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Treballs en georeferenciació de parcel.les
Març 2017: Modificació i canvi de límits cadastrals d’una parcel·la dins una finca agro-forestal de Can Piferrer
en el veïnat de Mosqueroles a Cassà de la Selva (Gironès). Particular
Gener 2017: Tramitació d’un canvi de límits de finca, segregació i canvi de propietari d’una finca agrícola amb
un magatzem agrícola en el veïnat de l’església a Sant Gregori (Gironès). AGROCOS
Desembre 2016: Treballs per una segregació i agregació de diverses parcel·les agrícoles de secà entre dos
veïns en el veïnat de Mosqueroles en el terme municipal de Cassà de la Selva. Notaria Joan Bernà
Novembre 2016: Treballs de georeferenciació per una nova delimitació cadastral i registral d’una finca agrícola i forestal en els termes municipals de Cassà de la Selva i Sant Andreu Salou. Particular

Joan Gener, 9. Cassà de la Selva 17244 (Girona)
Tel. 972 460 007 / 609 427 320. E-mail: josepdo@tallerambiental.com

Treballs ambientals en urbanisme
Informes ubanístics

Febrer 2017 Informe sostenibilitat ambiental de la Modificació puntual del pla general àmbit discontinu del
sector 33 “Activitats econòmiques nord. Terme municipal de Palafolls (Maresme). JUNTA COMPENSACIÓ SECTOR 33
Febrer 2017 ’Estudi Ambiental Estratègic de la Modificació del Pla General d’Ordenació i Adaptació al Pla
Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona, en el sector SUD-Pla de Salt II-1 i SUD-Pla de Salt II. Ajuntamenet de SaltFebrer 2017 Estudi Ambiental Estratègic de la Modificació de les Normes Subsidiàries de Vilablareix del sector Camí dels Carlins en el terme municipal de Vilablareix . Ajuntament de Vilablareix.
Gener 2017 Document Inicial estratègic per acompanyar la Modificació Puntual del planejament per a la legalització del sector nord del càmping Bellaterra a Blanes (La Selva).. CAMPING BELLATERRA.
Desembre 2016 Document Inicial estratègic per acompanyar el Pla Especial Urbanístic de l’ordenació de la
zona Casa Club i serveis del Golf d’Aro en el municipi de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). EAGLE GOLF
MANAGEMENT S.L.
Octubre 2016 Document Inicial estratègic per acompanyar el Pla Especial per a la instal·lació d’un Parc Lúdic
o Parc Aventura en el Bosc en el sector de la Fosca en el municipi de Palamós (Baix Empordà). Ricard Fina
Arquitecte
Abril 2016 Document Inicial estratègic per acompanyar el Pla Especial Urbanístic de l’ordenació de la finca del
càmping Ridaura en el terme municipal de Llagostera. Ramon Sagué Arquitecte
Març 2016 Modificació de l’informe Ambiental de Modificació Puntual del Pla General de Cervelló pel desenvolupament del Sector Residencial PE-8 La Bòbila en el terme municipal de Cervelló. Ajuntament de Cervelló
Maig 2015: Informe Ambiental Estratègic per acompanyar la Modificació Puntual del Planejament del Parc del
Ter, les hortes i les Deveses de Salt en el terme municipal de Salt (Gironès). Ajuntament de Salt
Abril 2015: Informe Ambiental per acompanyar el Pla Parcial Urbanístic del sector del Port de Llançà en el
terme municipal de Llançà (Alt Empordà). Pere Fina Arquitecte
Febrer 2015: Informe Ambiental per acompanyar el Pla Parcial Urbanístic del sector SAU-2, la Sala Sud en el
terme municipal de Foixà (Baix Empordà). Junta de Compensació sector SAU 2
Febrer 2015: Informe Ambiental per acompanyar el Pla de Millora urbana del sector industrial de Can Guilleumes en el terme municipal de Breda (La Selva). Projectes Urbans , Arquitectura i Territori
Gener 2015: Informe Ambiental per acompanyar el Pla Parcial de les noves instal·lacions d’una empresa del
sector del suro en el veïnat de Panedes en el terme municipal de Llagostera (Gironès). Productos y maquinaria del Corcho S.A.
Juliol 2014: Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar per acompanyar el Pla Director Urbanístic pel
desenvolupament del sector d’activitats Salt-Vilablareix. (Gironès). Ajuntament de Salt
Juliol 2014: Informe Ambiental del Pla Especial urbanístic de Can Jofre Esportiu. Fase I Camp de pràctiques a
Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Enginyeria AT-90 S.L..
Maig 2014: Informe Ambiental del Pla Especial urbanístic del Càmping Bella Terra de Blanes (La Selva). Càmping Bellaterra.
Abril 2014: Informe Ambiental del Pla Especial urbanístic d’ordenació del veïnat de Can Ribes a Bescanó (La
Selva). Collell-Salavedra C.B.
Gener 2014: Informe Ambiental del Pla Especial urbanístic de reconversió de la Masia de Can Darna en activitat turística en el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà).. IXTV S.L
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(Melcior Soler)
Agost 2013: informe Previ Ambiental per acompanyar el Pla Especial d’Implantació d’un Càmping a la finca de
Mas Muní a Calonge (Baix Empordà). Agrícola Mas Muní.
Juliol 2013: informe Previ Ambiental de la Proposta de Modificació de Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Breda per ajustar els límits dels sectors PP6 i PP12 a Breda (La Selva). Projectes Urbans,
Arquitectura i Territori
Juliol 2013: informe Previ Ambiental pel Desenvolupament del Pla Especial P.E. 6 Residencial La Bóvila a Cervelló. Ajuntament de Cervelló.
Maig 2013: informe Ambiental del Pla Especial urbanístic del sector del Water-World en el terme municipal
de Lloret de Mar (La Selva). Parcs Aquàtics Costa Brava,
Febrer 2013: Informe ambiental del Pla Especial per l’obertura del nou camí d’accés a la finca de Can Baladrich a Llagostera. Coviarq 2007
Febrer 2013: informe Ambiental del Pla de Millora Urbana del sector Pola – Giverola a Tossa de Mar. ENIGEST
Enginyeria
Febrer 2013: informe Ambiental del Pla de Millora Urbana del sector de Casa Aravela a la urbanització La
Gavina a S’Àgaró. Coviarq 2007
Novembre 2012: Informe ambiental preliminar de la proposta de Modificació Puntual del POUM en el sector
de l’Hotel Albons en el terme municipal d’Albons (Baix Empordà). ALBOPARK OCIO.
Setembre 2012: informe Ambiental dels treballs de Desenvolupament sector urbanitzable delimitat SUD-01,
sector Tramuntanals del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà), Ajuntament de Palau d
Santa Eulàlia
Setembre 2012: Informe de sostenibilitat ambiental de la Modificació Puntual del POUM de Cassà de la Selva
per a la implantació d’una planta de Biomassa en el sector del Trust . ENERFUST.
Juliol 2012: Informe ambiental per a la reordenació de tot l’entorn del paratge de Can Farrés al veïnat d’Esclet
a Cassà de la Selva. Treballs Agrícoles Viñolas.
Juliol 2012: Informe ambiental per acompanyar el Pla Especial Paisatgístic del sector Pola-Giverola a Tossa
de Mar (La Selva). ENIGEST.
Juny 2012: Informe ambiental treballs de Desenvolupament sector urbanitzable delimitat SUD-01, sector Tramuntanals a Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà). Ajuntament Palau de Santa Eulàlia.
Febrer 2012: Informe ambiental preliminar per acompanyar el Pla Especial Urbanístic del Càmping Bella
Terra de Blanes (La Selva). Càmping Bella Terra
Novembre 2011: Memòria ambiental per acompanyar la proposta de modificació puntual de les Normes
Subsidiàries i del Pla Especial Urbanístic de determinació d’activitat extractiva, en el sector de la pedrera de
“La Roca”, en el terme municipal de Perafita (Osona). Pedres del Lluçanès.
Octubre 2011: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Especial Urbanístic Pola, en el terme municipal de
Tossa de Mar. La Planta Baixa.
Setembre 2011: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Parcial Urbanístic Sector 13 Activitats,
Cruïlla Sant Genís, en el terme municipal de Palafolls (Maresme). Pere Fina Arquitecte.
Setembre 2011: Informe ambiental del Pla Parcial Urbanístic Sector 13 Activitats, Cruïlla Sant Genís, en el
terme municipal de Palafolls (Maresme). Pere Fina Arquitecte.
Abril 2011: Memòria Ambiental del projecte del Pla Parcial Urbanístic S.U.S.-10 Parc d’Activitats, en el terme
municipal de Vidreres (La Selva). Pere Fina Arquitecte.
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pal de Cervelló (Baix Llobregat). Junta de compensació de l’àmbit d’actuació PE La Bòvila.
Març 2011: Informe ambiental preliminar de la modificació puntual de Normes Subsidiàries al Passeig del
Carrilet, en el terme municipal de La Cellera de Ter (La Selva). Ajuntament de la Cellera de Ter.
Març 2011: Informe de sostenibilitat ambiental de la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries i del Pla Especial Urbanístic de determinació d’activitat extractiva, en el sector de la pedrera de “La
Roca”, en el terme municipal de Perafita (Osona). Pedres del Lluçanès.
Març 2011: Redacció de l’Informe ambiental preliminar del Pla Especial Urbanístic Pola, en el terme municipal
de Tossa de Mar (La Selva). Enigest.
Octubre 2010: Informe previ ambiental de la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries i
del Pla Especial Urbanístic de determinació d’activitat extractiva, en el sector de la pedrera de “La Roca”, en el
terme municipal de Perafita (Osona). Pedres del Lluçanès.
Febrer 2010: Informe ambiental i estudi d’integració i impacte paisatgístic del Pla Especial Urbanístic del
centre d’educació ambiental Rurania a Can Gregori, en el terme municipal de Maçanet de la Selva. Gabi Barbeta Ecoarquitecte.
Gener 2010: Memòria ambiental de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) sector
Montessori - Palau, en el terme municipal de Girona. Complex Cultural Esportiu Montessori-Palau.
Gener 2010: Informe ambiental de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial SUP-5 Rec de
la Font, en el terme municipal de Vilasacra (Alt Empordà). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Gener 2010: Memòria ambiental per acompanyar el Pla Especial Urbanístic AOE-1. Equipament del Fluvià, en
el terme municipal de Bàscara (Alt Empordà). Ajuntament de Bàscara.
Desembre 2009: Informe ambiental del Pla de Millora Urbana de la zona de Can Marlès (Apartaments Albamar), en el terme municipal de Lloret de Mar. Aspecte Paisatge.
Octubre 2009: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Parcial Urbanístic Sector Camí de Roqueta,
en el terme municipal de Palamós (Baix Empordà). Pere Fina Arquitecte.
Octubre 2009: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) en l’àmbit “Stella - Maris” (UASU-24), en el terme municipal d’Arenys de Mar. Montero
– Gràcia Arquitectes.
Octubre 2009: Informe ambiental per acompanyar el Pla de Millora Urbana de transformació de l’àmbit qualificat com a residencial preexistent del Pla Parcial Urbanístic Sector Industrial “Les Ferreries” per a usos industrials, en el terme municipal de Campllong (Gironès). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Octubre 2009: Informe ambiental del projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) al sector “Stella - Maris”, en el terme municipal d’Arenys de Mar. Montero – Gràcia Arquitectes.
Octubre 2009: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual del Pla General Sector 22 “Sud
Carretera de Caldes a Sentmenat”, en el terme municipal de Sentmenat (Vallès Occidental). ABM Serveis
d’Enginyeria i Consulting.
Setembre 2009: Memòria ambiental del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un Parc de Reciclatge,
en el terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). Jordi Güell i Camps.
Setembre 2009: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) en el sector Montessori - Palau, en el terme municipal de Girona. Complex Cultural Esportiu
Montessori-Palau.
Juny 2009: Informe ambiental del Pla de Millora Urbana del Sector UA Bateries Sector A (SMU-40 Cim Bateries), en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Maig 2009: Memòria ambiental de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) en l’àmbit
Eixampla - Castell, en el terme municipal de Castell-Platja d’Aro. Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
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Maig 2009: Informe ambiental del Pla Parcial del Sector Sud-08 Mas Gras, en el terme municipal de Sant Feliu
de Guíxols. Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Març 2009: Informe preliminar ambiental del Pla especial PE-8 Industrial “La Bòvila”, en el terme municipal de
Cervelló. Junta de compensació de l’àmbit d’actuació PE La Bòvila.
Març 2009: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) UA-9 Rieró Sud, en el terme municipal de Vidreres. Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Març 2009: Informe ambiental preliminar de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) sector Montessori - Palau, en el terme municipal de Girona. Complex Cultural Esportiu MontessoriPalau.
Febrer 2009: Informe ambiental del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un establiment de turisme
rural a Can Darder, en el terme municipal de Llagostera. Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Gener 2009: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Parcial Urbanístic SUS-10 Parc d’Activitats del terme
municipal de Vidreres. Pere Fina Arquitecte.
Gener 2009: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual del Pla General del sector d’activitats econòmiques de Can Boada, en el terme municipal de Llagostera. Aspecte Paisatge.
Gener 2009: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual de normes subsidiàries de la zona
industrial – esportiva del terme municipal de Fornells de la Selva. Pere Fina Arquitecte.
Gener 2009: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Parcial del sector industrial sud en el terme municipal
del Papiol. Antoni Companys Ferrer.
Desembre 2008: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Especial Urbanístic de la implantació del Parc
Tecnològic del Reciclatge Gironí, en el terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). Jordi Güell Camps.
Octubre 2008: Informe ambiental de la modificació puntual del Pla General en l’àmbit del Sector 36 Serra de
Vallplana i l’entorn de Palafolls, en el terme municipal de Palafolls (Maresme). Adema Canela Comella Arquitectes Associats.
Juny 2008: Informe ambiental del Pla Parcial Urbanístic del sector de l’Aquadiver en el terme municipal de
Castell-Platja d’Aro. Parcs Aquàtics de la Costa Brava.
Març 2008: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual de normes subsidiàries. Zona
d’equipaments per a l’ensenyament en el terme municipal de Vilobí d’Onyar. Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Març 2008: Informe ambiental del Pla de Millora Urbana 3.4 “Riera de Llafranc I” de Llafranc, en el terme
municipal de Palafrugell (Baix Empordà). Salvador Bagudà Arquitecte.
Març 2008: Informe ambiental del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial El Vapor-Est en el terme municipal de Castellterçol (Vallès Oriental). GEI - 2A Enginyeria.
Febrer 2008: Informe ambiental del projecte de Pla Especial de Millora Urbana de transformació de l’àmbit
de verd privat del PPU “Les Ferreries” per al seu destí a usos industrials. Terme municipal de Campllong. ABM
Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Gener 2008: Informe ambiental del Pla Especial de Millora Urbana del Camp de la Rectoria a Sant Dalmai
(Vilobí d’Onyar) Joaquim Pla Arquitecte.
Desembre 2007: Informe ambiental del Pla Parcial urbanístic del sector Eixampla Castell a Castell-Platja d’Aro.
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
Octubre 2007: Informe ambiental del Pla Especial per l’activitat de turisme rural o hotel rural de la masia de
Can Cateura a Llagostera (Gironès). Gabi Barbeta Ecoarquitecte.
Setembre 2007: Informe ambiental del Pla Especial per l’activitat de turisme rural a la masia de Can Vellana a
Crespià (Baix Empordà). Miquel Garcia Arquitecte.
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Setembre 2007: Informe ambiental del Pla Especial per l’activitat d’hotel del Mas Muní a Peratallada, municipi
de Vulpellac (Baix Empordà). Salvador Bagudà Arquitecte.
Juliol 2007: Informe ambiental del Pla Especial de la futura instal·lació del càmping rural de “La Vinyassa” a
Arbúcies (La Selva). Miquel Garcia Arquitecte.
