avaluació ambiental del Pla Parcial Urbanístic del sector Mas Boscosa
Consulta prèvia d’avaluació ambiental del Pla Parcial Urbanístic 2.2 Montferrer al terme municipal de Montferrer i Castellbò.
2010
Avaluació ambiental del Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser – Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
Informe ambiental del Pla Parcial urbanístic Puig de la Coma (Palamós)
Informe ambiental per a la modificació puntual de planejament a Callús
Avaluació Ambiental de la Modificació Ambiental de la Colònia Rusiñol, al terme municipal de Manlleu (en curs)
Avaluació Ambiental del POUM de Castelldans (en curs)
Avaluació Ambiental del POUM de Castellar del Riu (en curs)
Informe Ambiental del Pla Especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica d’equipament destinat a centre de tractament per aigües termals i rehabilitació (Sant Cugat del Vallès)
Informe Ambiental per la Modificació Puntual del Pla Especial d’equipaments sanitari‐assistencial a Sant Cugat del Vallès
Informe Ambiental del pla especial urbanístic del trull i celler maset a Garriguella (Alt Empordà)
Avaluació ambiental de MP de PGOU de Quart per implantació de Velòdrom
Avaluació ambiental de POUM de Cercs (en curs)
Avaluació ambiental de la Modificació Puntual del POUM de Cercs per a l’ajustament de límits i ordenació de la deixalleria de cendres i escòries de la central tèrmica de Cercs

