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LIMONIUM, SOCIETAT D’ACTUACIONS AMBIENTALS, va néixer com empresa l’abril de 1996.  

Està integrada per un equip pluridisciplinar de professionals joves i amb experiència, formats en els camps de 

les ciències ambientals, l’enginyeria, la biologia, la cartografia i l’educació ambiental. 

Limonium ofereix serveis a empreses, administracions públiques i particulars, per aquest motiu hem creat dos 

grans equips de treball: l’àrea tècnica i l’equip de comunicació i educació ambiental.  

 

 

Imatge de l’EQUIP DE COMUNICACIÓ I 

EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LIMONIUM: 

educació per la sostenibilitat i sensibilització 

ambiental, a centres educatius i població en 

general. 

Imatge de l’ÀREA TÈCNICA DE LIMONIUM: 

consultoria tècnica en estudis, projectes i 

informes mediambientals i de sostenibilitat. 

Limonium spp. 

Limonium és el nom llatí d'un gènere de plantes que en català s'anomenen ensopegueres i en castellà saladillas. Són plantes de la 

família plumbaginàcies, de mida menuda, i generalment lligades a ambients salins (aiguamolls salobres, sòls salats d ’interior i litoral, 

primera línia de mar). Morfològicament consisteixen en una roseta basal de fulles, sovint una mica carnoses, i llargues tiges florals, 

de colors que van del blanc al violeta passant pel rosa. L'essència del gènere Limonium defineix la filosofia d'actuació de la nostra 

empresa: 

 la diversitat: el gènere Limonium té quasi 100 espècies a la Península Ibèrica 

 l'adaptació a les condicions locals: hi ha qui diu que existeix un Limonium diferent a pràcticament cada penyasegat o 

cada salat. 

 l'adaptació a condicions difícils: els Limonium habiten sempre en ambients limitants per altres espècies. 

 la humilitat: els Limonium són plantes discretes, poc aparents, que coneixen les seves limitacions i que només floreixen 

quan les condicions són propícies. 

 

Aquest ocell és una interessant au d’aspecte tropical que, generalment, és estival a les nostres terres i passa l’hivern a les zones 

sahelianes i de sabana de l’Àfrica Subsahariana, però cada vegada és més habitual veure-la passant l’hivern a casa nostra. Utilitza 

tota mena d’hàbitats, des dels camps tradicionals de conreus arboris de secà, passant pels jardins, les garrigues, els prats i els 

entorns periurbans. Afegeix una nova característica pròpia de l’empresa: 
 

 adaptació a condicions canviants: capaç de canviar els seus cicles vitals en resposta als canvis climàtics i ambientals, i 

a un territori en transformació 

 

La Puput - Upupa epops 

3 



 

 
4 

 

 

 Limonium S.L. està qualificat per la Xarxa de Custòdia del Territori com a Node 

d’Expertesa. Els Nodes d'Expertesa són un programa que ha creat la XCT per tal 

de fomentar la participació d’empreses, ONGs de serveis i professionals experts en 

matèries relacionades amb la custòdia del territori, per tal de donar suport a les 

entitats de custòdia membres de la XCT i altres organitzacions afins a la custòdia. 

 Limonium S.L. és una empresa neutra en emissions de CO2 tal com 

certifica el segell Zero CO2  emès per Acció Natura. En aquest sentit, Acció 

Natura realitza el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

generats per l’activitat de Limonium S.L. (despesa energètica d’oficina, de 

viatges i trasllats i despesa de paper), que compensa aquestes emissions amb una aportació econòmica a 

projectes de resforestació que funcionen com embornalls de CO2. En aquest cas, Limonium S.L. col·labora 

amb la reforestació de selva atlàntica a la Serra do Lucindo (Brasil). 

 Limonium S.L. ha organitzat una de les actuacions de reforestació dins la campanya 35 Boscos “Plantem el 

Futur” de commemoració dels 25 anys de Catalunya Ràdio i els 10 anys de la Fundació Territori i Paisatge de 

Caixa de Catalunya.  

 Els professionals de Limonium S.L., des de l’any 2004, formen part i participen de 

la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA). La SCEA és una 

associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que 

contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans 

capaços d'analitzar-la i de donar-hi respostes. Agrupa professionals i persones 

interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt 

diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.  