Juny 2007: Informe ambiental del Pla Especial del sector UP-3 a La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). Pere
Fina Arquitecte.
Juny 2007: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Especial del sector Sud-6 Canalejas a Llagostera (Gironès). Pere Fina Arquitecte.
Maig 2007: Informe ambiental del Pla Especial del sector CO1 Mas Pucans a Corçà (Baix Empordà). Pere Fina
Arquitecte.
Març 2007: Informe ambiental del Pla Especial del subsector industrial “Bernardes”, en el terme municipal de
Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Incasol.
Gener 2007: Informe ambiental de la rehabilitació de la masia de Can Piferrer, en el terme municipal de Cassà
de la Selva. Àlex Sibils. Encesa arquitecte
Novembre 2006: Informe ambiental del Pla Especial del sector PMU4, en el terme municipal de Sant Aniol de
Finestres. Pere Fina Arquitecte.
Octubre 2006: Informe ambiental del Pla Parcial Urbanístic del sector de Can Joncoses en el terme municipal
de Gelida (Alt Penedès). Mònica Farràs Arquitecte.
Octubre 2006: Informe ambiental pel desenvolupament d’un Pla Parcial per la construcció d’habitatges en el
sector sud de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) Pere Fina Arquitecte.
Setembre 2006: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació puntual de les normes Subsidiàries
Municipals en el terme municipal de Torrent (Baix Empordà). Joan Falgueres Arquitecte.
Agost 2006: Informe ambiental pel desenvolupament Pla Especial del Mas Pelegrí per convertir-lo en una activitat dedicat a la pràctica del ciclisme professional, en el terme municipal de Serinyà (Pla de l’Estany). Aresta
Arquitectes.
Juliol 2006: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic del Sector de Cofrugi a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà). Ferrer Roura, SA.
Juliol 2006: Informe ambiental del Pla Especial en sòl no urbanitzable a Ultramort (Baix Empordà). Pere Fina
Arquitecte.
Juny 2006: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació puntual de les normes subsidiàries del Planejament Urbanístic del Sector de la Zona esportiva a Vilobí d’Onyar (La Selva). Ajuntament Vilobí d’Onyar.
Maig 2006: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació puntual de les normes subsidiàries del sector del Polígon Industrial El Vapor, en el terme municipal de Castellterçol (Vallès Oriental). GEI - 2A Enginyeria.
Març 2006: Informe ambiental per la modificació d’un Pla Parcial Residencial en el barri del Raval a Quart
(Gironès) Pere Fina Arquitecte.
Març 2006: Informe ambiental per la redacció del Pla Parcial del sector de la Font de Sant Pere a Vic (Osona).
Can Kiku Promotor Immobiliari.
Febrer 2006: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació puntual de les normes subsidiàries municipals, en el terme municipal de Taradell (Osona). Ajuntament de Taradell.
Gener 2006: Informe ambiental pel Pla Especial del Centre Ambiental de Can Coll a Puigarnol, en el terme
municipal de Porqueres. Asociación Arcadia.
Novembre 2005: Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament al sector de la cooperativa agrícola al terme municipal de Banyeres del Penedès. Mònica Farràs
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Arquitecte.
Setembre 2005: Informe ambiental i proposta de restauració paisatgística de la zona verda per la modificació
d’un Pla Parcial Residencial en l’entorn de Joncals, a Sant Pere Pescador. Domènec Rusca Arquitecte.
Juliol 2005: Informe ambiental per la modificació d’un Pla Parcial residencial del camí de Roqueta a Palamós
(Baix Empordà) Pere Fina Arquitecte.
Juny 2005: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació d’un Pla Parcial industrial en el polígon
industrial El Vapor a Castellterçol. GEI - 2A Enginyeria.
Maig 2005: Informe ambiental per la modificació d’un Pla Parcial residencial a Llançà (Alt Empordà). ABM
Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Abril 2005: Informe ambiental per la modificació del planejament urbanístic pel projecte de construcció d’una
zona urbana a Melianta a Fontcoberta. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Abril 2005: Informe de sostenibilitat ambiental per la modificació del planejament urbanístic d’una nova zona
industrial en sòl no urbanitzable, sector Inecsa, a Cassà de la Selva. Pere Fina Arquitecte.
Març 2005: Informe ambiental per a la modificació del planejament urbanístic per la construcció d’una zona
esportiva a Sant Cugat del Vallès. PGI Grup.
Gener 2005: Informe ambiental pel Pla Especial per la construcció d’una futura zona industrial a Llançà. ABM
Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Novembre 2004: Informe ambiental pel Pla Especial d’una parcel·la industrial per una indústria química en el
terme municipal de Sant Celoni (Vallès Occidental). Enginyeria CTP 1999.
Agost 2004: Informe ambiental pel Pla Especial de la zona urbanitzable en el Golf Santa Cristina, en el terme
municipal de Santa Cristina d’Aro. BFR Arquitectes.Energética que s’autoritza a Red Eléctrica Española, SA
sobre el traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts en el seu pas pel terme municipal de Taradell, a la comarca
d’Osona. Ajuntament de Taradell.
Abril 2005: Proposta d’estalvi de consum d’aigua i de millora de qualitat de les aigües de les fonts del parc
urbà de Mossèn Cinto a Barcelona. Cicsa.
Març 2005: Estudi de presència de fauna i espècies amenaçades en el tram de construcció del Tren d’Alta
Velocitat entre Maçanet de la Selva i Sils. Estudi de la permeabilitat a la fauna en aquest tram. Constructora
Hispánica.
Abril 2004: Estudi d’avaluació ambiental de l’ampliació de la finca de Can Gelabert del Bosc a Caldes de Malavella (Gironès). Can Gelabert del Bosch, SL.
Juliol 2003: Pla de gestió forestal de la finca de Can Dalmau de Mosqueroles a Cassà de la Selva (Gironès).
Particular.
Abril 2003: Estudi d’una proposta de reducció de l’entrada de contaminats i elements estranys així com la
millora de la qualitat de les aigües del pantà de Foix. Diputació de Barcelona.
Maig 2002: Anàlisis de l’impacte paisatgístic previst del traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat
– Bescanó en el seu pas pel terme municipal de Taradell. Ajuntament de Taradell.
Agost 2001: Estudi de la qualitat mediambiental de la finca de Can Gelabert del Bosc a Caldes de Malavella
(Gironès). Can Gelabert del Bosch, SL.
Octubre 1999: Treball de les futures expropiacions en el projecte de traçat de la N-II en els termes municipals
de Jorba, Argensola i Montmaneu (Anoia). Ingeniería del Trazado.
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Integració paisatgística
Gener 2017: Informe d’integració i impacte paisatgístic de construcció d’una piscina dins de les instal·lacions
del càmping Bellaterra a Blanes (La Selva).Càmping Bellaterra.
Novembre 2016: Informe d’integració i impacte paisatgístic implantació d’un apart-hotel en el sector Riera del
Mas Llor en una parcel·la de sòl urbà en el carrer Salvador, de Tamariu en el terme municipal de Palafrugell.
Adrià Felip Arquitecte.
Octubre 2016 Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la instal·lació d’un Parc Lúdic o Parc Aventura
en el Bosc en el sector de la Fosca en el municipi de Palamós (Baix Empordà). Ricard Fina Arquitecte
Setembre 2016: Informe d’integració i impacte paisatgístic implantació d’un habitatge unifamiliar en una
parcel·la de sòl urbà en el carrer Salvador, 2 de Tamariu en el terme municipal de Palafrugell. Adrià Felip
Arquitecte.
Juny 2016: Informe d’integració i impacte paisatgístic de la Modificació del traçat del camí de Can Siu en el
veïnat de la Creu de la Serra a Llagostera (Gironès). Particular
Abril 2016: Informe d’integració i impacte paisatgístic de la Ordenació de la finca del càmping Ridaura en el
terme municipal de Llagostera (Gironès). Ramon Sagué Arquitecte
Octubre 2015: Informe d’integració i impacte paisatgístic de l’adequació d’un antic edifici com un centre de
formació i investigació biomèdica a l’entorn de la masia de Can Boada en el terme de Sant Martí Vell. Kúnther
Shaker S.A.
Setembre 2015 Informe d’integració i impacte paisatgístic de l’ampliació de l’habitatge de Can Riera de Vilarobau en el terme de Ventalló. Jordi Paulí Arquitecte.
Juliol 2015: Informe d’integració i impacte paisatgístic de l’ampliació de la masia de Mas Ventós de Pantaleu
en el terme de Palau -Sator. Pere Portabella.
Abril 2015: Informe d’integració i impacte paisatgístic de la modificació del projecte inicial de la rehabilitació
de la masia de Can Peret de Llebrers en el terme de Cassà de la Selva. Germans Cañet- Xirgu.
Setembre 2014: Informe d’integració i impacte paisatgístic de la construcció d’una nau per a usos agrícoles i
forestals a la finca de Mas Poncet en el terme de Santa Cristina d’Aro. IXTV S.L (Melcior Soler)
Març 2014: Informe d’integració i impacte paisatgístic de les noves instal·lacions per implantar una activitat
del sector del suro em el veïnat de Panedes en el terme municipal de Llagostera.. Productos y maquinaria del
Corcho S.A.
Gener 2014: Informe d’integració i impacte paisatgístic de reconversió de la Masia de Can Darna en activitat
turística en el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà).. IXTV S.L (Melcior
Soler)
Octubre 2013: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la construcció d’uannau agrícolaper a magatzem de gra a Can Violant en el terme municipal de Cassà de la Selva. Riera & Riera SC.
Març 2013: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la instal·lació de l’activitat de Pedres Vilopriu en el
terme municpal de Camallera. PEDRES VILORPIU.
Febrer 2013: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la obertura del nou camí d’accés a la finca de
Can Baladrich a Llagostera. Coviarq 2007
Juliol 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la reordenació de tot l’entorn del paratge de Can
Farrés al veïnat d’Esclet a Cassà de la Selva. Treballs Agrícoles Viñolas.
Juny 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la recuperació de la Masia i convent de Sant Salvi
a Santa Coloma de Farners (La Selva). BASE SOIL S.A.
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Maig 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la recuperació de la Masia de Can Garrango a Sant
Andreu Salou. ASSET GESTIÓ.
Abril 2012: Informe ambiental de la valoració de l’impacte visual i paisatgístic generat per una planta de tractament d’àrids a Sant Andreu Salou (Gironès). ASSET GESTIÓ.
Abril 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la divisió horitzontal i reordenació del nucli rural
de Can Ribes a Bescanó. La planta Baixa arquitectes.
Març 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la construcció d’una zona d’esbarjo i picnic a
l’entorn de Can Pastells a Riudarenes (La Selva). Particular.
Març 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la rehabilitació i restauració de la masia de Can
Castanyer en el terme municipal de Santa Coloma de Farners (La Selva). Vivers Massanedes.
Març 2012: Informe d’integració i impacte paisatgístic per a la construcció del Centre d’Investigació Biomèdica
avançada a Torrelameu (Segrià). ABM - JG Ingenieros.
Desembre 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de tancament de parcel·la en sòl no
urbanitzable i adaptació pel cultiu d’hort ecològic a Lloret de Mar (La Selva). CALISPORT
Novembre 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte bàsic de reconstrucció i rehabilitació de
la masia de can Castanyer a Santa Coloma de Farners. Josep Maria Torra Arquitecte.
Octubre 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic d’una instal·lació hípica a la finca de Can Gabriel a
Salitja (La Selva). ANCA S.L.
Setembre 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del Càmping Cala Pola, en el terme municipal de
Tossa de Mar. La Planta Baixa.
Agost 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la construcció d’un simulador de salts de paracaigudisme (túnel de vent), en el terme municipal de Castelló d’Empúries. Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Juny 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per a l’ampliació d’una granja avícola a Can Perich de Sant
Martí Sapresa, en el terme municipal de Brunyola (La Selva). Cirepolls.
Juny 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte d’activitat extractiva a la finca de La Roca, en
el terme municipal de Perafita (Osona). Pedres del Lluçanès.
Abril 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la instal·lació d’una activitat de lloguer de bicicletes en
una construcció, en el terme municipal de Banyoles (El Pla de l’Estany). Ruc en Ruta.
Febrer 2011: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la instal·lació d’una activitat de lloguer de bicicletes
en una nau agrícola, en el terme municipal de Cassà de la Selva (Gironès). Burricleta Gavarres.
Agost 2010: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la reforma d’un camí rural a l’entorn de Can Merla, en
el terme municipal de Llagostera. Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Gener 2010: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la construcció d’un garatge a la parcel·la 82 de la
urbanització Ca l’Esteve, en el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola (Bages). Josep Comas i Boadas
Arquitecte.
Octubre 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la construcció d’un dipòsit per l’abastament d’aigua
potable en alta, en el terme municipal de Sant Gregori (Gironès). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Octubre 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte d’instal·lació d’un camp solar fotovoltaic
a Salitja, en el terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). Ecovat.
Octubre 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la millora de finca rústica per convertir-la en zona
d’estacionament de vehicles, a l’àrea del Castell de Sant Julià, en el terme municipal de Sant Julià de Ramis.
Fuses – Viader Arquitectes.
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Octubre 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte d’implantació d’un centre de reciclatge i
gestió de residus, en el terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). Jordi Güell i Camps.
Juliol 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’avantprojecte de restauració i millora d’exteriors de
l’establiment de turisme rural Mas Gironès, en el terme municipal de Riudellots de la Selva. Agroalimentària
Colomà.
Juny 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’avantprojecte d’un alberg al camí de Sant Jaume, en
el terme municipal de Bàscara (Alt Empordà). Antoni Valentí Arbós.
Abril 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic Projecte d’instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre la
coberta de les naus del Mas Llop, en el terme municipal de Peralada (Alt Empordà). Ecovat.
Març 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del soterrament d’un dipòsit d’aigua al Puig de les
Guixeres, en el terme municipal d’Igualada. Ajuntament d’Igualada.
Febrer 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de reforma, rehabilitació i consolidació de
l’habitatge unifamiliar aïllat del Molí d’en Limbo a Cassà de la Selva. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Febrer 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de reconstrucció de la masia Can Garrangu,
en el terme municipal de Campllong. Particular.
Gener 2009: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la rehabilitació de la masia de Can Masdevall, en el
terme municipal de Llagostera. Carlos Corominas Soler, enginyer.
Desembre 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de rehabilitació i restauració de la
masia de Cal Carboner, en el terme municipal de Foixà. Estudi Badia-Puig.
Octubre 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de reforma de l’habitatge de Can Catorze,
en el terme municipal de Sant Gregori, ubicat en sòl no urbanitzable. Pere Prunell Vila.
Juliol 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de rehabilitació de la masia de Can Peret de
Llebrers en el terme municipal de Cassà de la Selva. Germans Cañet-Xirgu, SL.
Juliol 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte bàsic pel condicionament i ampliació de
la bassa d’acumulació d’aigua per innivació artificial de l’estació de Vallter 2000, en el terme municipal de
Setcases (El Ripollès). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Març 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de rehabilitació de la masia de Can Violant
en el terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). Antoni Masó Arquitecte.
Març 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de rehabilitació del Mas Torrent a Cassà de
la Selva. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Març 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic del projecte de construcció d’una explotació ramadera a
Viladasens. Particular.
Gener 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’obertura d’un nou camí a la finca de Can Parés del
Bosc a Sant Gregori. Particular.
Gener 2008: Estudi d’integració i impacte paisatgístic d’unes instal·lacions ramaderes a Rabós d’Empordà.
ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Novembre 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la implantació d’un camp fotovoltaic a Bellcaire
d’Empordà (Baix Empordà). Víctor Alegrí Arquitecte.
Octubre 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la rehabilitació de la masia de Can Piferrer a Cassà
de la Selva (Gironès). Àlex Sibils Encesa arquitecte.