2009
Avaluació ambiental del POUM de Rupit‐Pruit
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Avaluació ambiental del POUM de Vilada
Avaluació ambiental del POUM de Navàs
Avaluació ambiental del POUM de Vilamòs
Avaluació ambiental del POUM de La Granada del Penedès
Avaluació ambiental del POUM de Sant Hipòlit de Voltregà
Avaluació ambiental del POUM de Masies de Voltregà
Avaluació ambiental del POUM de Cadaqués
Avaluació ambiental del POUM de Montagut i Oix
Avaluació ambiental del PP S28 “Pedrera S’Antiga” a Begur
Avaluació ambiental del POUM de Roda de Ter
Avaluació ambiental de MP de PGOU UA10 “El Maset” a Masquefa
Informe ambiental preliminar de l’AAPP de MP de NNSS Montmajor a Rasos de Peguera
Informe ambiental de pla de viabilitat de La Molina
Avaluació ambiental de MP de PGOU “àmbit Dalí‐Picasso” a Masquefa
Avaluació ambiental del PP S26 “Bosc Major” a Begur
Avaluació ambiental del PP “sector Ca l’Arnau” a Sant Julià de Ramis
Informe ambiental de MP de PGOU de La Pedrosa a Masquefa
2008
Informe ambiental de Pla parcial 13 subsector B a Bellpuig.
Informe ambiental de la Modificació puntual de planejament, a la zona HT del sector golf, a Peralada.
Informe ambiental del Pla Parcial SUD‐6 “Les Pobles Migdia‐1” a Mont‐roig del Camp.
Avaluació ambiental Pla Parcial Urbanístic S21 Montcal‐2, Begur.
Avaluació ambiental Pla Parcial Delimitació Sector W, Santa Coloma de Farners.
Avaluació ambiental Modificació Puntual NNSS Vilobí del Penedés, Sector Pèlags de Vilobí.
Avaluació ambiental Pla Parcial Pedrinyà, la Pera.
Avaluació ambiental Modificació Puntual PGOU Viladecavalls, sector Can Mitjans.
Avaluació ambiental de la modificació puntual de NNSS sector I‐02 “Gualter”, a la Baronia de Rialb.
Informe ambiental i annex ambiental del projecte d’urbanització del pla parcial SUD 1.13 “circumval∙lació nord” a Palafrugell.
Avaluació ambiental Modificació Puntual PGOU Sant Joan de les Abadesses, Colònia Llaudet.
2007
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Informe ambiental Modificació puntual NNSS Puig‐reig, Sector Colònia Vidal.
Informe ambiental Modificació Puntual per a la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions, Figueres.
Informe ambiental Pla de Millora Urbana Sector “Mar Condal”, Catell – Platja d’Aro.
Informe ambiental Pla Especial Urbanístic Xic Golf, Sitges.
Informe ambiental Pla Parcial Avià Centre, Avià
Informe ambiental Sector Mas Boscosa, Sarrià de Ter.
Informe ambiental Pla Especial 6, Naut Aran.
Informe ambiental Modificació Puntual NNSS Vilopriu, Sector UA3
Informe Ambiental Pla Parcial Camp de la Cuca, Sant Julià de Ramis.
Informe ambiental Pla Parcial Serrasol III, Santa Cristina d’Aro.
Informe ambiental Pla de Millora Urbana Mescanada Llevant, Sant Feliu de Guixols.
Avaluació ambiental Modificació Puntual NNSS Puig‐reig Sector Horts Colònia Vidal.
Informe ambiental Pla Parcial Morro de Gos, el Perelló.
Informe ambiental del Pla de Millora Urbana 3 “carrer dels Segalers” a Bellcaire d’Empordà”
Avaluació ambiental Modificació Puntual POUM Fortià, sector la Closa.
Informe ambiental del pla parcial del sector industrial Ferreries al municipi de Campllong
Informe ambiental de la modificació puntual del sector SUD‐3 “llevant A” al municipi de la Seu d’Urgell.
Avaluació ambiental d’un edifici de serveis a Coll de Pal, a Bagà.
Avaluació ambiental d’un edifici de serveis a Els Alabaus, a la Molina (Toses).
Avaluació ambiental del POUM de Castellonroi (Aragó).
2006
Informe ambiental Pla parcial Sector industrial “Pla de la Jueria”, Sant Gregori.
Informe ambiental Modificació puntual de les NNSS Sector “Camp del Vilà”, Queralbs ‐ Vall de Ribes.
Informe ambiental Pla parcial urbanístic SUD‐12, Llagostera.
Informe ambiental Pla parcial DUD 1.13 “Circumval∙lació Nord”, Palafrugell.
Informe ambiental Modificació puntual Pla parcial “Sector 2”, Bellvís.
Informe ambiental Pla de millora urbana “Granja est”, Sitges.
Informe ambiental Modificació puntual de planejament Sector SNUD 5 “Sota el polisportiu”, Calaf.
Informe ambiental Modificació puntual de NNSS Sectors UA 3.3 i 3.4 i SU 1, Planoles – Vall de Ribes.
Informe ambiental POUM de Porqueres
Informe ambiental Modificació puntual de NNSS, creació UA 18, Riudellots de la Selva.
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Informes ambientals Modificació puntual i Pla de millora Urbana Àmbit “Fibracolor”, Tordera.
Informe ambiental Pla parcial a Sector “Mas Alba”, Sitges.
Avaluació ambiental del POUM de Manlleu.

Estudis i memòries socials
Estudi dels teixits urbans impulsats entre els anys 60 i 70 al municipi de L’Escala amb problemàtiques socials i urbanístiques (2011, en curs)
Estudi de població i anàlisi econòmic de Santa Coloma de Farners (2007)
Estudi social i econòmic del POUM de Vilamalla (2007‐2008)

Estudis paisatgístics
Projecte d’arranjament paisatgístic i de correcció de possibles impactes per a la urbanització de la Serreta. Callús, Bages (2002).

Segons el Decret 343/2006, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística.
2011
Estudi d’impacte i integració paisatgística de l’avantprojecte d’implantació d’una activitat de dipòsit controlat de terres a Regencós (Baix Empordà).