 Limonium S.L. està inscrita al Cens General d’Entitats d’Educació Ambiental de Catalunya, creat pel 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Ordre de 17 d’octubre de 1995  

(DOGC núm. 2.125 de 8-11-1995) en el que es regula la inscripció de les entitats en aquest Cens.  L’objectiu 

de la creació d’aquest Cens és la necessitat que l’Administració tingui coneixement real i permanent de les 

entitats dedicades a l’educació ambiental en l’àmbit de competència territorial de la Generalitat de Catalunya, 

i alhora donar difusió de la seva existència, dels serveis que oferten, i de les activitats que desenvolupen.   

 Limonium S.L. creu en que un dels compromisos de l’empresa a la societat moderna és col·laborar en la 

formació dels futurs treballadors. Per això, ha establert convenis de col·laboració per a pràctiques a 

empresa amb les  Universitats de Girona i Rovira i Virgili, així com amb la Universitat d’Aveiro (Portugal), 

mitjançant el programa Leonardo, i el col·legi Estonnac de Tarragona. Així mateix, ha rebut nombrosos 

estudiants de diversos masters per a realitzar les seves pràctiques preceptives. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Informes ambientals i Procediments d’avaluació ambiental 
estratègica de POUMs 

 Procediments d’avaluació ambiental estratègica de PDU 

 Informes ambientals de Planejament Derivat 

 Redacció d’Agendes 21 i elaboració dels processos 

participatius associats 
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 Espais naturals 

 Zones verdes 

 Medi Forestal 

 Medi fluvial i litoral 

 Estudis de biodiversitat 

 Peritatges i medi agrícola 

 Inventaris d’arbres 

 Custòdia del territori 

 Direcció ambiental de projectes i assessorament 

15 

 Redacció de Plans d’Acció per a la Energia Sostenible 

(PAES) 24 

 Estudis d’impacte i integració paisatgística 

 Cartes del Paisatge 
25 

 Estudis d’avaluació de mobilitat generada de POUMs 

 Estudis d’avaluació de mobilitat de planejament derivat 26 

 Redacció d’estudis d’impacte ambiental d’obres públiques, 
de centrals eòliques, de projectes de transformació de 
regadiu, d’activitats extractives, d’activitats industrials i 

gestió de residus 

27 

 Interpretació del medi i el paisatge 

 Inventaris i coneixement de camins 

 Senyalització de valors patrimonials i culturals 

 Projectes d’equipaments interpretatius 
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31 

32 

33 

34 

 Docència sobre temàtiques d’Urbanisme i Medi Ambient 

 Docència sobre Espais Verds 

 Docència sobre Espais Naturals i Biodiversitat 

 Docència sobre projectes de Gestió Forestal i Agrícola 

 Processos participatius d’Agendes 21 

 Processos participatius de la Directiva Marc de l’Aigua 

 Altres processos participatius 

 Suport tècnic en la redacció i tramitació de llicències 
ambientals i elaboració i tramitació ambiental de 

Documentació Ambiental d’Activitats Econòmiques 

 Inventari d’elements patrimonials de la cultura de la pedra 
en sec 

 Catàlegs de masos a nivell municipal 
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Des de l’aprovació de la llei 2/2002 d’Urbanisme i la inclusió dels informes ambientals en el planejament urbanístic, 

Limonium S.L. ha estat capdavantera en l’elaboració, primer, dels informes ambientals de planejament i després (amb 

l’aprovació del DL 1/2005) dels procediments d’avaluació ambiental estratègica, havent assolit un molt destacat 

currículum que la situa entre les consultories amb més experiència i millor preparades per afrontar els reptes de la 

incorporació dels criteris ambientals en la planificació urbanística. 

 

      Informes Ambientals i Procediments d’Avaluació Ambiental estratègica de POUMs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POUM de Salou. (2002) 

 POUM d’Altafulla. (2002) 

 Assessorament Sòl No Urbanitzable POUM 

Tarragona. (2002) 

 POUM de Valls. (2003) 

 POUM de Vilanova d’Esconalbou. (2004 - 2006) 

 POUM de la Riera de Gaià. (2005 - 2006) 

 POUM d’Alforja. (2004 - 2010) 

 POUM de Creixell. (2004 - 2007) 

 POUM d’Alcover. (2004 - 2010) 

 POUM de Sant Bartomeu del Grau.  (2005 - 2010) 

 POUM de Banyeres del Penedès. (2005 -2010) 