Octubre 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la implantació de l’activitat de turisme rural o
hotel rural de la masia de Can Cateura a Llagostera (Gironès). Gabi Barbeta Ecoarquitecte.
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Setembre 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la implantació per l’activitat de turisme rural de
la masia de Can Vellana a Crespià (Baix Empordà). Miquel Garcia Arquitecte.
Setembre 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la implantació de l’activitat d’hotel del Mas Muní
a Peratallada municipi del Vulpellac (Baix Empordà). Salvador Bagudà Arquitecte.
Setembre 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la implantació d’un camp solar de plaques fotovoltaiques en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Castellví de la Marca (Penedès). Ecovat.
Agost 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la rehabilitació de la masia de Mas Alarp a Santa
Coloma de Farners. Felip Prat Arquitecte.
Juliol 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la futura instal·lació del càmping rural de la “La Vinyassa” a Arbúcies (La Selva). Miquel Garcia Arquitecte.
Juliol 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la futura instal·lació d’un parc d’aventura en el terme
municipal de Pals. Lluís Hontangas Arquitecte.
Juliol 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la rehabilitació de la masia de Can Vellana a Crespià
(Baix Empordà). Miquel Garcia Arquitecte.
Juny 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la implantació d’un camp solar de plaques fotovoltaiques en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu (La Selva). Ecovat.
Abril 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’entorn de la planta de tractament d’àrids Uniland
Colomers en el terme municipal de Colomers. Àrids Uniland.
Març 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’ampliació de la planta d’àrids a Orfes (Alt Empordà).
ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Febrer 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’ampliació d’una estació de servei en el terme municipal de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). Roil Servicios técnicos petrolíferos.
Febrer 2007: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’ampliació d’una estació de servei en el terme municipal d’Amposta (Montsià). Gasolinera Delta.
Desembre 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la implantació d’un camp solar de plaques fotovoltaiques en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Peralada. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Agost 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de la reforma i ampliació de les instal·lacions del Garatge
Esgleyes en el terme municipal de Riudellots de la Selva (La Selva). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juliol 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la restauració de la masia de Can Merla en el terme
municipal de Llagostera (Gironès). Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Juliol 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la restauració de la masia de Mas Xineta en el terme
municipal de Pals (Baix Empordà). Lluís Hontangas Arquitecte.
Juny 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la restauració de la masia de Can Vall Daniel a Vidreres
(La Selva). Miquel García Arquitecte.
Juny 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la restauració de la masia de Sant Bartomeu en el
terme municipal de Porqueres (Pla de l’Estany). Gassulla Arquitectes.
Març 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la restauració de la masia de Can Tià a Sant Gregori
(Gironès). Particular.
Gener 2006: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la adequació de la finca de Can Coll a Puigarnol en
el terme municipal de Porqueres. Asociación Arcadia.
Novembre 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la construcció d’una gasolinera a l’entorn de
Tapis a Maçanet de Cabrenys. Roil Servicios técnicos petrolíferos.
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Setembre 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la adequació del Mas Cardina a Campllong.
Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Setembre 2005: Estudi d’impacte paisatgístic per la adequació de la masia de Can Rajol a Vidreres. Josep
Comas i Boadas Arquitecte.
Juny 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la adequació de la masia de Can Casanovas a Vidreres.
Josep Comas i Boadas Arquitecte.
Maig 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic per la implantació de l’empresa Sylvalar en el polígon
industrial Casa Nova a Santa Margarida i els Monjos. Coperfil Group.
Abril 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic d’una antiga granja transformada en sala de convencions
a Calders (Sant Gregori). Centre de convencions Calders, SL.
Febrer 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic i enjardinament en la riera de Ginjolers a Roses. ABM
Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Febrer 2005: Estudi d’integració i impacte paisatgístic i enjardinament en el càmping Montgó de L’Escala. ABM
Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juny 2004: Estudi d‘integració i impacte paisatgístic d’un pàrquing per vehicles a Vilobí d’Onyar (La Selva).
Particular.
Agost 2000: Estudi d’integració i impacte paisatgístic de l’edificació i ordenació de tota la finca del magatzem
de fruita de l’empresa Jaume PI, SC de Serra de Darò (Empordà). GEI - 2A Enginyeria.
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Informes ambientals per a plans d’ordenació urbanística municipal
(poum)
Gener 2017: Informe d’integració i impacte paisatgístic de construcció d’una piscina dins de les instal·lacions
Novembre 2016: Informe de sostenibilitat ambiental per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Fornells de la Selva. Pere Fina Arquitecte.
Maig 2015:. Catàleg de masies i construccions en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Pals (Baix
Empordà). Ajuntament de Pals.
Febrer 2015 Estudi d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes del Pla Director Urbanístic . Sector d’Activitats
Salt-Vilablareix. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Desembre 2014: Informe de Sostenibilitat ambiental, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a
Pals (Baix Empordà). Ajuntament de Pals.
Desembre2014: en fase de redacció. Estudi de mobilitat generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística de Pals (Baix Empordà). Ajuntament de Pals.
Gener 2014: Informe preliminar ambiental, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a Pals (Baix
Empordà). Ajuntament de Pals.
Agost 2012: Documents ambientals (document ambiental Preliminar i Informe de Sostenibilitat Ambiental)
del POUM de Sant Llorenç de la Muga. EP Enginyeria Grup 7.
Juny 2011: Catàleg de construccions i masies en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Fornells de la
Selva. Pere Fina Arquitecte.
Maig 2011: Catàleg de construccions de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable en el terme municipal de
Cassà de la Selva. Ajuntament de Cassà de la Selva.
Març 2011: Informe preliminar ambiental i informe de sostenibilitat ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-saverdera (Alt Empordà). EP Enginyeria Grup 7.
Novembre 2010: Memòria ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal
de Palau de Santa Eulàlia. Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.
Novembre 2010: Segona fase de l’informe de sostenibilitat ambiental per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilobí d’Onyar (La Selva). Ajuntament Vilobí d’Onyar.
Setembre 2009: Catàleg de construccions, parcel·les, serveis i camins de la urbanització Refugi Les Gavarres.
Ajuntament de Cassà de la Selva.
Agost 2009: Estudi ambiental i informe de sostenibilitat per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà). Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.
Juliol 2009: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Sant Martí Vell. Ajuntament de Sant Martí Vell.
Juliol 2009: Informe de sostenibilitat econòmica del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant
Martí Vell. Ajuntament de Sant Martí Vell.
Febrer 2009: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Vilobí d’Onyar
(La Selva). Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Gener 2008: Informe de sostenibilitat ambiental que acompanya el Pla Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Bàscara (Alt Empordà). Ajuntament de Bàscara.
Febrer 2006: Estudi d’impacte ambiental per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Vilobí d’Onyar (La Selva). Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
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Estudis d’impacte ambiental
Gener 2016 - actualitat: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Nova carretera. Connexió de l’enllaç
sud de Vic de la C-17 amb la carretera B-520. Tram: Vic – Santa Eugènia de Berga. Infraestructures de Catalunya.
Juny 2015: Redacció document ambiental del Pla Zonal de les comarques de l’Alt Penedès i Baix Llobregat
promogut per a la Diputació de Barcelona. ABM Enginyeria.
Març 2015: - Projecte de mesures correctores i restauració paisatgística de l’entorn de la carretera GIV-5147.
Tram: Palol de Revardit (Pla de l’Estany).. Diputació de Girona
Setembre 2014: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Nova carretera des del p.k. 34+000 de la carretera C-260 al p.k. 3+100 de la GIP-6042. Tram: Castelló d’Empúries - Peralada. Infraestructures de Catalunya.
Setembre 2013:. Estudi d’impacte ambiental de millora general. Condicionament. Corredor Brugent - Ter.
Carretera N-141E, pk 106+200 al 112+000. Tram: Bescanó - Salt. Infraestructures de Catalunya.
Març 2013: Projecte de Mesures Correctores i restauració paisatgística de l’afectació generada per les obres
de construcció de la Variant d’Olost. GISA.
Juliol 2012: Ampliació de les fitxes dels camins i carreteres del Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres de
Girona, que afecten espais protegits (PEIN, Xarxa Natura 2000, Parcs Naturals, etc.). Diputació de Girona.
Juny 2012: - Projecte de mesures correctores i restauració paisatgística de l’entorn de la carretera C-38 fins a
Beget del p.k. 0+000 al 3+000. Diputació de Girona
Maig 2012: - Projecte de mesures correctores i restauració paisatgística i consolidació de talussos a l’entorn
de la carretera GIV-5211 de Sant Joan de les Abadesses a Ogassa. Diputació de Girona
Març 2012: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Variant. Carretera local d’accés a Canejan des de
la N-230, pk 0+000 al 5+19970. Tram: N-230 – Canejan”. Gisa.
Gener 2012:. Estudi d’impacte ambiental de millora general. Variant de Sant Feliu de Pallerols. Carretera C-63,
pk 57+060 al 60+280. Tram: Les Planes d’Hostoles - Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). Gisa.
Gener 2012: Redacció del projecte de Conservació semi-integral. Plantacions. Conservació de plantacions i
mesures correctores d’impacte ambiental de les obres executades i rebudes abans del 31 de maig de 2012 a
les comarques de Barcelona. Gisa
Abril 2011: Projecte de mesures correctores i restauració paisatgística de la remodelació de les estacions de
peatge i enllaços en l’autopista AP-7. Enllaços de Vilaseca-Salou, Reus, Tarragona, Vilafranca Sud, Vilafranca
Centre, Vilafranca Nord, Sant Sadurní, Gelida i Martorell. ACESA-ABERTIS
Març 2011: Elaboració de les fitxes de tots els camins i carreteres del Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres
de Girona, que afecten espais protegits (PEIN, Xarxa Natura 2000, Parcs Naturals, etc.). Diputació de Girona.
Febrer 2011: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de condicionament de la carretera de circumval·lació de
l’Estany de Banyoles, en uns 2.200 metres, en el terme municipal de Porqueres. Diputació de Girona.
Gener 2011: Redacció del projecte de Conservació semi-integral. Plantacions. Conservació de plantacions i
mesures correctores d’impacte ambiental de les obres executades i rebudes abans del 31 de maig de 2011 a
les comarques de Barcelona. Gisa
Desembre 2010: Estudi d’impacte ambiental del projecte de condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Diputació de Tarragona - Ayesa.
Juliol 2010: Estudi d’Impacte Ambiental de la millora local. Instal·lació d’una àrea de servei a l’eix transversal.
Carretera C-25 de Lleida a Girona. Tram: Brunyola - Vilobí d’Onyar. Gisa.
Juny 2010: Annex ambiental, annex de mesures correctores i annex de residus de la construcció del desdoblament de la C-66 entre La Pera i Flaçà i variant de Bordils, pk 20+500 al 27+400. Tram: La Pera – Celrà.
Ingeniería del Trazado.
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Juny 2010: Memòria ambiental del projecte modificat de condicionament de la carretera GIV-6101 (pk 0+000
a pk 2+684) de Pau a Pedret (Alt Empordà). Diputació de Girona.
Maig 2010: Informe ambiental de la valoració de la possible afectació de la proposta de millora de la carretera
GI-V-6701 a la Riera de Sant Martí, en el terme municipal de Sant Martí Vell. Ajuntament de Sant Martí Vell.
Febrer 2010: Annex de mesures correctores del projecte “Nova construcció de l’estació intermodal del Baix
Llobregat a El Prat de Llobregat”. Ayesa.
Gener 2010: Estudi de residus de la construcció i demolició per acompanyar el projecte constructiu d’adequació de l’entorn de l’àrea de descans de Tarragona. Autopista AP-7. Acesa.
Gener 2010: Annex de mesures correctores del projecte constructiu: “Millora local. Ponts i estructures. Nou
pont sobre el riu Cardener al camí de Cardona a Serrateix. Carretera C-55. Tram: Cardona”. Cicsa.
Juliol 2009: Ampliació de l’estudi d’impacte ambiental de millora general. Condicionament de les carreteres
GI-643 del pk 3+000 al pk 7+882 i GI-642 del pk 0+000 al pk 3+512. Tram: Fontanilles - La Pera” (Baix Empordà). Gisa.
Juny 2009: Ampliació de l’estudi d’impacte ambiental de millora general de la variant de la C-63, des del pk
23+000 de la C-63 al pk 2+000 de la C-152. Tram: Santa Coloma de Farners. Gisa.
Maig 2009: Nou estudi d’impacte ambiental de millora general. Variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, pk 5+000 al 15+550. Tram: Forallac - Corçà. Gisa.
Maig 2009: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera
C-66. Pk 4+900 al 20+600. Tram: Forallac – La Pera. Gisa.
Març 2009: Estudi d’impacte ambiental del “Projecte constructiu. Condicionament de la carretera C-733 del
pk 8+030 a 20+890. Tram: Creuament de Caçadors a Sant Joan de Labritja. Eivissa”. Consell Insular d’Eivissa.
Apia XXI.
Març 2009: Estudi d’impacte ambiental de la millora de l’accessibilitat al polígon Can Amat, des de la línia
Martorell –Manresa dels FGC, entre Martorell-Enllaç i Abrera. Gisa.
Febrer 2009: Estudi d’impacte ambiental de Millora general. Condicionament de les Carreteres GI-643 del pk
0+000 al pk 7+882 i GI-642 del pk 0+000 al pk 3+512. Tram: Gualta - La Pera” (Baix Empordà). Gisa.
Novembre 2008: Estudi d’impacte ambiental de la futura variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31 (Alt
Empordà). Gisa.
Octubre 2008: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, pk 5+000 al 15+550. Tram: Forallac - Corçà. Gisa.
Octubre 2008: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte d’adequació del camí de Sant Martí Seserres a Albanyà per Lliurona. Tram: Cabanelles – Coll de Teia (Albanyà) dins de l’espai protegit de l’Alta Garrotxa. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General del Carreteres.
Març 2008: Estudi d’impacte ambiental de millora general de la variant de la C-63, des del pk 23+000 de la
C-63 al pk 2+000 de la C-152. Tram: Santa Coloma de Farners. Gisa.
Febrer 2008: Estudi d’Impacte ambiental del projecte de nova carretera de la variant de Miralcamp a la L-200
entre Mollerussa i Fondarella. Gisa.
Febrer 2008: Estudi d’impacte ambiental de condicionament de la carretera GI-633, del pk 0+000 al 6+000 i
del 9+700 al 10+480, i de la carretera GI-634, del pk 6+308 al 0+000. Tram: Sant Julià de Ramis (cruïlla amb la
N-II) – Verges. Gisa.
Novembre 2007: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Desdoblament de l’Eix transversal. Carretera
C-25. Pk 208+500 al 212+000. Tram: Sant Hilari Sacalm - Arbúcies. Gisa.
Juliol 2007: Estudi d’impacte ambiental del projecte de desdoblament de la N-II en el Maresme en el tram de
Montgat fins a Santa Susanna. Fase B i C. UTE Sercal – Ingeniería del Trazado.
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Desembre 2006: Estudi d’impacte ambiental de la millora general de la variant de Calldetenes. Carretera N141d. Pk 1+500 a 3+000. Gisa.
Octubre 2006: Estudi d’impacte ambiental del projecte de millora de traçat a la carretera GI-524, del pk 21+000
al 24+000. en el tram de Mieres a Sant Miquel de Campmajor. Gisa.
Maig 2006: Estudi d’impacte ambiental de la millora de l’enllaç entre l’autopista C–16 i la carretera C–58 a
Vacarisses. Gisa.
Desembre 2005: Estudi d’impacte ambiental del nou pont sobre el riu Ebre. Tram: Deltebre - Sant Jaume
d’Enveja. Gisa.
Novembre 2005: Estudi d’impacte ambiental del condicionament de la carretera T-331 des de la rotonda final
de la variant d’Ulldecona (pk 0+630) a la C-12 a Vinalop (pk 22+230). Tram: Ulldecona – Tortosa. Gisa.
Setembre 2005: Estudi d’impacte ambiental del nou nus de connexió de l’Eix Transversal amb la C-17 entre
Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. Gisa.