2010
Estudi d’impacte i integració paisatgística de deixalleria municipal a Arbúcies.
Estudi d’impacte i integració paisatgística de projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat ‐Mas Torròbia‐ a Madremanya (Gironès)
Estudi d’impacte i integració paisatgística projecte bàsic d’implantació d’una activitat de destil∙lació d’olis essencials a Canapost ‐ Forallac (Baix Empordà)
Estudi d’impacte i integració paisatgística de projecte bàsic de construcció d’un cobert agrícola a Palafrugell (Baix Empordà)
Estudi d’impacte i integració paisatgística a Projecte per a l’adequació d’una infraestructura per a la pràctica eqüestre a Peratallada ‐ Forallac (Baix Empordà).
Estudi d’impacte i integració paisatgística projecte per a la implementació d’una estació de telefonia mòbil a Arbúcies (La Selva)
Estudi d’impacte i integració paisatgística projecte bàsic i executiu d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Urbanització Mas Nou – Castell‐Platja d’Aro (Baix Empordà).
Estudi d’impacte i integració paisatgística pla especial urbanístic del trull i celler maset a Garriguella (Alt Empordà)
Estudi d’impacte i integració paisatgística projecte bàsic d’ampliació d’un cobert agrícola a la Fonteta ‐ Forallac (Baix Empordà)
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Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable al municipi de Puig‐reig. Avantprojecte d'habitatge unifamiliar a Cal
Tarranquer.
Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla Especial Urbanístic per a implantació d’usos en sòl no urbanitzable, complementaris d’activitats del sector SUD.1.12 – Brugueres 2

2009
Estudi d’impacte i integració paisatgística d’una ampliació de nau d’envasat d’aigua a la finca “La Selva” a Espinelves
Estudi d’impacte i integració paisatgística per la construcció d’un edifici destinat a local social de colles de caça a Arbúcies
Estudi d’impacte i integració paisatgística per construcció de cobert a Forallac
Estudi d’impacte i integració paisatgística per centre logístic a Bisbal del Penedès
Estudi d’impacte i integració paisatgística de PP “Les Escoles” a Caldes d’Estrach
2008
Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla Parcial SUD‐6 “Les Pobles Migdia‐1” a Mont‐roig del Camp.
Estudi d’impacte i integració paisatgística del futur Port Canadell, a Roses.
Estudi d’impacte i integració paisatgística de la marina seca a Roses
Estudi d’impacte i integració paisatgística del centre hípic Yeguada Peralada SL a Peralada.
Estudi d’impacte i integració paisatgística d’una pedrera a Maçanet de la Selva.
Estudi d’integració i impacte paisatgístic d’una granja de gallines a Sales de Llierca, 2008. Estudi que ha rebut el reconeixement de Servei de Paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i serà un model per la Guia pràctica per a la realització d’estudis d’impacte i integració
paisatgística que s’està elaborant.
Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla parcial “Oliveres” a Cadaqués.
2007
Estudi d’impacte i integració paisatgística d’un centre de jardineria, Corçà.
Estudi d’impacte i integració paisatgística de la pedrera les Clotes, Llers. (Amb col∙laboració de Martí Franch) Estudi que ha rebut el reconeixement de Servei de Paisatge de la Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i serà un model per la Guia pràctica per a la realització d’estudis
d’impacte i integració paisatgística que s’està elaborant.
Estudi d’impacte i integració paisatgística d’un cobert agrícola, Peralada.
Estudi d’impacte i integració paisatgística del sector industrial Mas Alba, Sitges.

Segons el Decret 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2006
Estudi d’impacte paisatgístic d’un trull d’oli, Garriguella.
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Estudi d’impacte paisatgístic d’una hípica a Llançà.
Estudi d’impacte paisatgístic del projecte de portada d’aigües termals al complex hoteler i termal Jafre, Jafre.
2005
Estudi d’impacte paisatgístic d’un allotjament de treballadors temporers, Gualta.
Estudi d’impacte paisatgístic de cases unifamiliars aïllades (parcel∙les 72‐73 i 81‐82), Romanyà de la Selva.