 POUM de Passanant. (2006 -2008) 

 POUM de Forés. Diputació de Tarragona (2006 - 2008) 

 POUM de Tivissa. (2006 - 2007) 

 POUM de Vespella de Gaià. (2006 - en procés) 

 POUM de Catllar. (2006 - 2008) 

 POUM d’Ulldemolins. (2006 - 2008) 

 POUM de la Morera de Montsant. (2006 - 2008) 

 POUM de la Vilella Baixa. (2006 - 2008) 

 POUM de Colldejou. (2006 - 2008) 

 POUM de Vallclara. (2006 - 2008) 

 POUM de el Molar. (2006 - 2008) 

 POUM del Lloar. (2006 - 2007) 

 POUM de Bellmunt del Priorat. (2007 - 2010) 

 POUM de Cabacés. (2006 - 2008) 

 POUM de Masroig. (2007 - 2010) 

 POUM de Vilallonga del Camp. (2007) 

Participació en la redacció de la documentació ambiental de 43 

POUMs arreu de la geografia catalana, concretament en les 

comarques del Tarragonès, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Camp, 

Alt Camp, Conca de Barberà,  Baix Penedès, Alt Penedès, la 

Cerdanya, Vallès Occidental, Baix Empordà, Osona, Berguedà, 

Solsonès. 

   

Experiència de més de 3 anys en un Pla Plurimunicipal amb un 

abast de 13 municipis a la Cerdanya, pel Consell Comarcal de la 

Cerdanya i els Ajuntaments implicats. 

A continuació es presenta un llistat expositiu de tots el informes ambientals i 

procediments d’avaluació ambiental estratègica de POUMs en què l’empresa ha 

participat i continua participant. 

7 



 

 
6 

 POUM d’Arnes. (2006 - en procés) 

 POUM d’Horta de Sant Joan. (2007 - 2009) 

 POUM de Camarles. (2007 - 2010) 

 POUM de Torrelavit. (2007 - en procés) 

 POUM del Pont d’Armentera. (2007 - en procés) 

 POUM d’Avià. (2008 - en procés) 

 POUM de la Nou de Berguedà. (2008 - en procés)   

 POUM de Vallgorguina. (2008 - en procés) 

 

 POUM d’Alp. (2008–2010) 

 POUM de Bellver de Cerdanya. (2008–en procés) 

 POUM de Llívia. (2008–en procés) 

 POUM d’Olvan. (2009–en procés) 

 POUM de La Coma i La Pedra. (2009–en procés) 

 POUM de Calonge. (2009-en procés) 

 POUM de Freginals. (2009-2010) 

 POUM de Tarragona. Assessorament sobre les peces 

SUD en fase d’aprovació inicial. 2009 - 2010) 

 

      Procediments d’Avaluació Ambiental estratègica de Plans Directors Urbanístics i 

Plans Plurimunicipals 

 

 POU Plurimunicipal de la Cerdanya incorporant els municipis de: Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de 

Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya i Urús. 

(2007-2010) 

 

 Coordinació i redacció de la documentació ambiental del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials 

Estratègiques del Camp de Tarragona (14 AREs), per l’Incasol i els Ajuntaments implicats. (2008 - 2009) 

 

 Assessorament ambiental de la coordinació del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques 

del Penedès-Garraf. Jordi Romero arquitecte (2008-2009) 
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  Informes Ambientals de Planejament Derivat 

 

Experiència de més de 7 anys (principis de la primera llei d’urbanisme de Catalunya, llei 2/2002) en la Coordinació i 

redacció de la documentació ambiental de més d’un centenar d’expedients de planejament derivat entre els que 

destaquen les següents àrees: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldea 

      • IA de l’avaluació ambiental del PP subsector 2 del Polígon  

        industrial Catalunya Sud (2007-2008) 

 
Alió 

      • IA de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries d’Alió  

        sobre la qualificació dels terrenys del Camp d’Aviació  

        (2004-2005) 

 
Altafulla 

      • IA del sector Hort d’en Pau (2004) 

      • IA del Pla Especial del Campus Esportiu i Educatiu (2005) 

      • IA del SUR-10 Brises del Mar i del projecte exterior de con- 

        nexió (2005) 

      • IA del SUR-9 els Munts (2006) 

 
Ampolla 

      • IA de l’avaluació ambiental del PP1 Camping Cap Roig de  

        l’Ampolla (2006-en procés) 