Setembre 2005: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Condicionament de la carretera B-431 del pk
52+000 al pk 72+700. Tram: Prats de Lluçanès – Avinyó. Gisa.
Juliol 2005: Estudi d’impacte ambiental de la nova proposta de Nus a la connexió del ramal de sortida número
9 de la C-32 amb la carretera BV-5023 a Premià de Dalt. Gisa.
Juny 2005: Estudi d’impacte ambiental del projecte de desdoblament de la N-II en el Maresme en el tram de
Montgat fins a Santa Susanna. Fase A. UTE Sercal – Ingeniería del Trazado.
Juny 2005: Estudi d’impacte ambiental actualitzat de la rehabilitació i millora de l’aeri de Montserrat i els seus
accessos. Gisa.
Maig 2005: Estudi d’impacte ambiental del projecte del camí d’Alsamora a Sant Esteve de la Sarga (Pallars
Jussà). Regsa.
Abril 2005: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Desdoblament. Carretera C-31. Pk 313+820 al
326+450. Tram. Castell-Platja d’Aro – Palamós. Gisa.
Novembre 2004: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Condicionament de la carretera GI-555 del
pk 0+000 al 13+200. Tram: Sils – Massanes. Gisa.
Octubre 2004: Estudi d’Impacte ambiental del projecte del Nus de connexió del ramal de sortida 9 de la C-32
amb la BV-5023. Tram: Premià de Dalt. Gisa.
Agost 2004: Estudi d’Impacte Ambiental de la Nova carretera de connexió entre la B-224 i la N-II a Martorell i
Sant Esteve Sesrovires. Gisa.
Juliol 2004: Estudi d’impacte ambiental de la futura variant de Torroella de Fluvià a la comarca del Baix Empordà. Diputació de Girona.
Juliol 2004: Estudi d’impacte ambiental. Millora local. Modificació de carrils en els enllaços de la carretera
C-31. Tram: Castell-Platja d’Aro - Palamós. Gisa.
Maig 2004: Estudi d’Impacte ambiental per la implantació d’una àrea de servei a l’Eix Transversal en el terme
municipal de Vilobí d’Onyar. Gisa.
Maig 2004: Estudi d’Impacte ambiental del projecte de millora del camí de Tresserres en el terme municipal
de Cardona. Regsa.
Novembre 2003: Estudi d’Impacte Ambiental de millora local. Enllaç Figueres Sud. Nou vial de connexió autopista A-7, N-II i GIV-5128. Tram: Borrassà. Gisa.
Octubre 2003: Estudi d’Impacte Ambiental de la variant de la carretera C-63 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). Gisa.
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Agost 2003: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives de condicionament de la carretera GI-533 de Girona a
Santa Coloma de Farners, en els pk 1+430 a 16+200 (Gironès – La Selva). Gisa.
Juliol 2003: Estudi d’Impacte Ambiental de la variant de Miralcamp (Pla d’Urgell). Gisa.
Juliol 2003: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives de l’enllaç entre les carreteres C-17 i BV-1411. Ordenació
d’accessos de la C-17 a Montcada i Reixac (Vallès Oriental). Gisa.
Març 2003: Estudi d’Impacte Ambiental de la millora local i pavimentació del camí de Rabós a Sant Quirze de
Colera. Gisa - Cicsa.
Desembre 2002: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives en la connexió de l’autopista C-16 amb la carretera
B-245 a Viladecavalls (Vallès Occidental). Gisa - Ingeniería del Trazado.
Novembre 2002: Estudi d’Impacte Ambiental de la variant de la C-243 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).
Gisa.
Novembre 2002: Estudi d’Impacte Ambiental del condicionament de la carretera C-252 en el tram entre Figueres i Peralada (Alt Empordà) Gisa.
Setembre 2002: Estudi d’Impacte Ambiental de la futura variant de Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa). Gisa.
Agost 2002: Estudi comparatiu amb valoració del possible impacte d’una nova proposta de traçat del proposta de nova alternativa per l’autovia orbital de Barcelona – A-17 en el tram Abrera – Terrassa. Copcisa.
Maig 2002: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives de la variant de Les Planes d’Hostoles (Garrotxa) en la
C-63. Gisa.
Abril 2002: Estudi d’impacte ambiental de l’explotació de porcí de la granja Muesa a Ulldecona. GEI - 2A Enginyeria.
Abril 2002: Estudi d’Impacte Ambiental del desdoblament de la carretera GI-623 entre la rotonda d’accés a
Sant Martí d’Empúries i la rotonda del Camp dels Pilans (Alt Empordà). Gisa.
Desembre 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives de l’ampliació de la carretera de carretera T-340
entre Deltebre i l’Illa de Buda en el Delta de l’Ebre. Gisa - Cicsa.
Novembre 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives de la nova connexió de la comarca del Lluçanès
amb l’Eix Transversal, des de la carretera d’Olost (C-154). Gisa.
Novembre 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives en la futura carretera d’accés a la urbanització la
Vallençana des de la B-145 a Montcada i Reixac (Vallès Oriental). Diputació de Barcelona - Cicsa.
Octubre 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives en la connexió de l’autopista C-16 amb la carretera
C-35 a Santa Maria de Palau Tordera i Sant Celoni (Vallès Oriental.) Gisa.
Agost 2001: Estudi d’impacte ambiental de millora local. millora i eixamplament de la carretera C-243 pk
0+450 al 0+700. Tram Sant Sadurní d’Anoia. Gisa.
Juliol 2001: Estudi d’Impacte Ambiental de la variant de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat). Gisa.
Abril 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives del condicionament de la carretera B-100 des de la BV1001 fins a Montmaneu i de la carretera C-100 en el tram Sant Guim de Freixenet (Segarra) - Montmaneu
(Anoia). Gisa - Ingeniería del Trazado.
Març 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i alternatives del projecte d’ampliació de la C-16 o Eix del Llobregat en
el tram de Balsareny. Gisa.
Gener 2001: Estudi d’Impacte Ambiental i mesures correctores del camí de Sant Miquel a Sant Joan a Montserrat. Tram Monistrol de Montserrat. Regsa - Cicsa.
Desembre 2000: Estudi d’Impacte Ambiental del nou vial des de la C-154 fins a l’Eix Transversal a l’alçada del
túnel de Fontfreda, en el tram Sant Bartomeu del Grau. Gisa - Ingeniería del Trazado.
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Juny 2000: Estudi d’Impacte Ambiental de la carretera de Masnou a Teià des de la carretera N-II. Gisa.
Març 2000. Estudi d’Impacte Ambiental de la futura variant de Taradell (Osona). Ajuntament de Taradell Cetres Enginyers.
Gener 2000: Estudi impacte ambiental de la variant de can Rosal en la carretera C-1411 en el Berguedà. Gisa
- Ingeniería del Trazado.
Desembre 1999: Estudi impacte ambiental de variant de la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols
entre la Plaça Països Catalans i la Creueta. Gisa –
Novembre 1999: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de traçat de la nova carretera connexió de la N-II a
Teià. Tram el Masnou – Teià. Gisa - Ingeniería del Trazado.
Setembre 1999: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de traçat de la Ronda Nord de Granollers, des de la
C-251 a la N-152. Gisa.
Abril 1999: Estudi d’Impacte Ambiental de la construcció d’una àrea de servei en l’Eix Transversal, a Sant Fruitós del Bages. Gisa.
Febrer 1999: Estudi d’Impacte Ambiental. Fase A i B del treball d’Impacte Ambiental del projecte de traçat de
la carretera N-340, corresponent a la futura variant de Tarragona. UTE Sercal – Ingeniería del Trazado.
Novembre 1998: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte informatiu i constructiu de la carretera de Selva del
Camp a Constantí. Gisa.
Abril 1998: Estudi d’Impacte Ambiental de la nova carretera LV-9224, de Lleida a Balaguer per Menàrguens,
en els pk 0+000 a 3+000. Gisa.
Octubre 1997: Estudi Ambiental complementari de l’ampliació i millora de la carretera GI-681, de Llagostera
a Tossa (tram 0+000 a 7+500). Gisa.
Setembre 1997: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte d’ampliació i millora de la carretera C-243, de Sant
Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès. Gisa.
Octubre 1996: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de traçat i construcció de la variant de Calafell. Gisa.
Gener 1996: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte constructiu de la variant d’Altafulla - Torredembarra.
Ministerio Fomento.
Agost 1995: Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de traçat de la variant de Cassà de la Selva. Gisa - Ingeniería del Trazado.
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Treballs en ecologia industrial
Gener 2011 - actualitat: supervisió de tot el tema de gestió de residus i compliment de la legislació vigent per
a diverses empreses del sector del suro, tèxtil, arts gràfiques, mobiliari, industria càrnia...
Gener 2004 - actualitat: Control d’aigües residuals i seguiment del compliment de la legislació en diverses
empreses del sector del suro, tèxtil, arts gràfiques, sanitàries, mobiliari, industria càrnia...
Desembre 2016: Assessorament i disseny d’un sistema de millora de l’abocament d’aigües residuals amb la
construcció d’una rasa de graves en la masia de Can Riera a Sant Andreu Salou (Gironès). Particular
Octubre 2016: Assessorament,disseny i legalització per a la col·locació d’una tanca perimetral cinegètica en
una finca privada situada dins l’espai de Xarxa Natura 2.000 Castell – Cap Roig a Calella de Palafrugell (Baix
Empordà). Fundació La Caixa
Abril 2016: Assessorament i disseny d’un sistema de gestió de les aigües residuals a l’entorn de la masia de
turisme rural del Mas Bassó a Cassà de la Selva (Gironès). Particular Març 2016: Assessorament i disseny d’un
sistema de gestió de les aigües residuals a l’entorn del sector de les Torres en els jardins de Cap Roig a Calella
de Palafrugell (Baix Empordà). Fundació La Caixa
Gener 2015: Projecte de recuperació, gestió i retirada dels residus de les antigues hortes i barraques agrícoles situades a l’entorn del nou ramal de connexió entre l&#39;autopista C-33 calçada direcció Girona, i
l&#39;autopista c-17, calçada direcció Vic, Autopista c-33 p.k. 85.7, de Mollet del Vallès INVICAT -ACESA
Novembre 2.014: Assessorament i disseny d’un sistema de millora de l’abocament d’aigües residuals amb
la construcció d’una rasa de graves en la masia de Can Batlle a Sant Andreu Salou (Gironès). Eurofirms S.A.
Abril-2.014: Assessorament i disseny d’un sistema de millora de l’abocament d’aigües residuals en el medi a
Sant Andreu Salou (Gironès). International Publisher Consultants.
Març 2014: Projecte de millora de la finca agrícola dels camps de Can Serra a Fornells de la Selva per ser
utilitzat com abocador de terres dels treballs ampliació enllaç Fornells de la Selva de la AP-7.. CONSPA CATALUNYA S.L.U.
Juliol 2013: Projecte de millora de la finca agrícola de Mas Figueres (Aiguaviva) per ser utilitzat com abocador
de terres dels treballs ampliació enllaç Fornells de la Selva de la AP-7. CONSPA CATALUNYA S.L.U.
Març 2013: Tramitació del permís d’abocament i legalització dels abocaments, permís de captació d’aigua de
l’activitat dels Jardins de Cap Roig (Calella de Palafrugell). Fundació La Caixa.
Febrer 2013: Tramitació del permís d’abocament i legalització dels abocaments de l’edifici del Caixa Forum
de Barcelona. Fundació La Caixa.
Març 2012: Projecte de restauració de l’abocador de terres de ca l’Estany en el terme municipal de Vilobí del
a Selva per aportació de terres de la construcció de l’AVE. UTE ADIF GIRONA.
Novembre 2011: Confecció i tramitació de la documentació necessària per aconseguir la llicència d’activitats
per la reobertura d’un bar a Cassà de la Selva (Gironès). Bar l’Escuma.
Octubre 2011: Confecció i tramitació de la documentació necessària per aconseguir la llicència d’activitats per
la instal·lació d’una planta de preparació de taps de suro a Vall-llobrega (Baix Empordà). Tap Cork S.L.
Abril 2011: Confecció i tramitació de la documentació necessària per aconseguir la llicència d’activitats per la
instal·lació d’una activitat de lloguer de bicicletes en una nau agrícola, en el terme municipal de Cassà de la
Selva (Gironès). Burricleta Gavarres.
Abril 2011: Projecte de restauració del préstec de Ca l’Estany, en el terme municipal de Vilobí d’Onyar. Treballs
Agrícoles Viñolas.
Desembre 2010: Assessoraments diversos en temes de depuració d’aigües en una empresa de xarcuteria, en
el terme municipal de Sant Pere de Riudebitlles. Casa Boix.
Joan Gener, 9. Cassà de la Selva 17244 (Girona)
Tel. 972 460 007 / 609 427 320. E-mail: josepdo@tallerambiental.com

Novembre 2010: Confecció i tramitació de la documentació necessària per aconseguir l’oportuna llicència
d’activitats d’una activitat innòcua dedicada a la comercialització d’articles per a la llar i de decoració, en el
terme municipal de Llagostera. Anna i Aureli Decoración.
Octubre 2010: Confecció i tramitació de la documentació necessària per aconseguir l’oportuna llicència d’activitats, en el terme municipal de Cassà de la Selva. Speak & Spell Idiomes.
Desembre 2009: Confecció i tramitació de la documentació necessària i per la sol·licitud del permís d’obres i
la sol·licitud de la llicència d’activitats, en el terme municipal de Girona. Agrupació Empresarial Gironina.
Desembre 2009: Confecció i tramitació de la documentació necessària per la sol·licitud del permís d’obres i la
sol·licitud de la llicència d’activitats, en el terme municipal de Cassà de la Selva. Serralleria J. Masgrau.
Març 2009: Treballs de disseny, implantació i seguiment d’una estació depuradora d’aigües residuals en una
empresa del sector del suro, en el terme municipal de Santa Coloma de Farners. Corcho del País.
Octubre 2008: Informe tècnic de la restauració de l’extractiva d’àrids desenvolupada en el terme municipal de
Serinyà. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Gener 2008: Projecte bàsic per la sol·licitud de llicència ambiental d’un bar – cafeteria, en el terme municipal
de Cassà de la Selva. Núria Genové.
Desembre 2007: Informe de sòls contaminats per un taller mecànic, en el terme municipal de Celrà. Planxisteria Magin.
Desembre 2007: Informe de sòls contaminats per un taller mecànic, en el terme municipal de Rupià. Taller
mecànic Asturiol.
Octubre 2007: Projecte d’adequació de llicència ambiental d’un hotel rural a Peratallada, en el terme municipal de Vulpellac. Ginlong.
Octubre 2007: Informes acústics de diferents empreses situades en el polígon industrial del terme municipal
de Riudellots de la Selva. Ajuntament Riudellots de la Selva.
Juny 2007: Projecte d’adequació de llicència ambiental d’una masia per a turisme rural, en el terme municipal
de Cassà de la Selva. Particular.
Juny 2007: Estudi de les diferents opcions de zones de préstec a utilitzar en el projecte de desdoblament de
la carretera C-31 entre Platja d’Aro i Palamós, així com projecte de legalització i mesures correctores. CICSA.
Juliol 2006: Tramitació de la legalització de diversos pous en el terme municipals de Bescanó, Llagostera i
Cassà de la Selva.
Febrer 2006: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) per un centre d’educació ambiental en el terme municipal de Porqueres (Pla de l’Estany).
3DCD Taller Ambiental, SL
Gener 2006: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (IIAA) per una empresa de preparació de preparació de additius alimentaris a la Selva.
Desembre 2005: Presentació de la DUCA (Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua) per diferents empreses
de sector tèxtil, sanitari, alimentari...
Desembre 2005: Tramitació de les legalitzacions i autoritzacions de diferents tipus d’abocament d’aigües en
empreses del sector del suro, químiques, alimentàries, arts gràfiques...