Estudis de mobilitat
Basats en la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, part de la qual està desenvolupada pel Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Cadaqués. Ajuntament de Cadaqués (2010‐2011).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Montagut i Oix (2010).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la MP del PGOU La Pedrosa a Masquefa (2010).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PP Turó de Can Mitjans a Viladecavalls. OUA SL (2010).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PP Puig de la Coma a Palamós. OUA SL (2010).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PP d’Orriols a Bascarà (2010).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM La Tallada d’Empordà. Ajuntament de la Tallada d’Empordà (2010).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector de Ca l’Arnau a Sant Julià de Ramis. TEYCO (2009).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la Modificació puntual de la “Modificació de les Normes Urbanístiques del PPO del Sector format pels àmbits “Can Bellet, Can Canyameres i La
Guinardera II” en les parcel•les T4‐2 i T4‐3 a Sant Cugat. OUA S.L. (2009).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació de planejament de “Les Planes Baixes” a la Bisbal del Penedès. OUA SL (2008).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació de planejament del sector “Fibracolor” a Tordera. (2008).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Modificació Puntual PGOU Viladecavalls, sector Can Mitjans. OUA (2007).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla parcial SUD‐6 “Les Pobles Migdia‐1” a Mont‐roig del Camp. AIM3 Grup SL (2007).

Llicències ambiental segons la Llei 3/1998,IIAA
Seguiment i tramitació de les llicències d’activitats municipals segons Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats a Quart, sense oblidar legislació sectorial relacionada:
Llei d’activitats recreatives i d’espectacles, Llei de prevenció d’incendis, etc. (Des de l’any 2010)
Llicència ambiental per càmping a Fontanals de Cerdanya (2008)

31 de 36

Llicència ambiental del futur port Canadell a Roses (2008).
Actualització de l’arxiu, tramitació de llicències ambientals i seguiment del procés d’adequació a la Llei 3/98 de les activitats classificades, Quart (Des de l’any 2007).

Cartografia i altres productes digitals
Fotomuntatge de la instal∙lació de molins d’energia eòlica al municipi de Portbou (juny 2006)
Projecte ARCHS. Anàlisi de l’evolució dels sistemes naturals en relació diferents escenaris de desenvolupament territorial. Pel Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Alt Urgell. (2005)
Estudis de conques visuals i modelització digital del terreny, d’un Pla Especial a la Vall d’Aran. (2004).