      • IA de l’avaluació ambiental de la Modificació de PGOU de  

        l’Ampolla en el polígon 155 (2008) 

 

Avinyonet del Penedès 

      • IA i Estudi de mobilitat del Pla Especial almàssera (2007) 

 
Les Borges del Camp 

      • IA del sector PP-1 (2005) 

 
Boí 

      • IA del sector SAU-2 , Boí, Alta Ribagorça (2004) 

 
Caldes de Montbui 

      • IA Pla Especial Finca de Can Marimon (2006) 

 
Cambrils 

      • IA de la tramitació de l’avaluació ambiental de l’ARE SUND- 

        A (2008-2009) 

 
Cassà de la Selva 

      • IA del Sector 2D “Cementiri” (2004) 

 
Castell-Platja d’Aro 

      • IA del PP sector 5 Rambla de Fanals (2005) 

 
Castellet i la Gornal 

      • Informe de Sostenibilitat Ambiental del sector industrial S9  

        (2009-2010) 
  

9 

PLANS PARCIALS PLANS ESPECIALS 
INSTRUMENTS DE MODIFICACÓ 

DE PLANEJAMENT 

A continuació s’adjunta el llistat de les diferents tipologies 

d’Informes Ambientals de Planejament Derivat realitzats en els 

diferents municipis del territori català durant els darrers anys per 

l’empresa Limonium S.L. 

 

Alcanar 

      • IA Pla Especial ampliació establiment hoteler “Tancat de  

        Codorniu” (2004) 

 

Alcover 

      • IA de la modificació puntual de NNSS en l’àmbit de la depuradora 

        (2008-en procés) 

      • IA de la modificació puntual de NNSS en l’àmbit de les piscines 

        (2009-en procés) 

      • IA de la modificació puntual de NNSS en l’àmbit d’una residència 

        d’avis (2009-en procés) 
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Castellvell del Camp 

      • IA del sector SAU-5 (2004) 

      • IA del sector SAU-8 (2004) 

      • IA del polígon discontinu SAU1 i SAU10 (2005) 

      • IA de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de  

        Castellvell del Camp en l’àmbit de la deixalleria (2007) 

      • IA Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de  

        Castellvell del Camp, SAU-1 i SAU-10 (2007) 

      • Informes Ambientals procediment avaluació ambiental,  

        SAU-1 i SAU-10 (2007-2009) 

 
Cornudella del Montsant 

      • Informes ambientals procediments avaluació ambien- 

        tal del Pla Especial Finca de Sant Marcell (2006-en  

        procés) 

 
Creixell 

      • IA del PPX Avinguda del Mar (2005) 

 
El Catllar 

      • IA del PP-19 “Pins Manous” (2002) 

      • IA i Estudi de mobilitat del PEMU Sector 28 Urbanització  

        dels Cocons (2006) 

      • IA i Estudi de mobilitat del Sector 37 (2006) 

      • IA del Sector 58 (2006) 

 
El Morell 

      • IA del PP-1 “Continuació Moreretes” (2002) 

 
El Pont d’Armentera 

      • IA de la Modificació de Normes Subsidiàries de Planeja- 

        ment (2004) 

      • IA de la Proposta d’Ordenació del sector UA3 (2004) 

 
El Vendrell 

      • IA del Pla de Millora Urbana AM-18 “L’Estació” (2006) 

      • Informes Ambientals de la tramitació de l’avaluació am- 

        biental de l’ARE Les Mates (2008-2009) 

      • Informes Ambientals de la tramitació de l’avaluació am- 

        biental de l’ARE Carrer Girona (2008-2009) 

 
Els Guiamets 

      • IA Pla Especial Ordenació Equipaments Turístics (2004) 

 
Els Pallaresos 

      • IA i Estudi de Mobilitat de la Modificació Puntual de  

        Normes Subsidiàries del Sector SAU-6 (2007, en procés) 

      • Informes Ambientals de la tramitació de l’avaluació am- 

        biental de l’ARE Sector Residencial (2008-2009) 

 
Falset 

      • IA de la tramitació de l’avaluació ambiental de l’ARE Sant  

        Gregori (2008-2009) 

 
Gavà 

      • IA i Estudi de mobilitat del sector Resintex (2006) 

Ger 

      • IA de la modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordina- 

        dor de la Cerdanya i delimitació del polígon “La Cabaneta”  