Desembre 2005: Projecte d’abocament a llera pública i legalització de l’activitat davant l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) del museu de la Ciència a Barcelona.
Octubre 2005: Projecte d’autorització de captació d’aigües superficials per una indústria gràfica a la Garrotxa.
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Agost 2005: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (IIAA) per un gimnàs a Girona.
Agost 2005: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (IIAA) per una empresa de preparació i distribució d’aliments ecològics a Sant Gregori.
Juliol 2005: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (IIAA) per un restaurant a Caldes de Malavella.
Juny 2005: Projecte d’abocament a llera pública d’una empresa gràfica a Barcelona.
Abril 2005: Proposta d’estalvi de consum d’aigua i de millora de qualitat de les aigües de les fonts del parc
urbà de Mossèn Cinto a Barcelona. Cicsa.
Febrer 2005: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) per una indústria de productes cosmètics a la Garrotxa.
Febrer 2005: Projecte d’abocament a llera pública d’una planta de transformació de suro a Santa Coloma de
Farners.
Gener 2005: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (IIAA) per un bar-musical - cafeteria a Cassà de la Selva.
Desembre 2004: Projecte d’adequació a la llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) per una residència casa de pagès a Sant Martí de Llémena.
Octubre 2004: Redacció del projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental (IIAA) per un restaurant a Calonge (Baix Empordà).
Setembre 2004: Projecte d’adequació a la llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) per un centre de Ioga i altres activitats a Sant Esteve de Llémena.
Agost 2004: Projecte de clausura i mesures d’integració paisatgística de l’antic abocador de Calonge (Baix
Empordà). Ajuntament de Calonge.
Juliol 2004: Projecte d’adequació de llicència ambiental segons la llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (IIAA) per una planta de manipulació de productes del suro a Cassà de la Selva (Gironès).
Desembre 2003: Presentació de la DUCA (Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua) per diferents empreses
de sector tèxtil, suro, productes químics, arts gràfiques, sanitari, alimentari.
Juliol 2003: Projecte de la memòria ambiental per compliment de la normativa de la llei d’Intervenció Integral
de l’Administració Ambiental (IIAA) per una nova planta de productes de cosmètica natural a la Garrotxa.
Abril 2003: Projecte d’implantació d’una planta depuradora a l’empresa Corcho del País, SA a Santa Coloma
de Farners.
Abril 2003: Estudi d’una proposta de reducció de l’entrada de contaminats i elements
estranys així com la millora de la qualitat de les aigües del pantà de Foix. Diputació de Barcelona.
Març 2003: Projecte de millora de qualitat de les aigües residuals a l’empresa Càrniques Vicens a Aiguaviva
(Gironès) .
Gener 2002: Assessorament en la millora i legalització de les aigües residuals, autorització d’abocament i
tramitació de la DUCA (Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua) a l’empresa Corcho del País, SA a Santa
Coloma de Farners.
Desembre 2001: Assessorament en la millora i legalització de les aigües residuals i tramitació de la DUCA
(Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua) a l’empresa Precuinats Can Mas Puig a Castellterçol (Barcelona).
Juny 2001: Legalització d’un pou en el terme municipal de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). Francisco Pagès
Valentí, SA.
Abril 2001: Tramitació de la DUCA (Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua) a l’empresa Francisco Pagès
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Valentí a Olot.
Gener 2001: Assessorament en la millora i legalització de les aigües residuals i tramitació de la DUCA (Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua) a la clínica FREMAP de Barcelona.
Desembre 1999: Pla de Descontaminació Gradual de l’empresa Precuinats Mas Puig a Castellterçol (Barcelona).
Setembre 1999: Assessorament en disseny i posta en marxa de diferents plantes de depuració i redacció de
diferents Plans de Descontaminació Gradual en empreses del ram alimentari i d’arts gràfiques.
1997 – 1999: Director de producció i Responsable àrea mediambiental de les empreses Frit Ravich, SL, Producció Patates Xips i Fruits Secs (Josep Domingo).
1990 – 1997: Responsable de l’àrea mediambiental de l’empresa Casademont, SA, Indústria Càrnica (Josep
Domingo).
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Estudis mobilitat generada
Gener 2016 - actualitat: Estudi d’impacte ambiental de millora general. Nova carretera. Connexió de l’enllaç
Novembre 2016: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal Especial de Fornells de la Selva (Gironès). Pere Fina Arquitecte.
Maig 2015: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla Especial del Port de Llançà (Alt Empordà).
Pere Fina Arquitecte.
Desembre 2.014: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Pals (Baix Empordà). Ajuntament de Pals.
Febrer 2014: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí
d’Onyar, Salitja i Sant Dalmay (La Selva). Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmay .
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Treballs en jardineria
Març 2016. Disseny dels jardins i instal·lacions de reg a l’entorn de l’allotjament rural del Mas Bassó en la finca
de Can Dalmau de Mosqueroles a Cassà de la Selva. CAN PIFERRER Turisme Rural.
Maig 2015. - Pla de millora i conservació de la vegetació arbrada urbana per a millora de voreres a l’entorn de
la carretera de Sant Hilari a Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Desembre 2014: - Pla de millora i conservació de la vegetació arbrada urbana per a millora de voreres a
l’entorn de la carretera d’Anglès a Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Gener 2014: - Pla de millora i conservació de la vegetació arbrada urbana per a millora de voreres a l’entorn
de la carretera de Sils a Santa Coloma de Farners (La Selva). Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Gener 2013 – Març 2013: Direcció dels treballs de supervisió de les plantacions i altres mesures correctores
a l’entorn de la carretera de Sant Llorenç a Gelida. ACESA- AUTOPISTAS.
Febrer 2013: - Pla de millora i conservació de la vegetació arbrada urbana de Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Desembre 2012: - Treballs de disseny, instal·lació d’equipament per les plantacions i enjardinament a l’entorn
de l’ampliació de l’enllaç de Martorell de l’autopista AP-7. ACESA-AUTOPISTAS
Octubre 2012 – Novembre 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres de l’entorn de
la carretera C-38 fins a Beget del p.k. 0+000 al 3+000. Diputació de Girona
Setembre 2012 – Octubre 2012: Direcció dels treballs de restauració paisatgística i consolidació de talussos a
l’entorn de la carretera GIV-5211 de Sant Joan de les Abadesses a Ogassa. Diputació de Girona
Setembre 2012 – Octubre 2012: Direcció dels treballs de restauració paisatgística i plantacions a l’entorn de
les zones afectades per la supressió de les plataforma de pagament a l’entorn de la AP-7 a enllaç Mediterrani.
Vendrell y Tarragona. ACESA – AUTOPISTAS
Maig 2012: - Treballs de disseny, instal·lació i seguiment dels treballs d’enjardinament de la rotonda d’Altafulla a la sortida de la AP-7. ACESA-AUTOPISTAS
Juny 2012: - Treballs de disseny, instal·lació i seguiment dels treballs d’enjardinament de la rotonda de Can
Pastells a Gelida. ACESA-AUTOPISTAS
Febrer 2012. Disseny dels jardins i instal·lacions de reg a l’entorn de la casa rural de La Casa Petita en la finca
de Can Dalmau de Mosqueroles a Cassà de la Selva. CAN PIFERRER Turisme Rural.
Febrer 2012 – Març 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres “Condicionament
d’un tram de la carretera GI-P- 5223 de la C-152 (Les Preses) a Sant Privat d’en Bas. Diputació de Girona.
Gener 2012 – Març 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres “Condicionament
d’un tram de la carretera GIV-5041 de Pont de Molins a Les Escules”. Diputació de Girona.
Gener 2011 - Abril 2011: Direcció d’obra de plantacions, enjardinaments, restauració i proposta de revegetació i integració paisatgística entorn als enllaços de l’autopista AP-7 (enllaços Martorell, Gelida, Sant Sadurní
d’Anoia, Vilafranca nord, Vilafranca centre, Vilafranca sud, Tarragona, Reus i Vila-seca). Acesa.
Febrer 2010: Projecte bàsic de millora d’espais exteriors i enjardinament de la parcel·la 513 de la urbanització
Mas Nou. Estep 2006.
Febrer 2010: Projecte bàsic de millora d’espais exteriors i enjardinament d’habitatge unifamiliar a la urbanització La Gavina. Wimax Invest.
Maig 2009: Estudi bàsic de planificació d’itineraris saludables i de parcs urbans de salut en relació al nucli
urbà i els veïnats del municipi de Cassà de la Selva – El Gironès. Ajuntament de Cassà de la Selva.
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Novembre 2007. Disseny dels jardins i instal·lacions de reg a l’entorn de la casa rural de Can Piferrer en la
finca de Can Dalmau de Mosqueroles a Cassà de la Selva. CAN PIFERRER Turisme Rural.
Gener 2001: Disseny i proposta d’ordenació i enjardinament de l’encreuament de les carreteres C-31 i GI-643
a Gualta (Baix Empordà). Ingenieria del Trazado
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Treballs en obra civil : Informes, memòries i annexes ambientals
Desembre 2016: Annex ambiental, annex de mesures correctores del projecte de restauració del meandre
en el riu Fluvià a l’entorn de Ventalló en el terme municipal de Torroella de Fluvià (Baix Empordà).ABM Enginyeria i Consulting
Setembre 2016: Annex ambiental, annex de mesures correctores, annex d’incendis i annex de compliment
de prescripcions del projecte constructiu “ “Millora general. Variant d ela C-63, des del p.k. 21+100 de la C63Condicionament de la carretera GI-633 al del P.k. 2+200 de la C-152. Tram. Riudarenes – Santa Coloma de
Farners. IDP Enginyeria
Gener 2015: Memòria ambiental del projecte de restauració dels ecosistemes costaners de la platja de la
Pletera a l’Estartit en el terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).Ajuntament Torroella de
Montgí.
Agost 2014: Memòria ambiental per a la justificació de canvi de límits de la xarxa Natura 2.000 en el sector
del Paratge Rodors i ampliació per altres sectors en el municipi de Pals (Baix Empordà) .Ajuntament de Pals.
Juliol 2014: Memòria ambiental del projecte per a la construcció d’un nou espigó transversal d’escullera per a
l’estabilització de la platja de la Punta en el terme municipal de Roses. ENIGEST ENGINYERIA
Gener 2014: Annex ambiental, annex de mesures correctores, annex d’incendis i annex de compliment de
prescripcions del projecte constructiu “Millora general. Condicionament de la carretera TV-3405 del p.k.
0+000 al 5+231. Tram Amposta. PEDELTA,
Juny 2013: Memòria ambiental del projecte d’ampliació del Port Pesquer de l’Estartit (Baix Empordà). Direcció
General de Costes.
Juny 2013: Annex ambiental, annex de mesures correctores, annex d’incendis i annex de compliment de
prescripcions del projecte constructiu “Millora general. Condicionament de la carretera GI-633 del p.k. 0+000
al 6+290 i del 9+180 al 10+480 de la carretera GI-634, del pk 6+308 al 0+470. Tram. Sant Julià de Ramis (cruïlla
a la N-II) – Verges. UTE PEDELTA- ABM-JG,
Març 2013: Memòria ambiental del condicionament de la carretera TV-3405 d’Amposta als Muntells i fins a la
platja dels Eucaliptus en el terme municipal d’Amposta (poble nou del Delta). Diputació de Tarragona.
Febrer 2013: Document Previ Ambiental del projecte modificat de condicionament de la carretera GIV-5242
a Sant Miquel del Corb (terme municipal de Les Presses) Diputació de Girona.
Maig 2012: Memòria ambiental del projecte de construcció d’una rotonda i àrea d’aparcament de vehicles a
la zona de la Musara. Diputació de Tarragona.
Abril 2012: Redacció del document d’al·legacions del projecte de millora de la carretera d’accés a la Torre de
Fontaubella. AYESA.
Octubre 2011: Annex ambiental, annex de mesures correctores, annex d’incendis i annex de compliment de
prescripcions del projecte constructiu Condicionament. Calçades laterals de l’autopista C-58 del p.k. 9+000 al
15+500. Tram Badia del Vallès – Sant Quirze del Vallès. INPASA.
Maig 2011: Annex ambiental, annex de mesures correctores, annex d’incendis i annex de compliment de
prescripcions del projecte constructiu Desdoblament carretera C-66 entre La Pera i Flaçà i variant de Bordils.
Tram La Pera – Celrà. Ute INPASA - Ingenieria del Trazado
Maig 2011: Ampliació i adequació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals dels municipis d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol (Garrotxa). Agrupació de Defensa Forestal (ADF) d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol.
Febrer 2011: Pla de Control Ambiental per acompanyar el projecte bàsic i executiu de la urbanització de
l’avinguda Estatut de Catalunya, del carrer Jerez i de la zona verda situada entre els dos vials, la plaça Botticelli
i la plaça de l’Estatut. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Febrer 2011:. Informe final de seguiment mediambiental dels treballs de construcció d’un gual a la llera del
riu Ter, en el terme municipal de Bescanó. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
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Novembre 2010: Document de consulta ambiental de “Autopista AP-7: La Jonquera – Salou. Projecte complementari de conversió a enllaç complet de l’enllaç de Figueres Nord. Acesa.
Novembre 2010: Actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals dels municipis
d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol (Garrotxa). Agrupació de Defensa Forestal d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol.
Octubre 2010: Memòria ambiental per la modificació de la concessió d’aigües atorgada a Vallter, per ampliació de cabal màxim concessional i de la bassa de regulació de Morens, a Setcases (El Ripollès). ABM Serveis
d’Enginyeria i Consulting.
Octubre 2010: Proposta de millora paisatgística i mesures correctores del condicionament i millora d’un tram
de la carretera GIV-6701 de Bordils a Madremanya (del pk 3+260 al final). Diputació de Girona.
Setembre 2010: Proposta de recuperació de l’entorn de la riera de Sant Miquel de Campmajor. Aplicació
d’obres de bioenginyeria. Diputació de Girona.
Juliol 2010: Annex de gestió de demolició i residus de la construcció per acompanyar el projecte d’ampliació
a 4 carrils en el tram de Maçanet de la Selva de l’autopista AP-7. Acesa.
Juny 2010: Annex ambiental, annex de mesures correctores i annex de residus de la construcció del desdoblament de la C-66 entre La Pera i Flaçà i variant de Bordils, pk 20+500 al 27+400. Tram: La Pera – Celrà.
Ingeniería del Trazado.
Juny 2010: Memòria ambiental del projecte modificat de condicionament de la carretera GIV-6101 (pk 0+000
a pk 2+684) de Pau a Pedret (Alt Empordà). Diputació de Girona.
Maig 2010: Informe ambiental de la valoració de la possible afectació de la proposta de millora de la carretera
GIV-6701 a la Riera de Sant Martí, en el terme municipal de Sant Martí Vell. Ajuntament de Sant Martí Vell.
Febrer 2010: Memòria ambiental del projecte de millora local. Millora de traçat. Millora de revolts i reforçament de ferm a la carretera GI-531 del pk 25+090 al 33+093. Tram: Sant Aniol de Finestres – Les Planes
d’Hostoles. Gisa.
Febrer 2010: Annex de mesures correctores del projecte “Nova construcció de l’estació intermodal del Baix
Llobregat a El Prat de Llobregat”. Ayesa
.
Gener 2010: Estudi de residus de la construcció i demolició per acompanyar el projecte constructiu d’adequació de l’entorn de l’àrea de descans de Tarragona. Autopista AP-7. Acesa.
Gener 2010: Annex de mesures correctores i annex de qualitat i medi ambient del projecte constructiu: “Millora local. Ponts i estructures. Nou pont sobre el riu Cardener al camí de Cardona a Serrateix. Carretera C-55.
Tram: Cardona”. Cicsa.