Estudis del medi natural
Seguiment de la fauna ornítica al Parc Natural del Cap de Creus. Departament de Medi Ambient i Habitatge (des de l’any 2001 a l’actualitat).
Seguiment de la fauna al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010).
Diagnosi ambiental per determinar el grau d’afectació i possibles mesures correctores i compensatòries sobre els territoris de cria de dues parelles d’esparver cendrós (Circus pygargus) fruit
del projecte d’instal∙lació d’una planta de biogàs al municipi de l’Armentera. (2010)
Tramitació d’ajuts a les nevades de l’any 2010 a propietaris d’explotacions forestals de les Gavarres.
Realització del “Otter Survey”, projecte de seguiment mitjançant rastres i censos visuals al llarg de 85 punts fixes de les conques de la Muga, el Ter, el Fluvià i el Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà. Treball encarregat per la Fundació Territori i Paisatge. (2000 – 2009)
Seguiment de fauna a les obres del TAV. Tram Vilademuls – Pontós. UTE Vilademuls – Pontós (2007‐2009).
Seguiment de fauna a les obres del TAV. Tram Cornellà de Terri – Sant Julià de Ramis. COPROSA (2007‐2009).
Seguiment de fauna a les obres del TAV. Tram riu Besòs a Montcada – Mollet. ADIF (2008 i 2009).
Seguiment de fauna a les obres del TAV. Tram Sant Julià de Ramis – Sarrià de Ter. UTE AVE Sarrià de Ter (2009).
Seguiment de fauna a les obres del TAV. Tram riu Congost a Mollet del Vallès – Montornès. Ferrovial agroman SA (2009).
Pla de Gestió de la riera de Molinàs a Colera. Ajuntament de Colera (2008).
Estudi de la fauna present al municipi de Quart. Ajuntament de Quart (2008).
Pla de Gestió de la Riera de l’Àlguema, amb col∙laboració amb Solucionat SL. Per la Fundació Territori i Paisatge – Caixa Catalunya (2007)
Pla de Gestió del riu Manol , amb col∙laboració amb Solucionat SL. Per la Fundació Territori i Paisatge – Caixa Catalunya (2007)
Pla de Gestió de l’ús públic de la Punta del Cap de Creus; juntament amb despatx MF Martí Franch. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2007).
Programa d’ordenació de la Punta del Cap de Creus; juntament amb despatx MF Martí Franch. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2007).
Seguiment de les poblacions d’espècies prioritàries al Parc Natural del Cap de Creus (2001‐2007). Radioseguiment d’individus de Bubo bubo en l’àmbit del Parc.
Realització de l’Atlas d’ocells nidificants al Parc Natural del Cap de Creus( 2001‐2007)
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Realització d’estudis fenològics de les poblacions d’aus del Parc Natural del Cap de Creus (2001‐2006).
Campanyes de controls setmanals de migració prenupcial d’ocells a la punta del Cap de Creus a la primavera (2000, 2001, 2003, 2004, 2005 i 2006)
Mesures ambientals correctores i compensatòries per a l’enfondiment i eixamplament del canal de l’Illa Gran, Roses (2006)
Estudi de l’afectació sobre la fauna de l’estació de bombament Sector 12 Canal Segarra – Garrigues, Albatàrrec (2006)
Medidas correctoras y compensatorias para la fauna en el tramo del TAV entre Sant Julià de Ramis y Pontós. (maig 2005)
Estudi de seguiment de l’àguila cuabarrada i el xoriguer petit a la Serra de l’Albera, per la possible instal∙lació d’un Parc eòlic a Puig Esquers, Alt Empordà. (2005)
Memòria ambiental del Projecte de restauració ambiental a la zona de s’Agulla‐es Camell (Club Mediterranée), al Parc Natural del Cap de Creus; juntament amb MF. Departament de Medi
Ambient i Habitatge, 2005.
Pla de Gestió del Medi Natural de Tremp. (2004)
Elaboració i Redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (2003‐2004)
Estudi de prospecció de possible nidificació de procel∙lariformes al litoral gironí (2002‐2004)
Tasques de seguiment amb la tècnica de “Ràdio tracking” de la llúdriga, emmarcat dins el Projecte Llúdriga, projecte de reintroducció de la llúdriga a les conques de la Muga i el Fluvià i el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (2000‐2001).
Estudi inicial de les poblacions d’aus de la finca “Mig de Dos Rius”, a les ribes del Fluvià, Fundació Territori i Paisatge , Alt Empordà (2000).