        (2008) 

      • IA de la modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordina- 

        dor de la Cerdanya  i proposta d’ordenació “Polígon Artesa- 

        nal” (2008) 

 
Horta de Sant Joan 

      • IA del Pla Parcial Residencial Sector Carretera els Ports  

        (2007) 

 
L’Hospitalet de l’Infant-Vandellòs 

      • IA de la modificació puntual de PGOU Vandellòs-Hospitalet    

        de l’Infant en l’àmbit del PP PPR-4 (2009) 

 
La Masó 

      • IA de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries (2006) 

      • IA del PMU-UA1,  La Masó (2006) 

 
La Pobla de Mafumet 

      • IA del Pla Parcial residencial del sector 1 “Circumval•lació  

        Sud” (2003) 

 
La Secuita 

      • IA del Pla Especial de Millora Urbana de la urbanització  

        “Les  Tapioles” (2005) 

 
La Sénia 

      • IA de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planeja- 

        ment de la Sénia i dels sectors nord i sud de la zona A   

        (2004) 

 
L’Estany 

      • IA del Pla Especial “Turó de la Serreta” (2005) 

 
Montblanc 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació  

        ambiental de l’ARE les Arcades (2008) 

 
Montmell 

      • IA Pla Especial de Catàleg de Masies i Cases rurals (2008) 

      • IA de la modificació puntual de POUM en l’àmbit de l’escola  

        (2009) 

      • IA de la modificació puntual de POUM en l’àmbit del  

        cementiri (2009) 

 
Móra la Nova 

      • IA del Pla Parcial Residencial Sector 20 (2006) 

 
Perafort 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació am- 

        biental de l’ARE Eixample Estació (2008-2009) 

 
Pratdip 

      • IA del PP Pinares de Tarraco (2006-2008) 

10 



 

 

Reus 

      • IA del Pla Especial de l’Àrea ASM (2004)    

      • IA de la modificació de les Normes del Sector “B8 Ce- 

        mentiri” (2004) 

      • IA del sector de desenvolupament residencial H-9 “Ai- 

        güesverds II “Subsector 2 

      • IA de la modificació del PGOU de Reus a l’entorn del  

        Santuari de Misericòrdia (2004) 

      • IA de la modificació del PGOU de Reus del sector G-14, 

        Reus (2005) 

      • IA dels sectors A9b, A9c i A9d (2006) 

      • IA de la Modificació del PGOU de Reus-Passeig Nord 

        (2006) 

      • IA PP sector B8 Cementiri(2007) 

      • IA preliminar Actuació Sant Joan (2007) 

      • IA Sectors B10 i B11, Calderons Nord (2007)     

      • IA Modificació Puntual PGOU de Reus en l’ambit G2 

        Granja Massó (2007) 

      • IA estratègica de la Modificació Puntual PGOU de Reus 

        en l’àmbit C-8 (La Comarcal) (2008) 

      • IA del Pla Parcial C-8 (La Comarcal) (2008) 

      • Informes ambientals PP sectors industrials A1 I A2a 

        (2008) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació am- 

        biental de la ARE Ronda Nord (2008-2009) 

      • IA de l’avaluació ambiental de la modificació del PGOU  

        de Reus en l’àmbit del nou Mercat del Camp (2008-en 

        procés 

      • IA Pla Parcial G2 Granja Massó (2009) 

      • IA Pla Parcial sector G14 (2009) 

      • IA de l’avaluació ambiental de la modificació del PGOU 

        de Reus en l’àmbit del sector H13 (2009-en procés) 

      • IA PP sector industrial A2b i A3 (2009) 

 

Riudellots de la Selva 

       • IA de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de  

         Planejament (2005) 

       

Salou 

      • Informes Ambientals del sector 1 “Barenys” i sector 3 “Pla 

        de les Pomeres-Barenys” (2003-2004) 

      • IA del sector 5 “Emprius Sub” (2004) 

      • IA del sector 4 “Emprius Nord” (2004 i 2007-8) 

      • IA Modificació Puntual POUM Salou PAU-CS12 Port 

         Pirata (2007) 

 

Sant Carles de la Ràpita 

      • IA del PP “El Saliner” (2003) 

 

Sant Cugat del Vallès 

      • Informes Ambientals de l’avaluació ambiental del Pla 

        Especial de la Xarxa de sanejament  a l’àmbit de Can 

        Sant Joan-Can Marcet (2008, en procès) 