Desembre 2009: Estudi de risc d’incendis forestals i proposta de mesures correctores a l’entorn de les zones
urbanes, en el terme municipal de Riudellots de la Selva. Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Novembre 2009: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental, compliment de prescripcions i annex d’incendis forestals del projecte constructiu de millora general de la nova carretera C-32,
des de la derivació de la futura A-2 fins a la connexió amb la C-63 al pk 1+400. Tram: Blanes – Lloret de Mar.
UTE Cicsa – Geoplank C32.
Novembre 2009: Annex de gestió de demolició i residus de la construcció per acompanyar el projecte
constructiu del futur peatge de Martorell en l’autopista AP-7. Acesa.
Novembre 2009: Memòria ambiental del projecte constructiu de millora general. Nova carretera C-32, des
de la derivació de la futura A-2 fins a la connexió amb la C-63 al pk 1+400. Tram: Blanes – Lloret de Mar. UTE
Cicsa – Geoplank C32.
Octubre 2009: Annex ambiental del projecte “Nova construcció de l’estació intermodal del Baix Llobregat a El
Prat de Llobregat”. Ayesa.
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Octubre 2009: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental del projecte constructiu
per REGSA “Regadiu Algerri – Balaguer. Sector C. Terme municipal de Balaguer”. Cicsa.
Octubre 2009: Annex ambiental, annex de mesures correctores, annex d’incendis i annex de compliment de
prescripcions del projecte constructiu “Eix Diagonal (C15/C37). Carretera C15. Pk 18+260 al 43+920. Tram: La
Granada – Vilanova del Camí. Cicsa.
Octubre 2009: Memòria ambiental per acompanyar l’estudi informatiu de la plataforma reservada per l’autobús en l’Eix Blanes – Lloret de Mar. Cicsa.
Setembre 2009: Document de consulta ambiental de la remodelació de l’enllaç Martorell per la implantació
d’un sistema de peatge tancat en l’autopista AP-7, pk 171+500. Tram: Martorell – Vila-seca/Salou. Acesa.
Agost 2009: Annex ambiental, annex de mesures correctores i annex de residus de la construcció de: Millora
de nus. Rotonda a la carretera BV-2002, pk 6+250. Cruïlla amb els carrers Primer de Maig i Frederic Montpou.
Tram: Sant Boi de Llobregat. Ingeniería del Trazado.
Agost 2009: Informe ambiental per la construcció d’una escala de peixos a la resclosa de la Fàbrica al riu Fluvià, en el terme municipal de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juliol 2009: Plec de conservació de plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental de les obres executades i rebudes abans del 31 de maig de 2010, a Barcelona. Gisa.
Juliol 2009: Annex ambiental, annex de mesures correctores d’impacte ambiental i annex de residus de la
construcció del projecte constructiu “Millora local. Millora de nus. Nou accés de Llevant a Sant Celoni. Ctra
C-35. Pk 58+800. Tram: Sant Celoni”. Cetres Enginyers.
Juliol 2009: Annex ambiental, annex de mesures correctores d’impacte ambiental i annex de residus de la
construcció del projecte constructiu “Millora de nus. Millora de l’accessibilitat de la variant sud de Lleida
connexió est. Enllaç de la C-13 amb la LL-12. Tram: Lleida”. Ingeniería del Trazado.
Juliol 2009: Memòria ambiental per acompanyar el projecte de condicionament de la carretera de
circumval·lació de l’Estany de Banyoles, GIV-5248, en el terme municipal de Porqueres. Diputació de Girona.
Juliol 2009: Informe ambiental preliminar de la zona hotelera Golf d’Aro, en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Oldari Tores.
Juny 2009: Document ambiental d’anàlisis i valoració de les possibles alternatives d’implantació d’una nova
EDAR del sistema de sanejament de l’àrea urbana de Girona. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juny 2009: Memòria ambiental de la modificació puntual de normes subsidiàries de la zona d’equipamentsensenyament, en el terme municipal de Vilobí d’Onyar. Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Maig 2009: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental del projecte constructiu
per Gisa de “Millora de traçat de la carretera GI-524. Tram: Mieres – Sant Miquel de Campmajor”. IDP Enginyeria i Arquitectura.
Maig 2009: Informe Ambiental de la construcció d’una plataforma d’investigació i desenvolupament de ciència i tecnologia de l’aigua, en el terme municipal de Quart. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Maig 2009: Informe ambiental per acompanyar el projecte de la construcció d’un mur de protecció del riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou, en el terme municipal de Campdevànol (El Ripollès). ABM
Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Març 2009: Document ambiental referent a les alternatives d’accés al Balneari de Cardó, entre els termes
municipals de Rasquera i Benifallet. Ayesa.
Març 2009:. Memòria ambiental del projecte constructiu pel Ministeri de Foment del projecte d’ampliació de
la plataforma de la carretera N-232. Tram: Boca nord del nou túnel de Vielha. Pk 157.040 al 163.000. Província
de Lleida. Cicsa.
Febrer 2009: Memòria ambiental d’unes instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva d’equí, en el
terme municipal de Rabós d’Empordà. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
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Març - Desembre 2008: Annex d’ordenació ecològica, estètica i paisatgística del projecte constructiu de la
modificació dels enllaços Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Vilafranca Sud, Vilafranca Centre i Vilafranca Nord de
l’Autopista AP-7. Ingeniería del Trazado - Cetres Enginyers.
Novembre 2008: Memòria ambiental per acompanyar el projecte modificat de la Variant d’Artesa de Segre.
Carreteres C-26 i C-14. Sacyr Vallehermoso, SA.
Novembre 2008:. Memòria ambiental per acompanyar el projecte de la construcció d’un gual a la llera del riu
Ter, en el terme municipal de Bescanó. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Octubre 2008: Document ambiental i document de mesures correctores per acompanyar el projecte constructiu de Condicionament dels revolts de l’accés a Savallà del Comptat. Carretera TV-2244. Ayesa.
Agost 2008: Informe ambiental corresponent als treballs de condicionament de l’EDAR del nucli de Llorà i del
camí d’accés, en el terme municipal de Sant Martí de Llémena. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Agost 2008: Memòria ambiental del projecte de connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador
i L’Armentera a l’EDAR de L’Escala (Alt Empordà). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Agost 2008: Col·laboració en la redacció dels documents ambientals, plec de prescripcions de la DIA, annex
de mesures correctores i pressupost de mesures correctores del projecte de licitació. Construcció i explotació
de l’Eix 3. Eix Diagonal. Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa (C-15 i C-37). Acesa.
Agost 2008: Memòria ambiental del projecte constructiu per Gisa de la Variant d’Esterri i València d’Àneu.
Carretera C-13 i C-28”, al Pallars Sobirà, i Estudi de Disponibilitat de Préstec. Cicsa.
Juliol 2008: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental, compliment de prescripcions del projecte constructiu per Gisa de “Projecte constructiu de millora general. Variant de Serós. Carreteres LP-7041, pk 11+675 I C-45, pk 15+410. Tram: Serós”. CTP 1999.
Juliol 2008: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental, compliment de prescripcions del projecte constructiu per Gisa de “Millora general. Variant d’Olost. Pk 18+000 de la carretera C-154 al
pk 1+300 de la carretera BV-4405. Tram: Olost”. Ingeniería del Trazado.
Juny 2008: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental, compliment de prescripcions i annex d’incendis forestals del projecte constructiu per Gisa de “Projecte constructiu de millora general. Variant de Tèrmens”. Geoplank.
Juny 2008: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental, així com proposta abocadors i zones de préstec del projecte constructiu per Gisa de millora local. Millora de nus. Millora dels accessos
de Montmeló amb les carreteres C-33, C-17 i AP-7. Tram: Montmeló – Parets del Vallès. Cicsa.
Març 2008: Proposta de millora de traçat i mesures correctores de la implantació de la variant C-66 pk 6+500
al 15+500. Tram: La Bisbal d’Empordà - Corçà. Cilma.
Març 2008: Annex d’ordenació ecològica i paisatgística del projecte constructiu del tram de la futura autovia
de l’actual N-230 des de l’enllaç amb la A2 de Lleida fins a Roselló. UTE Cicsa – Àtica Lleida 2.
Febrer 2008: Annex ambiental del projecte constructiu de les obres de regadiu del marge dret de la Muga a
la comarca de l’Alt Empordà. Cicsa.
Gener 2008: Memòria ambiental per la modificació dels camins d’accés i canvi d’ubicació del pàrquing a
l’entorn del monestir de Sant Quirze de Colera. Rabós d’Empordà. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Novembre 2007: Memòria ambiental. Millora general. Variant. Carretera local d’accés a Canejan des de la
N-230. Pk 0+000 al 5+19970. Tram: N-230 – Canejan”. Gisa.
Octubre 2007: Annex ambiental i proposta de mesures correctores del projecte constructiu de condicionament de la carretera T-212 entre Altafulla i Salomó. Peyco.
Octubre 2007: Annex ambiental i annex de mesures correctores d’impacte ambiental, compliment de prescripcions i annex d’incendis forestals del projecte constructiu de millora general. Desdoblament. Carretera
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C-31, pk 313+820 al 326+450. Tram: Castell-Platja d’Aro - Palamós. UTE Cicsa – Inocsa.
Octubre 2007: Proposta de zones de préstec en el projecte de desdoblament de la carretera C-31. Tram: Castell-Platja d’Aro - Palamós. UTE Cicsa - Inocsa.
Juliol 2007: Memòria ambiental de millora general. Condicionament de la carretera C-38 entre els pk 11+200
i 13+600. Tram: Camprodon. Gisa.
Juliol 2007: Memòria ambiental de la proposta de nou emplaçament per l’estació de peatge de Martorell de
l’autopista AP-7 en el terme municipal de Castellví. Acesa.
Juliol 2007: Anàlisi i valoració ambiental de l’estudi de viabilitat del perllongament de la línia del Vallés dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el tram entre Sabadell i Castellar del Vallès, concretament en el
seu pas per l’entorn de la zona de Can Deu. Ayesa.
Juny 2007: Annex ambiental i proposta de mesures correctores del projecte constructiu de condicionament
entre Maldà i Arbeca. Ingeniería del Trazado.
Juny 2007: Memòria resum del projecte constructiu de l’àrea d’estacionament de vehicles de transport de
mercaderies a Castellar del Vallés. Gisa.
Juny 2007: Memòria ambiental del projecte d’adequació del camí de Sant Martí Seserres a Albanyà per Lliurona. Tram: Cabanelles – Coll de Teia (Albanyà) dins l’espai protegit de l’Alta Garrotxa. Cicsa.
Juny 2007: Projecte complementari núm. 1 de mesures correctores d’impacte ambiental. Millora general.
”Condicionament . Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14, pk 56+300 al 70+500. Tram: límit provincial (Ciutadilla) – Tàrrega. Gisa.
Maig 2007: Projecte de mesures correctores i millora paisatgística de l’entorn del pont sobre la Muga en el
terme municipal de Boadella d’Empordà. Diputació de Girona.
Maig 2007: Projecte de mesures correctores i millora paisatgística de l’entorn de la carretera entre Celrà i Juià.
Diputació de Girona.
Maig 2007: Annex ambiental projecte constructiu per a l’abastament en alta de la Bisbal d’Empordà des de
Fontanilles i del tram Torrent – Corçà a la comarca del Baix Empordà. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting
- Agència Catalana de l’Aigua.
Abril 2007: Memòria ambiental d’ampliació a 3 carrils de l’autopista del Mediterrani (AP-7) en el tram entre
Figueres i la frontera francesa. Acesa.
Abril 2007: Memòria ambiental de l’estudi previ. Connexió Vallés Occidental – Vallès Oriental. Tram: Sabadell
– La Roca del Vallés. Gisa.
Març 2007: Annex ambiental i annex de mesures correctores del projecte constructiu Ordenació accessos a la
Sentiu de Sió, Montgai, Butsènit, les Ventoses, Pradell i Preixens. LV-3025 pk 0+000 al 20+941. Tram: la Sentiu
de Sió (C-26) - Agramunt (C-14). Cetres Enginyers.
Març 2007: Memòria ambiental d’ampliació a 3 carrils de l’autopista del Mediterrani (AP-7) en el tram entre
Medinyà i Figueres Sud. Acesa.
Desembre 2006: Annex ambiental del projecte d’endegament de la riera de Calonge en tot el terme municipal
de Calonge (Baix Empordà). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting - Agència Catalana de l’Aigua.
Desembre 2006: 10 memòries ambientals del projecte de remodelació d’enllaços de l’autopista AP-7 per
convertir-ho en un sistema de peatges tancats en el tram entre Martorell i Vila-seca - Salou. Acesa.
Desembre 2006: Memòria ambiental del projecte d’implantació d’un sistema de peatge tancat en el tram
de l’Autopista AP-7: Martorell – Límit de concessió Salou. Supressió de les estaciones de peatge troncals del
Mediterrani (Autopista AP-2), del Vendrell i de Tarragona (Autopista AP-7). Acesa.
Novembre 2006: Annex d’ordenació ecològica, estètica i paisatgística i annex de mesures de prevenció d’incendis forestals del projecte d’ampliació de tres carrils per la calçada. Tram autopista AP-7 entre Maçanet de
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la Selva i Fornells de la Selva província de Girona. Inpasa.
Novembre 2006: Annex ambiental i document de mesures correctores de l’avantprojecte de construcció i
explotació de les carreteres C-15 i C-37. Tram Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa. UTE Geoplank - GPO.
Novembre 2006: Annex ambiental i document de mesures correctores del projecte de soterrament de la línia
del FGC a Igualada i Vilanova del camí. Fase 1. Typsa - Cicsa.
Octubre 2006: Annex ambiental i document de mesures correctores del projecte constructiu d’accés a
l’aeròdrom d’Alguaire. Ingeniería del Trazado.
Octubre 2006: Memòria ambiental d’ampliació a 3 carrils de l’autopista del Mediterrani (AP-7) en el tram entre
Maçanet de al Selva i Fornells de la Selva. Acesa.
Setembre 2006: Annex ambiental i propostes de mesures correctores del projecte de condicionament i millora de la carretera entre Mollerussa i Juneda. Peyco.
Setembre 2006: Memòria ambiental del projecte d’ampliació de l’AP-7 a tres carrils per sentit aprofitant la
mitjana en el tram entre l’enllaç del Mediterrani (Vendrell) i l’enllaç Vila-seca - Salou. Acesa.
Juliol 2006: Annex ambiental del projecte d’aprofitament de les aigües de la EDAR de Santa Coloma de Farners
per regar i construcció d’un terciari. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juliol 2006: Annex ambiental i document de mesures correctores de la variant de la C-243 a Sant Sadurní
d’Anoia. Peyco.
Juny 2006: Projecte complementari de mesures correctores d’impacte ambiental de les obres condicionament i millora de la carretera C-14, pk 46+000 al pk 48+000 i del pk 53+000 al pk 56+300. tram: Solivella –
Belltall. Gisa.
Juny 2006: Memòria ambiental del desdoblament de la carretera C-260. Pk 35+900 al 38+490. tram: Castelló
d’Empúries – Empuriabrava. Gisa.
Juny 2006: Memòria ambiental de la variant de la carretera C-66. Pk 54+940 de la C-66 al pk 61+620 de la
n-260 en el tram del pont sobre el Fluvià (Besalú). Gisa.
Març 2006: Projecte de mesures correctores de l’impacte ambiental del projecte d’ampliació i millora de traçat de la carretera GIV-5221 d’Oix a Castellfollit de la Roca (Garrotxa). Diputació de Girona.
Febrer 2006: Proposta de mesures correctores i estudi ambiental de l’avantprojecte de Construcció i explotació de millora general. Desdoblament Centelles – Vic – Ripoll (C-17). Tram: Centelles – Ripoll. Ingeniería del
Trazado.
Gener 2006: Informe ambiental del projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIP-5121 de Banyoles a la N-260 en el tram Banyoles – Melianta (Fontcoberta). Diputació de Girona.
Desembre 2005: Projecte complementari de mesures correctores de les obres de desdoblament de la C-31
en el tram entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. Gisa.