Estudis d’inundabilitat i restauració fluvial
2011:
Projecte de condicionament de la riera de Regencós o de Molins al municipi de Regencós (Baix Empordà)
Estudi d’inundabilitat del sector 2.2 Montferrer al terme municipal de Montferrer i Castellbò
2010:
Projecte per la recuperació del camí d’Ordis a Pols, a Ordis (Alt Empordà). Ajuntament d’Ordis.
Estudi d’inundabilitat del sector Plans de Can Riera, a Tavèrnoles (Osona). Geadrill, SL.
Estudi complementari a l’estudi d’inundabilitat de la Creu del Vendrell, a Vendrell (Baix Penedès). OUA SL.
Projecte de recuperació dels ambients fluvials del riu Congost per l’increment de la biodiversitat a Granollers (Vallès Oriental). Ajuntament de Granollers.
Projecte de millora i condicionament de la bassa de la Draga, a Banyoles (Pla de l’Estany). Consorci de l’Estany.
Pla director de Clavegueram del municipi de Porqueres (Pla de l’Estany). Ajuntament de Porqueres.
Projecte de la construcció d’un dic permeable al torrent de Can Llobateres, a Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Ajuntament de Barberà del Vallès.
Redacció del projecte de la recuperació d’ambients fluvials al riu Congost per l’increment de la biodiversitat a Granollers. Ajuntament de Granollers.
Estudi hidràulic per la construcció d’un gual inundable al riu Besòs al municipi de Montmeló.
Projecte de recuperació de l’espai fluvial de la riera de Caldes a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), conjuntament amb empresa APREN. Ajuntament de Caldes de Montbui.
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2009:
Estudi d’inundabilitat de la MP UA2 a UA6 a Amer (Gironès). Ajuntament d’Amer.
Estudi d’inundabilitat del sector del camp de futbol d’Amer (Gironès). Ajuntament d’Amer.
Estudi d’inundabilitat del rec d’en Gara al sector “Pedrera S’Antiga” a Begur (Baix Empordà). SES NEGRES S.L.
Estudi d’inundabilitat del torrent de Coma Segalera a Montmalús, TM Ger (Cerdanya).
Estudi d’inundabilitat de la riera de Sentmenat a Can Roure, Sentmenat (Vallès Occidental).
Estudi d’inundabilitat del sector Can Missert a Terrassa (Vallès Occidental).
Estudi hidràulic d’alternatives tècniques per a la millora ambiental del riu Mèder al nucli urbà de Vic (Osona). Ajuntament de Vic.
Projecte de restauració del meandre del riu Congost a Gallicant (Vallès Oriental). APREN.
Projecte de millora ambiental, condicionament d’accessos i senyalització de l’Espai Fluvial a Centelles (Vallès Oriental). APREN.
Estudi de manteniment i els nous usos del rec de Molí de Pals i del rec de Sentmenat en el Ter Baix. Consorci Alba‐Ter.
Estudio de propagación de avenidas provocadas en caso de rotura del canal de enlace del canal de Aragón y Cataluña en Castillonroy (Huesca). Ayuntamiento de Castillonroy.
Drenatge superficial del projecte d’urbanització del subsector 3 del Pla Parcial 3 d’Amer (Gironès). Ajuntament d’Amer.
Estudi d’inundabilitat de la Riera de Pineda, a Pineda de Mar (Maresme).
Estudi hidràulic del torrent de Vallcorba, a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). NATURALEA.
Estudi hidràulic de la riera d’Arbúcies al terme municipal d’Arbúcies (la Selva). Ajuntament d’Arbúcies.
Estudi d’inundabilitat del POUM de Cornellà de Terri (Pla de l’Estany). Ajuntament de Cornellà de Terri.
Projecte de recuperació de l’espai fluvial i de la zona inundable del riu Ripoll i creació d’una zona humida a Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Ajuntament de Barberà del Vallès.
Projecte de recuperació de la sèquia Monar, a Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Ajuntament de Barberà del Vallès.
Projecte de millora i condicionament dels camins del Pla de Can Morgat i de Porqueres. Consorci de l’Estany.
Millora de l’itinerari 3 (Ruta de Can Morgat i Puig Clarà) en el seu pas per la GIV‐5248 i el seu pas per la Riera de Can Morgat a Porqueres. Consorci de l’Estany.
Construcció d’una barrera per a peixos a la riera de Can Morgat, a l’estany de Banyoles. Consorci de l’Estany.
2008:
Projecte d’eliminació de dos assuts i recuperació del seu entorn més immediat a l’espai fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Estudi de mesures per a la restauració del riu Ges a Torelló (Osona)
Projecte de restauració del Torrent de Can Llobateres a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Projecte constructiu d’una voladora per a cigonyes al Zoo de Barcelona
Estudi d’inundabilitat del nucli de Gualter, a la Baronia de Rialb (La Noguera)
Estudi de mesures correctores de l’impacte hidrològic del Sector Entrada Sud (SUP‐5) a Sant Hilari Sacalm (La Selva)
Estudi d’inundabilitat d’una parcel∙la a la carretera GI‐552a a Arbúcies (La Selva)
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2007:
Estudi d’inundabilitat de l’estany de Graugés a Avià (Berguedà)
Projecte de restauració d’una zona inundable a Casa Nostra a Banyoles (Pla de l’Estany)
Estudi d’inundabilitat de la parcel∙la del carrer de la Riera 45‐47 a Balenyà (Osona)
Estudi d’inundabilitat del sector La Vinyota a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Estudi d’inundabilitat del sector S.U.D. 6 “Les Pobles Migdia‐1” a Mont‐roig del Camp
Informe sobre les humitats a l’edifici Oceáno II, al Polígon Mas Blau, El Prat de Llobregat
Càlculs hidràulics dels Aiguamolls de Tractament de Can Calopa, a Barcelona
Estudi d’inundabilitat del Fluvià a Montagut i Oix (Garrotxa) (en redacció)
Estudi d’inundabilitat del Rec de Santa Reparada a Begur (Baix Empordà)