    

Sant Jaume dels Domenys     
      • IA de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries del 

        Nucli de la Carronya (2007) 

Sant Pere de Ribes 

      • IA del Pla Parcial SUPP-6 “Can Jové” (2006) 

 

Santa Oliva 

      • Informes ambientals dels sectors R2/1 (Pla Parcial) i PEMU 

        Camí dels Molins (2008,  en procés) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació 

        ambiental de l’ARE El Molí Baix (2008-2009) 

      • IA de l’avaluació ambiental de modificació del pla general de          

        Santa Oliva en l’àmbit del Torrent del Lluc (2009, en procés) 

 

Sitges 

      • IA del Pla Parcial Camí de Ca l’Antoniet (2006) 

 

Súria 

      • IA del Pla Parcial “Can Sibil·la”, Súria i Sant Mateu de  

        Bages (2006) 

      • Informe de sostenibilitat ambiental de les modificacions 

        puntuals de NNSS de Súria i de Sant Mateu de Bages en el  

        sector Can Sivila-Can Abadal, Súria i Sant Mateu de Bages 

        (2008) 

 

La Seu d’Urgell 

      • IA del Pla Parcial SUD-5 “La Capella” (2009-en procés) 

 

Tarragona 

      • IA de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

        Urbanística de Tarragona en l’àmbit de Terres Cavades 

        (2002) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació 

        ambiental de l’ARE Pou Boronat (2008-2009) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació 

        ambiental de l’ARE Sector Residencial (2008-2009) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació 

        ambiental de l’ARE la Canonja (2008-2009) 

 

Tordera 

      • IA del Pla Parcial de la urbanització les Ferreres (2008) 

 

Torredembarra 

      • IA de l’Avanç del Pla Parcial 4d “Sínia de Cabeces” (2004) 

      • IA del desenvolupament residencial del sector PP3d (2005) 

      • IA del desenvolupament residencial del secor PP1c (2005) 

      • IA del desenvolupament residencial del sector PP4c (2005) 

      • IA del PERI “L’Estació” (2007) 

      • IA de l’avaluació ambiental del PP4d Sínia de Cabeces 

        (2005-2007) 

 

Torroja del Priorat 

       • IA de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries del 

         Sector UA-2 (2007-2008) 
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Valls 

      • IA de l’ampliació del Complex Hoteler Fèlix (2005) 

      • IA de la modificació del sector PP7 “Freixa” (2005) 

      • IA PEMU Prado (2006-en procés) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació  

        ambiental de l’ARE Ruanes (2008-2009) 

 

 

Vilanova i la Geltrú 

      • IA modificació PGOU de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit del sector Eixample Nord (2007) 

 

Vilanova d’Escornalbou 

      • IA de la modificació puntual de NNSS de Vilanova d’Escornalbou en l’àmbit de qualificació de les pedreres (2008) 

 

Vila-seca 

      • Informe sobre modificació puntual PGOU de Vila-seca. Sector PP VI-6 (2003) 

      • Informes ambientals de la tramitació de l’avaluació ambiental de l’ARE la Canaleta (2008-2009) 

 

Vinyols i els Arcs 

      • IA Modificació Puntual NNSS Vinyols i els Arcs en l’àmbit industrial SUPP10 (2008) 

      • IA PP SUPP10 (2008) 
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Les Agendes 21 i els Plans d’Acció per la Sostenibilitat són processos emanats de la Cimera de la Terra 

auspiciada per l’ONU a Rio de Janeiro (1992) encaminats a orientar lºes administracions locals cap a horitzons de 

sostenibilitat. Es tracta d’auditories i diagnosis ambientals, socials i econòmiques, que acaben en un pla d’acció, i que 

tenen incorporat un fort component participatiu. 