Novembre 2005: Annex ambiental de l’obra: Projecte constructiu de millora local. Enllaç les Torres a la carretera C-35. Tram Sant Celoni (Vallès Oriental). Cetres Enginyers.
Novembre 2005: Memòria ambiental del projecte de construcció d’un mur de maçoneria i protecció de terraplè en la carretera L-504 en el terme municipal de la Vall de Cardós. Gisa.
Octubre 2005: Memòria ambiental del projecte de reforçament i millores de la carretera GI-660 o carretera
de La Bisbal d’Empordà a Calonge. Gisa.
Agost 2005: Annex ambiental de reutilització dels afluents de l’EDAR de Figueres pel reg del camp de golf de
Peralada (Alt Empordà). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Agost 2005: Annex ambiental i document de mesures correctores de la futura variant de Sant Guim de Freixenet (Segarra). Cetres Enginyers.
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Agost 2005: Annex ambiental i document de mesures correctores del projecte d’eixamplament i millora de
traçat de la carretera C-28 en el tram entre Sorpe i Son (Alt Aneu). Peyco.
Agost 2005: Annex ambiental i document de mesures correctores del projecte constructiu d’urbanització del
barri de Can Carreras (estació de Martorell central dels FGC). Ayesa.
Juliol 2005: Annex ambiental i document de mesures correctores de la construcció de la futura estació dels
Ferrocarrils Catalans a Martorell. Ayesa.
Maig 2005: Memòria ambiental projecte de Millora de la C-17. Act. B-1, pk 32+000 al 32+350. Tram La Garriga.
Act-2, del pk 34+800 al 36+650. Tram Tagamanent. Ingeniería del Trazado.
Maig 2005: Memòria ambiental del projecte de millora de traçat del revolt de la Fàbrega. Tram Castellterçol
– Moià. Ingeniería del Trazado.
Abril 2005: Annex ambiental de l’obra, proposta de mesures correctores: Nova carretera entre la TV-3317 i la
T-344 del pk 0+000 al 5+093. Tram Freginals - Amposta. Geoplank.
Gener 2005: Annex ambiental i projecte de mesures correctores de l’obra: Nova carretera Igualada – Vilafranca del Penedès. Carretera C-15. pk 28+840 a pk 34+520 (C-244). Tram: Font-Rubí – Vilafranca del Penedès.
Ingeniería del Trazado.
Desembre 2004: Annex ambiental de la modificació de traçat del reg de Santa Susanna a Figueres (Alt Empordà). ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Desembre 2004: Memòria ambiental del projecte de millora dels revolts en el Priorat. Fase 4. Carreteres
T-702 en el tramo La Viella Baixa – Cabacés – La Bisbal de Falset i T-712 en el tramo El Lloar. Siena Ingenieros.
Octubre 2004: Annex ambiental, anàlisi valoració alternatives per l’estudi previ del possible corredor de pas
entre Amer i Salt. Peyco.
Setembre 2004: Memòria ambiental del projecte de reforço del ferm i millores puntuals en la carretera GI660 en el tram de La Bisbal d’Empordà a Calonge. CTP 1999.
Setembre 2004: Projecte complementari de mesures correctores del projecte de la nova carretera entre Solsona i Guissona Ctra. LV-3113. Tram Guissona – Hostalnou. Gisa.
Agost 2004: Annex ambiental i document de mesures correctores del projecte de Millora de la C-17. Act.
B-1, pk 32+000 al 32+350. Tram La Garriga. Act-2, del pk 34+800 al 36+650. Tram Tagamanent. Ingeniería del
Trazado.
Juny 2004: Memòria ambiental i Annex mediambiental del projecte d’ampliació i millora de traçat de la carretera de Roses a Cadaqués. Gisa.
Març 2004: Memòria ambiental del condicionament i pavimentació del camí d’Alsamora a Sant Esteve de la
Sarga. Cicsa.
Febrer 2004: Annex ambiental i per compliment de la ISO 14.000 i document de mesures correctores del
projecte constructiu de la variant de Besalú. Ingeniería del Trazado.
Setembre 2003: Estudi ambiental per l’Estudi previ de l’Eix del Llobregat. Tram: Berga – Bagà. Ingeniería del
Trazado.
Agost 2003: Valoració Estudi ambiental, anàlisi i valoració alternatives de l’Estudi de Viabilitat. Eixamplament
i millora de traçat. Carreteres L-512 / L-911 / L-913 / C-1412b / L-912 / LP-9132. (Comiols). Tram: Artesa de
Segre – Tremp. Cicsa.

Juliol 2003: Annex d’ordenació ecològica, estètica i paisatgística i adequació ambiental de la futura autovia de
la N-340 entre Cambrils i Vila-seca. Cicsa – Geoplank.
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Maig 2003: Memòria ambiental del projecte de millora i ampliació de la zona de reg de la comunitat de
regants del Ginestar. Regsa.
Maig 2003: Memòria ambiental del condicionament i pavimentació del camí de La Llacuna a Pontons (Anoia).
Cicsa.
Gener 2003: Modificació i ampliació del estudi d’alternatives del condicionament de la carretera B-100 des de
la BV-1001 fins a Montmaneu i de la carretera C-100 en el tram Sant Guim de Freixenet (Segarra) i Montmaneu (Anoia). Ingeniería del Trazado.
Setembre 2001: Annex de mesures correctores per la construcció de 5 nous camins a la comarca de l’Osona.
Cicsa.
Juliol 2001: Revisió i actualització de l’Estudi de Risc i Pla de Prevenció d’Incendis Forestals d’Argelaguer,
Besalú i Sant Ferriol (Garrotxa). Agrupació de Defensa Forestal (ADF) d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol.
Març 2001: Estudi de revegetació i mesures correctores de la carretera T-340 entre Lligallo del Roig i l’Illa de
Buda en el Delta de l’Ebre. Cicsa.
Maig 2000: Estudi d’ordenació paisatgística, ecològica i estètica de l’ampliació de l’autopista A-7 entre Vilaseca i el Vendrell (Barcelona – Tarragona). Acesa.
Abril 2000: Estudi de reforestació, revegetació i mesures correctores de la futura carretera de La Selva del
Camp a Constantí (Baix Camp – Tarragonès). Ingeniería del Trazado.
Abril 2000: Estudi de revegetació i mesures correctores del pas a nivell i rotonda entre el Morell i la Pobla de
Mafumet (Tarragonès). Cetres Enginyers.
Març 2000: Estudi de risc i Pla de Prevenció d’Incendis forestals dels municipis de Sant Ferriol, Besalú i Argelaguer (Garrotxa). Agrupació de Defensa Forestal (ADF) d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol.
Desembre 1999: Annex de mesures correctores i revegetació de l’enllaç de la C-253 amb la Gi-6477 a Llagostera (Gironès). Ingeniería del Trazado.
Març 1997: Informe ambiental complementari del projecte d’ampliació i millora de la carretera LV-9224, de
Lleida a Balaguer per Menàrguens (pk 18+590 a 23+540). Ingeniería del Trazado.
Abril 1996: Informe ambiental complementari de l’ampliació i millora de la carretera GI-681 de Llagostera a
Tossa (tram 7+500 a 15+000). Ingeniería del Trazado.
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Direccions i assessorament ambientals d’obres
Agost 2015- Febrer 2017: Direcció Ambiental de les obres. Millora de connectivitat de l’enllaç de Mataró oest,
de l’enllaç 99 de El Sorral autopista C-32 del PK 99+000 al PK 101+000 Tram: Mataró (Maresme). CETRES Enginyeria i INVICAT (Infraestructures viàries de Catalunya)
Setembre 2014 a Octubre 2016: Direcció dels treballs de supervisió del manteniment de plantacions i altres
mesures correctores a l’entorn de la carretera GIV-5147 a Palol de Revardit (Pla de l’Estany). Diputació de
Girona
Agost 2014- Octubre 2015: Direcció Ambiental de les obres. Nou Ramal de connexió de la carretera C-33
direcció Girona amb la carretera C-17 calçada direcció Vic.p.k. 85,7. Tram: Mollet del Vallès (Vallès oriental).
INVICAT (Infraestructures viàries de Catalunya)
Novembre 2014 – Juliol 15. Direcció ambiental de les obres de construcció:
Millora de ferm i control
d’accessos a l’autopista C-31, entre el PK 179+440 i el PK 181+360. Tram: Castelldefels
Pantalles acústiques a l’autopista C-32, entre el PK 42+100 i el 43+500. Tram: Sitges - Castelldefels.
Millora de ferm de l’autopista C-32, entre el PK 49+100 i el 51+013. Tram: Gavà-Viladecans.» O.D. 01: C-32 y
O.D. 02: Obres de fàbrica i estructures.
Sistemes de contenció de vehicles a l’autopista C-31, entre el PK 179+440 i el PK 180+000 i reparació d’obres
de fàbrica del PK 179+528 al PK 181+120. Tram: Castelldefels».
Pantalles acústiques a l’autopista C-32, entre el PK 44+878 i el 45+053; el PK 45+470 i el 45+830; i el PK 46+000
i el 46+175. Tram. Castelldefels ACESA - INVICAT
Març 2.015– Maig 2015: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres de l’entorn de la carretera GIV-5147 a Palol de Revardit (Pla de l’Estany). Diputació de Girona
Desembre 2014: Direcció dels treballs de supervisió de les plantacions i altres mesures correctores a l’entorn
de la carretera de Pau a Pedret (Alt Empordà). Diputació de Girona.
Febrer Març 2014 : Direcció dels treballs de condicionament de voreres, eliminació d’arrels superficials, poda,
tractament i manteniment dels arbres dels carrer Camprodon i Carretera de Sils a Santa Coloma de Farners
(La Selva). Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Setembre 2012 – Novembre 2013: Assistència tècnica ambiental de les obres de condicionament de la carretera GIV-6101 de Pau a Pedret (Alt Empordà). Diputació de Girona.
Gener 2012 – Juliol 2013: Assistència tècnica ambiental de les obres Direcció d’obra de Variant d’Olost. Infraestructures de Catalunya.
Novembre 2011 – Agost 2013: Direcció d’Ambiental del projecte de remodelació de l’estació de peatge i enllaç de Martorell en l’autopista AP-7. Fase 2. ACESA- AUTOPISTAS.
Gener 2013 – Març 2013: Direcció dels treballs de supervisió de les plantacions i altres mesures correctores
a l’entorn de la carretera de Sant Llorenç a Gelida. ACESA- AUTOPISTAS.
Octubre 2012 – Novembre 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres de l’entorn de
la carretera C-38 fins a Beget del p.k. 0+000 al 3+000. Diputació de Girona
Setembre 2012 – Octubre 2012: Direcció dels treballs de restauració paisatgística i consolidació de talussos a
l’entorn de la carretera GIV-5211 de Sant Joan de les Abadesses a Ogassa. Diputació de Girona
Setembre 2012 – Octubre 2012: Direcció dels treballs de restauració paisatgística i plantacions a l’entorn de
les zones afectades per la supressió de les plataforma de pagament a l’entorn de la AP-7 a enllaç Mediterrani.
Vendrell y Tarragona. ACESA - AUTOPISTAS
Febrer 2012 – Març 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres “Condicionament
d’un tram de la carretera GI-P-5223 de la C-152 (Les Preses) a Sant Privat d’en Bas. Diputació de Girona.
Gener 2012 – Març 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres “Condicionament
d’un tram de la carretera GIV-5041 de Pont de Molins a Les Escules”. Diputació de Girona.
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Desembre 2011 – Febrer 2012: Direcció dels treballs de revegetació i plantacions de les obres “Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041 de Pont de Molins a Les Escules”. Diputació de Girona.
Març 2010 - Setembre 2011: Assistència tècnica ambiental de les obres “Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041 de Pont de Molins a Les Escules”. Diputació de Girona.
Gener 2011 - Abril 2011: Direcció d’obra de plantacions, enjardinaments, restauració i proposta de revegetació i integració paisatgística entorn als enllaços de l’autopista AP-7 (enllaços Martorell, Gelida, Sant Sadurní
d’Anoia, Vilafranca nord, Vilafranca centre, Vilafranca sud, Tarragona, Reus i Vila-seca). Acesa.
Agost 2010 - Abril 2011: Assistència tècnica ambiental de la direcció d’obres per a la construcció de l’estació
depuradora d’aigües residuals i constructiu dels col·lectors en alta del Lledoner a Vallirana. Siena.
Octubre 2009 - Abril 2011: Direcció ambiental de les obres de remodelació de l’enllaç i implantació d’estació
de peatge en sistema tancat. Tram Martorell – Vila-seca/Salou. Autopista AP-7 (enllaços Martorell, Gelida,
Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca nord, Vilafranca centre i Vilafranca sud, Reus i Vila-seca). Acesa.
Febrer 2010 - Març 2011: Assistència tècnica ambiental de la direcció d’obres de l’endegament en el tram
final de la riera de Calonge, en el terme municipal de Calonge (Baix Empordà). ABM Serveis d’Enginyeria i
Consulting.
Novembre 2010 - Gener 2011: Direcció d’obra dels treballs de restauració paisatgística de la nova variant de
Torroella de Fluvià, GIV-6216. Diputació de Girona.
Octubre 2010 - Desembre 2010: Direcció d’obra dels treballs de restauració paisatgística a l’entorn de la carretera GIV-6701, entre Madremanya i Sant Martí Vell. Diputació de Girona.
Octubre 2009 – Febrer 2010: Assistència tècnica ambiental en els treballs de modificació del traçat d’una
canonada d’aigua potable del Consorci d’Aigües de Catalunya a Vila-seca. Acesa.
Març 2009 – Maig 2009: Direcció d’obra de les plantacions i restauració paisatgística del desdoblament de la
carretera C-14. Tram Reus – Alcover. Gisa.
Març 2008 – Maig 2009: Assistència tècnica ambiental de les obres de millora local. Millora de nus. Reordenació d’accessos a la carretera C-55, pk 36+000 al 37+000. Tram: Sant Joan de Vilatorrada. Gisa.
Novembre 2007 – Febrer 2009: Assistència tècnica ambiental a la UASPO de les obres: Desdoblament de la
carretera C-14. Tram Reus – Alcover. Gisa.
Octubre 2007 - Desembre 2008: Assistència tècnica ambiental de l’obra de pavimentació del camí de Sant
Martí Seserres a Albanyà per Lliurona. Tram: Cabanelles – Coll de Teia (Albanyà) dins l’espai protegit de l’Alta
Garrotxa. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General de Carreteres.
Setembre 2007 – Novembre 2008: Direcció de les plantacions. Mesures correctores d’impacte ambiental de
la millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14, pk 56+300 al 70+500.
Tram: límit de província (Ciutadilla) - Tàrrega. Gisa.
Setembre 2007 - Novembre 2007: Direcció de les obres de plantacions. Condicionament. Eixamplament i
millora de traçat de la carretera C-14, del pk 56+300 al 70+500 en el tram Ciutadilla - Tàrrega. Gisa.
Gener 2006 - Novembre 2007: Direcció ambiental de les obres de millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat de la carretera C-14, del pk 56+300 al 70+500 en el tram Ciutadilla - Tàrrega. Gisa.
Octubre 2007: Direcció d’obra, supervisió i control de les mesures correctores de restauració i millora paisatgística del pont sobre la Muga en el terme municipal de Boadella d’Empordà. Diputació de Girona.
Abril 2007: Direcció d’obra, supervisió i control de les mesures correctores de restauració i millora paisatgística de l’entorn de la carretera entre Celrà i Juià. Diputació de Girona.
Febrer 2007 – Maig 2007: Direcció de les plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental de les obres
de millora general. Condicionament i millora de la carretera C-14, pk 46+000 al pk 48+000 i del pk 53+000 al
pk 56+300. Tram: Solivella - Belltall. Gisa.
