REDACCIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS I DIRECCIÓ D’OBRA

REDACCIÓ DE PROJECTES
Diagnosi inicial del espai
Estudis d’Impacte Ambiental
Estudi d’Impacte en el Paisatge
Estudis de restauració d’espais degradats
Inventaris forestals, de camins, de jardineria...
Projectes de senyalització i creació de rutes
Redacció de projectes singulars
Suport a la redacció de plecs de prescripcions i tècniques administratives
Suport en el procés de contractació

SEGUIMENT I TRÀMITS AMBIENTALS
Es tracta de fer el seguiment del projecte a les diferents administracions,
presentació de documentació, seguiment de l’estat de les consultes, presentació
de documentació, resposta a al·legacions....

DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ AMBIENTAL D’OBRA

QUÈ FEM
Ambiens s’encarrega de la redacció i direcció d’obra de projectes per desenvolupar
polítiques ambientals, projectes urbanístics, d’obra pública forestals i de Vigilància
ambiental. Per tal de poder redactar aquests projectes s’ha de tenir en compte:

Legislació vigent
Estudi del medi
Treball acurat de camp
Mesures ambientals per implantar als projectes
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Es tracta de fer el seguiment de l’execució de l’obra tenint en compte el punt
de vista ambiental i les especificacions del projecte, contacte amb les diferents
administracions, presentació de documentació, seguiment de l’estat de les
consultes. Es farà un seguiment de l’empresa que executa l’obra, tant abans
de l’inici de les obres per tal de disposar de tota la documentació necessària,
durant l’execució de l’obra i a la finalització d’aquesta.
També es realitza la direcció ambiental de projectes forestals com franges de
protecció a partir d’un tècnic qualificat.

SEGUIMENT DEL SERVEI I SUPORT TÈCNIC
Inspecció de les obres i el seu desenvolupament
Gestió de la informació
Gestió d’incidències
Millora continua
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REDACCIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS I DIRECCIÓ D’OBRA
Projecte de restauració de les antigues Guixers d’Igualada
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar, Informe de Sostenibilitat i Memòria Ambiental per la modificació puntual de les NN.SS a la zona
del Castell (Rubió), POUM de Granera i POUM de Perafita
Projecte de recuperació de l’ecosistema i integració urbanística de la Riera de Carme al seu pas pel nucli urbà. Recuperació de l’ecosistema i
integració urbanística de la riera de Carme al seu pas pel nucli urbà. Fase I i Fase II Projecte Itineraris de l’aigua

Solvència tècnica

2006
2008-2019

Ajuntament de Carme
2015

Millora de l’entorn fluvial

2006
2006-2010

Vigilància Ambiental del Gasoducte de Súria – Cardona - Solsona

2008

Projecte tècnic d’Integració en el Paisatge de dues esculleres al Terme Municipal de Sant Joan de les Abadesses

2009

EIA, EIP, IAP, tràmits ambientals, Plans Especials dels gasoductes de Tàrrega-Pons, Argentona Canet, Benavent de Segrià, Lleida ,Caldes de
Monrbui Moià, Bigues i Riells. “golf el Saboyan “, Zuera, d’Aiguaviva a Fornells de la Selva, Riudoms a Montbrió del Camp, Tàrrega a Vilagrassa,
els Alamús en APA i APB i de Guascor a les Masies de Voltregà, etc...

2006-2014

l’Estudi d’Impacte Ambiental per a la instal·lació d’una planta de GNL al terme municipal de Vielha (Lleida).

2018

Direcció mediambiental de la restauració de la Guixera de Can Roca (1997-2010)

2010

Redacció del projecte i posta en marxa del diposit controlat de l’antigua guixera de Can Roca
Treballs de vigilància ambiental del gasoducte de Argentona a Canet de Mar i Tivissa
Suport tècnic a l’Ajuntament de Rajadell: Redacció de la Memòria de les actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques de la Riera
de Rajadell, Redacció de la memòria per la neteja de lleres a la Riera de Rajadell. (Rajadell), Informe de valoració ambiental sobre la sol·licitud de
treballs de manteniment de la resclosa de Mas Noguera a la riera de Rajadell. INUNCAT
Direcció d’obra de la franja perimetral del nucli de població Rajadell - Nucli Urbà
Recuperació del camí de la riera de Carme al seu pas per Orpí. Fase I i Fase II
Document Ambiental Estratègic pel PEM del municipi de Sant Vicenç de Castellet situat a la comarca del Bages
Projecte de senyalització itinerària a Canovelles i Castellfollit del Boix
Pla Especial de Masies de Sant Vicenç de Castellet
Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Martí de Tous, Sallent i Berga
Informe Ambiental del Pla Especial de Masies de Sallent
Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla Especial urbanístic de regularització de les edificacions existents a la finca de “Can Carbó”
(PE-SNU-12 PAS DE PILES), al municipi de Subirats (Alt Penedés)
DO de la Franja perimetral de Barri de Fontpineda
DO i SS de les Franges de Castell de Cabrera i Can Ros
Direcció d’obra i de seguretat i salut de l’obertura de la franja de protecció contra incendis a les urbanització de Can Ros i Castell de Cabrera
DO i SS de les Franges de Can Sunyer, Miralles, el Taió i ZV del Taió
Vigilància Ambiental d’obra del Gasoducte Hostalric

Salvador Panosa

2008-2011, 2015

Ordenació dels Horts Urbans al municipi de Carme. Normativa i Reglamentació
Restauració gasoducte Caldes de Montbui Moià(TM Sant Feliu de Codines Moià) i “Las Lomas de Gállego y el Aguilar” EIP i IA de la Xarxa subministrament de gas natural a la zona de Llívia (Lleida), a Torre Serona, Vilanova de Segrià, Portella, Vilanova de la Barca i Torrelameu, Albesa, Vilanova
de Segrià, Benavent de Segrià, Torreserona, Lleida, Vinyols i els Arcs, Riudoms i Vilagrassa, Corbins.

Ajuntament d’Igualada

2014-2019
2007, 2008

Ajuntament de Copons
SAMPLING SA

Heymo Ingenieria, S.A.

Norte Ingenieria y Proyectos
SA/Gas Natural SDG S.A.
Fundiciones de Odena S.A.
ICC, Ingenieros

2014-2019
Ajuntament de Rajadell
2018
2013 - 2015
2016
2016 i 2018
2016
2009-2011

Ajuntament d’Orpí
CMT Arquitectes
Diputació Barcelona-Oficina Tècnica de Turisme
Diputació de Barcelona

2016

Arquitecte Víctor Gurri

2016 i 2018

Josep Maria Vilomara

2017

Ajuntament de Pallejà

2017-2019
2015 - 2019
2019
2018-2019

Ajuntament de Cabrera d’Anoia
Ajuntament de Castellví De Rosanes
Grupo Cobra

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Especial de Buseu (t.m. de Baix Pallars)

2018

Bunyesc Arquitectura eficient SLP

Plecs de la neteja d’equipaments municipals

2019

Ajuntament de Viladecavalls

Disseny, redacció del plec tècnic, suport a la redacció de punts determinats del plec administratiu i suport tècnic al concurs pel servei de jardineria
del municipi de l’Ametlla del Vallès

2019

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
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