Direcció d’obra de l’arranjament de camins per a la Ruta del Ter a Osona i el Ripollès
Estudi d’inundabilitat del sector Can Mitjans a Viladecavalls (Vallès Occidental)
Coordinació de la Redacció dels Projectes constructius de Camins Fluvials al Riu Besòs, al Mogent, al Ripoll, al Tenes i la Riera de Caldes, per al Consorci per a la Defensa de la Conca del
Besòs (en execució)
Projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis (Gironès) per al Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Alba‐Ter
Estudio de inundabilidad en Castillonroy (Huesca)
Estudi d’inundabilitat de Can Ciurans, a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
Estudi d’inundabilitat de la zona d’equipaments de Can Santpare a Dosrius (Maresme)
Estudi d’inundabilitat del Torrent de Sauques a Vilopriu (Baix Empordà)
Estudi d’inundabilitat del Sector Mas Alba, a Sitges (Garraf)
Estudi d’inundabilitat d’una parcel∙la al Veïnat de Can Geimir a Dosrius (Maresme) per a l’Ajuntament de Dosrius
2006
Càlculs hidràulics dels Aiguamolls de Tractament de la UAB
Estudi d’Inundabilitat del Càmping Oasis Mar a Mont‐roig del Camp (Baix Camp)
Càlculs hidràulics de l’estructura de derivació de la Depuradora de Saida, a Algèria
Valoració de les obres necessàries per a permetre la ciclabilitat de la Ruta del Ter, per al Consorci Alba‐Ter
Estudi dels efectes de la possible ampliació de la Marina d’Empúria‐brava sobre el moll de la gasolinera
Estudi d’Inundabilitat de la Colònia Cal Vidal, a Puig‐Reig (Berguedà)
Estudi d’Inundabilitat de Can Juan Barnils a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
Estudi d’Inundabilitat del Polígon Industrial Torres‐Pujals, a Arbúcies (La Selva), per a l’Ajuntament d’Arbúcies
Càlcul estructural de passeres de fusta per a l’itinerari fluvial Boadella‐Les Escaules
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Direcció d’obra del Projecte complementari de Millora Local. Pantalles acústiques. Condicionament de la GI‐600 de Tordera a Blanes. Carretera GI‐600 PK 0+000 al PK 5+291. Tram: Tordera
– Blanes. Clau : AG‐98135‐C4, per a GISA
Proposta de derivació parcial del rec de Miànigues a la zona urbana de Porqueres i Camós i de la Riera de Codines, per a l’Ajuntament de Porqueres
Estudi d’Inundabilitat del sector SCC 123 a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
Estudi d’Inundabilitat del Torrent del Solà a La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Estudi d’inundabilitat del Barranc de Sorièus, a Bossòst (Val d’Aran)
Estudi del drenatge superficial de Porqueres (Pla de l’Estany), per a l’Ajuntament de Porqueres
Estudi d’inundabilitat de l’àmbit del POUM a Sant Salvador de Guardiola (Bages)
Estudi del clavegueram de Porqueres (Pla de l’Estany), per a l’Ajuntament de Porqueres
Estudi d’inundabilitat de la Ciutat Audiovisual de Terrassa (Vallès Occidental)
2005
Projecte de Restauració i Recuperació Ambiental de l’Embassament de Requesens, TM La Jonquera (Alt Empordà)
Estudi d’inundabilitat del Riu Arija a La Pobla de Lillet (Berguedà)
Projecte de Restauració Ambiental i Paisatgística del Meandre Vell de Torroella de Fluvià (Alt Empordà)
Pla de Gestió de residus d’Obra d’un hotel a Jafre (Baix Empordà)
Estudi d’inundabilitat del Riu Garona al Pont d’Arròs (Val d’Aran)
2004
Projecte d’Endegament del Torrent de la Piera a l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic Sant Jordi II, Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Projecte d’Endegament de la Riera de Rubí al sector de La Bastida (Vallès Occidental)
Estudi d’inundabilitat de l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic Mas Mota, Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
Estudi d’inundabilitat de l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic Horta Florida, Montbrió del Camp (Baix Camp)
Estudi d’inundabilitat del Parc dels Raiers a La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Estudi d’inundabilitat de la Platja Llarga a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Estudi d’inundabilitat de la Creu del Vendrell, a El Vendrell (Baix Penedès)
Estudi d’inundabilitat de l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic Mas Amat, Sant Julià de Ramis (Gironès)
Estudi d’inundabilitat del Torrent de Can Fatjó a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
2003
Estudi d’inundabilitat de la UA II a Bossòst (Vall d’Aran)
Estudi d’inundabilitat de l’àmbit del pla parcial La Serreta a Callús (Bages)
Estudi d’inundabilitat de la zona del Polígon Industrial Ca n’Abat, a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)
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Direccions d’obra
Direcció d’obra del projecte de recuperació d’ambients fluvials al riu Congost per l’increment de la biodiversitat a Granollers. Ajuntament de Granollers (2010 ‐2011).
Direcció d’obra de recuperació de l’espai fluvial i de la zona inundable del riu Ripoll i creació d’una zona humida a Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Ajuntament de Barberà del Vallès
(2010).
Direcció d’obra de la construcció d’un dic permeable al torrent de Can Llobateres, a Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Ajuntament de Barberà del Vallès (2010).
Direcció d’obra d’eliminació de dos assuts i recuperació del seu entorn més immediat a l’espai fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès (Vallès Occidental) (2009‐2010).