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Març 2006 - Abril 2007: Direcció d’obra dels treballs d’enjardinament, instal·lació de regs, trasplantaments
d’arbres monumentals del projecte de reordenació del parc urbà de la llera del Francolí a la ciutat de Tarragona. Aldesa Construcciones.
Març 2006 - Desembre 2006: Direcció dels treballs de plantacions de les obres de desdoblament de la C-31
en el tram entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. Gisa.
Setembre 2006 - Novembre 2006: Direcció dels treballs de plantacions. Condicionament de la carretera L-324
en el tram Sant Ramon – Tarroja de Segarra. Gisa.
Setembre 2006 - Novembre 2006: Direcció de les obres de plantacions. Condicionament i millora de la carretera C-14 en el tram Solivella - Belltall. Gisa.
Març 2006 - Novembre 2006. Direcció de les obres de plantacions, restauració i integració paisatgística del
projecte d’ampliació i millora de traçat de la carretera GIV-5221 d’Oix a Castellfollit de la Roca. Fase 1 i Fase
2. Diputació de Girona.
Novembre 2005 - Novembre 2006: Direcció de les obres de millora general. Condicionament de la carretera
L-324 en el tram Sant Ramon – Tarroja de Segarra. Gisa.
Octubre 2005 - Novembre 2006: Direcció de les obres de millora general. Condicionament i millora de la carretera C-14 en el tram Solivella - Belltall. Gisa.
Octubre 2005: Direcció i seguiment ambiental de les obres i ampliació del port esportiu de Sant Feliu de
Guíxols. Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols.
Setembre 2005 - Novembre 2005: Direcció de les obres de les plantacions de la nova carretera Guissona –
Solsona. Carretera LV-3113. Tram: Guissona – Hostal Nou. Gisa.
Juny 2004 - Octubre 2005: Direcció ambiental de les obres de desdoblament de la C-31 en el tram entre Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. Gisa.
Març 2005 - Setembre 2005: Direcció ambiental de les obres de la nova carretera Guissona – Solsona. Carretera LV-3113. Tram: Guissona – Hostal Nou. Gisa.
Juny 2003 - Març 2005: Direcció ambiental de les obres de condicionament, eixamplament i millora del traçat
de la nova variant d’Hostalric. Tram Sant Feliu de Buixalleu - Massanes. Gisa.
Setembre 2004 - Novembre 2004: Direcció dels treballs de plantacions de les obres de condicionament,
eixamplament i millora del traçat de la carretera de Biosca a Guissona. Deng Vial.
Novembre 2003 - Desembre 2003: Direcció de les plantacions, de les mesures correctores de plantacions i
apantallament acústic de la variant de la Cellera. Cetres Enginyers.
Octubre 2003 - Desembre 2003: Direcció dels treballs de plantacions de les obres de condicionament, eixamplament i millora del traçat de la carretera C-12 (antiga L-904). Tram Fontdepou - Àger. Consultoría Técnica y
Proyectos 1999.
Octubre 2002 - Desembre 2003: Direcció ambiental de les obres de condicionament, eixamplament i millora
del traçat de la carretera C-12 (antiga L-904). Tram Fontdepou - Àger. Consultoría Técnica y Proyectos 1999.
Octubre 2003 - Desembre 2003: Direcció dels treballs de plantacions de les obres de condicionament, eixamplament i millora del traçat de la carretera L-504. Tram: Ainet de Cardós (vall de Cardós) a Tavascán (Lladorre). Consultoría Técnica y Proyectos 1999.
Octubre 2002 - Desembre 2003: Direcció ambiental de les obres de condicionament, eixamplament i millora
del traçat de la carretera L-504. Tram: Ainet de Cardós (vall de Cardós) a Tavascán (Lladorre). Consultoría
Técnica y Proyectos 1999.
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Altres treballs ambientals
Juny 2012: Estudi valoració del possible impacte que pot comportar la implantació d’un parc eòlic a l’entorn
de la muntanya de Sant Grau a Sant Gregori i Sant Martí del Llémena. Ajuntament Sant Gregori i Sant Martí
de Llémena
Novembre 2007 a juny 2011: Responsable de la supervisió, revisió i correcció dels temes mediambientals dels
projectes d’obra civil presentats a GISA por las diferents enginyeries. Esteyco
Febrer 2010: Anàlisi de risc ambiental. Presència de sòls contaminats. Remodelació d’enllaços a l’autopista
AP-7. Enllaç Vilafranca Sud (Vilafranca del Penedès). Acesa.
Novembre 2008: Estudi seguiment i informe de l’estat d’incorporació de les mesures correctores proposades
en el traçat TGV al seu pas per les comarques gironines. Cilma.
Juny 2008: Estudi de propostes de nou traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts, en el terme municipal de
Viladasens. Amics de Fellines.
Novembre 2007: Estudi de les diferents opcions de zones de préstec en el projecte de la prolongació de
l’autopista entre Palafolls i Blanes. Cicsa.
Octubre 2007: Estudi de connectivitat ecològica i proposta de passos de fauna de les obres de desdoblament
de la carretera C-17 entre les Masies de Voltregà i Ripoll. Intraesa.
Juliol 2006: Estudi de les mesures compensatòries i possible afectació per la construcció del viaducte sobre
la riera de Santa Coloma i la riera Esplet en el tram de construcció del TAV entre Maçanet de la Selva i Riudarenes. Constructora Hispánica.
Maig 2006: Estudi de la presència i localització de pigot garser menor i del xot en tota l’àrea d’influència del
tram de construcció del TAV entre Maçanet de la Selva i Riudarenes. Constructora Hispánica.
Novembre 2005: Estudi d’una nova proposta de traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat – Vic
en el seu pas pel terme municipal de Sant Feliu de Codines a la comarca del Vallès Oriental. Ajuntament de
Sant Feliu de Codines.
Novembre 2005: Estudi d’una nova proposta de traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat – Vic en
el seu pas pel terme municipal de Taradell a la comarca d’Osona. Ajuntament de Taradell.
Juny 2005: Redacció d’al·legacions a la resolució de la Dirección General de Política Energética que s’autoritza
a Red Eléctrica Española, SA sobre el traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts en el seu pas pel terme municipal de Taradell, a la comarca d’Osona. Ajuntament de Taradell.
Abril 2005: Proposta d’estalvi de consum d’aigua i de millora de qualitat de les aigües de les fonts del parc
urbà de Mossèn Cinto a Barcelona. Cicsa.
Març 2005: Estudi de presència de fauna i espècies amenaçades en el tram de construcció del Tren d’Alta
Velocitat entre Maçanet de la Selva i Sils. Estudi de la permeabilitat a la fauna en aquest tram. Constructora
Hispánica.
Abril 2004: Estudi d’avaluació ambiental de l’ampliació de la finca de Can Gelabert del Bosc a Caldes de Malavella (Gironès). Can Gelabert del Bosch, SL.
Juliol 2003: Pla de gestió forestal de la finca de Can Dalmau de Mosqueroles a Cassà de la Selva (Gironès).
Particular.
Abril 2003: Estudi d’una proposta de reducció de l’entrada de contaminats i elements estranys així com la
millora de la qualitat de les aigües del pantà de Foix. Diputació de Barcelona.
Maig 2002: Anàlisis de l’impacte paisatgístic previst del traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat
– Bescanó en el seu pas pel terme municipal de Taradell. Ajuntament de Taradell.
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Agost 2001: Estudi de la qualitat mediambiental de la finca de Can Gelabert del Bosc a Caldes de Malavell)
Gironès). Can Gelabert del Bosch, SL.
Octubre 1999: Treball de les futures expropiacions en el projecte de traçat de la N-II en els termes municipals
de Jorba, Argensola i Montmaneu (Anoia). Ingeniería del Trazado. Gener 2009 - Actualitat: Assessorament
tècnic en temes de medi ambient per l’ajuntament de Sant Martí Vell. Ajuntament de Sant Martí Vell.
Gener 2009 - Agost 2.012: Assessorament tècnic en temes de medi ambient per l’ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Novembre 2016: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal Especial de Fornells de la Selva (Gironès). Pere Fina Arquitecte.
Maig 2015: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla Especial del Port de Llançà (Alt Empordà).
Pere Fina Arquitecte.
Desembre 2.014: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Pals (Baix Empordà). Ajuntament de Pals.
Febrer 2014: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí
d’Onyar, Salitja i Sant Dalmay (La Selva). Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmay .
Juny 2012: Estudi valoració del possible impacte que pot comportar la implantació d’un parc eòlic a l’entorn
de la muntanya de Sant Grau a Sant Gregori i Sant Martí del Llémena. Ajuntament Sant Gregori i Sant Martí
de Llémena.
Novembre 2007 a juny 2011: Responsable de la supervisió, revisió i correcció dels temes mediambientals dels
projectes d’obra civil presentats a GISA por las diferents enginyeries. Esteyco
Abril 2011: Projecte de restauració del préstec de Ca l’Estany, en el terme municipal de Vilobí d’Onyar. Treballs
Agrícoles Viñolas.
Febrer 2010: Anàlisi de risc ambiental. Presència de sòls contaminats. Remodelació d’enllaços a l’autopista
AP-7. Enllaç Vilafranca Sud (Vilafranca del Penedès). Acesa.
Maig 2009: Estudi bàsic de planificació d’itineraris saludables i de parcs urbans de salut en relació al nucli
urbà i els veïnats del municipi de Cassà de la Selva – El Gironès. Ajuntament de Cassà de la Selva.
Novembre 2008: Estudi seguiment i informe de l’estat d’incorporació de les mesures correctores proposades
en el traçat TGV al seu pas per les comarques gironines. Cilma.
Octubre 2008: Informe tècnic de la restauració de l’extractiva d’àrids desenvolupada en el terme municipal de
Serinyà. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juny 2008: Estudi de propostes de nou traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts, en el terme municipal de
Viladasens. Amics de Fellines.
Novembre 2007: Estudi de les diferents opcions de zones de préstec en el projecte de la prolongació de
l’autopista entre Palafolls i Blanes. Cicsa.
Octubre 2007: Estudi de connectivitat ecològica i proposta de passos de fauna de les obres de desdoblament
de la carretera C-17 entre les Masies de Voltregà i Ripoll. Intraesa.
Abril 2007: Projecte de restauració paisatgística de l’entorn de la planta de tractament d’àrids Uniland Colomers en el terme municipal de Colomers. Àrids Uniland.
Juliol 2006: Estudi de les mesures compensatòries i possible afectació per la construcció del viaducte sobre
la riera de Santa Coloma i la riera Esplet en el tram de construcció del TAV entre Maçanet de la Selva i Riudarenes. Constructora Hispánica.
Maig 2006: Estudi de la presència i localització de pigot garser menor i del xot en tota l’àrea d’influència del
tram de construcció del TAV entre Maçanet de la Selva i Riudarenes. Constructora Hispánica.
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Altres treballs urbanístics
Novembre 2016: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla Ordenació Urbanística Municipal Especial de Fornells de la Selva (Gironès). Pere Fina Arquitecte.
Maig 2015: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla Especial del Port de Llançà (Alt Empordà).
Pere Fina Arquitecte.
Desembre 2.014: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Pals (Baix Empordà). Ajuntament de Pals.
Febrer 2014: Estudi de Mobilitat Generada per acompanyar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí
d’Onyar, Salitja i Sant Dalmay (La Selva). Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmay .
Juny 2012: Estudi valoració del possible impacte que pot comportar la implantació d’un parc eòlic a l’entorn
de la muntanya de Sant Grau a Sant Gregori i Sant Martí del Llémena. Ajuntament Sant Gregori i Sant Martí
de Llémena.
Novembre 2007 a juny 2011: Responsable de la supervisió, revisió i correcció dels temes mediambientals dels
projectes d’obra civil presentats a GISA por las diferents enginyeries. Esteyco
Febrer 2010: Anàlisi de risc ambiental. Presència de sòls contaminats. Remodelació d’enllaços a l’autopista
AP-7. Enllaç Vilafranca Sud (Vilafranca del Penedès). Acesa.
Maig 2009: Estudi bàsic de planificació d’itineraris saludables i de parcs urbans de salut en relació al nucli
urbà i els veïnats del municipi de Cassà de la Selva – El Gironès. Ajuntament de Cassà de la Selva.
Novembre 2008: Estudi seguiment i informe de l’estat d’incorporació de les mesures correctores proposades
en el traçat TGV al seu pas per les comarques gironines. Cilma.
Octubre 2008: Informe tècnic de la restauració de l’extractiva d’àrids desenvolupada en el terme municipal de
Serinyà. ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting.
Juny 2008: Estudi de propostes de nou traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts, en el terme municipal de
Viladasens. Amics de Fellines.
Novembre 2007: Estudi de les diferents opcions de zones de préstec en el projecte de la prolongació de
l’autopista entre Palafolls i Blanes. Cicsa.
Octubre 2007: Estudi de connectivitat ecològica i proposta de passos de fauna de les obres de desdoblament
de la carretera C-17 entre les Masies de Voltregà i Ripoll. Intraesa.
Juliol 2006: Estudi de les mesures compensatòries i possible afectació per la construcció del viaducte sobre
la riera de Santa Coloma i la riera Esplet en el tram de construcció del TAV entre Maçanet de la Selva i Riudarenes. Constructora Hispánica.
Maig 2006: Estudi de la presència i localització de pigot garser menor i del xot en tota l’àrea d’influència del
tram de construcció del TAV entre Maçanet de la Selva i Riudarenes. Constructora Hispánica.
Novembre 2005: Estudi d’una nova proposta de traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat – Vic
en el seu pas pel terme municipal de Sant Feliu de Codines a la comarca del Vallès Oriental. Ajuntament de
Sant Feliu de Codines.
Novembre 2005: Estudi d’una nova proposta de traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat – Vic en
el seu pas pel terme municipal de Taradell a la comarca d’Osona. Ajuntament de Taradell.
Setembre 2005: Proposta de soterrament i modificació de traçat d’un tram de la línia elèctrica de 125.000
volts Banyoles- Olot en el terme municipal de Sant Ferriol (Garrotxa) en el seu pas pel riu Burró. Taller d’Alquímia, SA.
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Juny 2005: Redacció d’al·legacions a la resolució de la Dirección General de Política Energética que s’autoritza
a Red Eléctrica Española, SA sobre el traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts en el seu pas pel terme municipal de Taradell, a la comarca d’Osona. Ajuntament
de Taradell.
Abril 2005: Proposta d’estalvi de consum d’aigua i de millora de qualitat de les aigües de les fonts del parc
urbà de Mossèn Cinto a Barcelona. Cicsa.
Març 2005: Estudi de presència de fauna i espècies amenaçades en el tram de construcció del Tren d’Alta
Velocitat entre Maçanet de la Selva i Sils. Estudi de la permeabilitat a la fauna en aquest tram. Constructora
Hispánica.
Abril 2004: Estudi d’avaluació ambiental de l’ampliació de la finca de Can Gelabert del Bosc a Caldes de Malavella (Gironès). Can Gelabert del Bosch, SL.
Juliol 2003: Pla de gestió forestal de la finca de Can Dalmau de Mosqueroles a Cassà de la Selva (Gironès).
Particular.
Abril 2003: Estudi d’una proposta de reducció de l’entrada de contaminats i elements estranys així com la
millora de la qualitat de les aigües del pantà de Foix. Diputació de Barcelona.
Maig 2002: Anàlisis de l’impacte paisatgístic previst del traçat de la línia elèctrica de 400.000 volts Sentmenat
– Bescanó en el seu pas pel terme municipal de Taradell. Ajuntament de Taradell.
Agost 2001: Estudi de la qualitat mediambiental de la finca de Can Gelabert del Bosc a Caldes de Malavella
(Gironès). Can Gelabert del Bosch, SL.
Octubre 1999: Treball de les futures expropiacions en el projecte de traçat de la N-II en els termes municipals
de Jorba, Argensola i Montmaneu (Anoia). Ingeniería del Trazado.
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