Projectes d’urbanització i estudis de seguretat i salut
Projecte d’urbanització del Pla de Ca l’Arnau al terme municipal de Sant Julià de Ramis (2011, en curs).
Estudi bàsic de seguretat i salut

Educació ambiental i participació ciutadana
Guiatges de natura, sortides d’observació de fauna marina, ornitològiques, etc.
Diverses col∙laboracions en publicacions de divulgació ambiental.
Assessorament de contingut ambiental en els guions d’uns documentals de televisió sobre els càmpings i el medi ambient. Elaborat per Canal Paradís i Patronat de Turisme i Consorci de la
Costa Brava. (2007)
Elaboració d’enquestes sobre el nou pla general urbanístic al municipi de Sant Miquel de Campmajor (2006)
Realització de les 1eres i 2es Jornades de medi ambient al Parc Natural del Cap de Creus, organitzat pel Parc Natural del Cap de Creus (2003 i 2006)
Curs sobre els valors naturals del Parc Natural del Cap de Creus, organitzat pel Parc Natural del Cap de Creus (2003)
Curs “Les poblacions d’ocells al Parc Natural del Cap de Creus”, organitzat per la Institució Catalana d’Història Natural (2002).
Avantprojecte de Promoció i Educació Ambiental per al Pla Zonal de Residus I. Redacció de l’avantprojecte d’Educació Ambiental per a un conjunt de 49 municipis de la meitat nord de la
Provincia de Castelló. (2002).

Gestió Ambiental i del territori
Programa de gestió ambiental d’un port marítim a Santa Margarita, Roses (2005)
Estudi de la incidència ambiental de la inclusió de determinades masies i elements en estat ruïnós al catàleg de masies de Quart (2006).
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Recurs per la inclusió de determinades masies en runa al catàleg de masies de Canet d’Adri (2008)
Documentació ambiental per l’al∙legació al traçat del IVcinturó a la finca de Can Grau gros al municipi de Franqueses del Vallès (2009)
Anàlisi ambiental i territorial de la ubicació del Pitch & Putt que es vol ubicar a Quart (2009)
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