 

A continuació s’exposen les Agenda 21 realitzades per l’empresa: 

 
 Riudecanyes. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2001-2002) 

 Santa Oliva. Formant part de l’equip de treball coordinat per Núria Rovira (2001-2002) 

 Roquetes. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2002-2003) 

 Altafulla. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2004-2005) 

 Cunit. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2004-2005) 

 Banyeres del Penedès. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2006-2007) 

 El Pont d’Armentera. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2006-2007) 

 La Nou de Gaià. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2006-2008) 

 Ascó. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2008 – 2009) 

 La Pobla de Mafumet. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2009-2010) 

 Camarles. Ajuntament i Diputació de Tarragona (2009-2010) 
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Des dels seus inicis, Limonium S.L. ha estat especialment interessada en aportar el seu coneixement i experiència 

per la conservació i potenciació de la biodiversitat i el medi natural. A través del treball amb col·laboradors externs 

especialitzats, ha realitzat diversos estudis sobre espècies de fauna i flora d’interès encaminats a la seva protecció o 

a la compatibilització de la seva presència amb l’activitat humana. Mitjançant una especialització i treballant per 

gestors i propietaris d’espais naturals, ha desenvolupat una metodologia adaptada de redacció de plans de gestió i 

plans d’ordenació d’espais naturals protegits i finques amb valor natural. 

 Alguns d’aquests espais, donat el seu estat i les seves problemàtiques, necessitaven de la redacció de projectes 

d’intervenció o restauració, tant en el medi fluvial, com el medi litoral, i les zones agroforestals. De la inspiració dels 

projectes en el medi natural es deriva l’interès en redactar projectes en zones verdes urbanes i periurbanes amb 

objectiu de multifuncionalitat i d’inserció de la trama natural en el medi urbà. Així, en aquest sentit, la catalogació del 

patrimoni arbrat del territori relaciona tots dos aspectes. 

 

 Àrees de treball dins la secció de Medi Natural: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESPAIS NATURALS ZONES VERDES MEDI FORESTAL 

MEDI FLUVIAL I LITORAL 
ESTUDIS DE 

BIODIVERSITAT 
PERITATGES I MEDI 

AGRÍCOLA 

INVENTARIS D’ARBRES 
DIRECCIÓ AMBIENTAL DE 

PROJECTES I ASSESSORAMENT 
CUSTÒDIA DEL 

TERRITORI 
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      Plans de Gestió i Ordenació de l’Ús Públic d’Espais Naturals  

En el nostre context territorial, sovint els espais naturals (protegits per la legislació o no) es troben en una situació de 

fort desconeixement sobre els seus valors naturals, les amenaces que presenten i els potencials que s’hi poden 

desenvolupar.  

 En general, hi manca una planificació clara. Limonium S.L. ha adaptat, des de metodologies generals com els Plans 

de Gestió Eurosite, els Plans Especials o els Estudis de Límit de Capacitat d’Acollida, unes eines pròpies per facilitar 

als gestors dels espais naturals la presa de decisió sobre els espais i la recerca de finançament per executar les 

accions.  
 

PROJECTES REALITZATS 

 Assessorament i redacció de la memòria de la proposta “Ordenació, restauració i gestió de l’espai natural de 

l’Albereda de Santes Creus i dinamització ecoturística de l’entorn”. Diputació de Tarragona (1998) 

 Pla de Gestió Eurosite i pla de finançament d’activitats ambientals de la finca “Riet Vell” al Delta de 

l’Ebre. SEO/BirdLife (2002) 

 Pla de Gestió Eurosite de la finca “Fraguerau” a la Serra del Montsant. Fundació Territori i Paisatge (2002) 

 Proposta d’actuacions d’ús públic i conservació a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge (2004) 

 Proposta d’ordenació d’ús públic i conservació de valors naturals en la zona del polígon INCASOL, finca 

l’Aufacada i Gola de Migjorn. Parc Natural del Delta de l’Ebre (2005). 

 Pla de Gestió Eurosite i projecte de restauració dels aiguamolls del Pla de Santa Maria. Diputació de 

Tarragona (2007) 

 Pla de Gestió Eurosite del turó de la Miloquera a Marçà i de les finques públiques properes per millorar 

l’hàbitat de la tortuga mediterrània. Diputació de Tarragona (2007) 

 Estudi de Capacitat d’Acollida del Parc Natural del Delta de l’Ebre. PNDE (2007) 

 Pla de Gestió Eurosite de tres zones humides del litoral de Mont-roig del Camp (Salats de Miramar, 

Estany Gelat i Punta de Riu Llastres). Ajuntament de Mont-roig del Camp (2008-2009) 

 Pla de Gestió Eurosite i projecte de restauració de les antigues Salines de Sant Antoni (Parc Natural del 

Delta de l’Ebre). Obra Social de Caixa de Catalunya (2008 – 2009) 

 Pla de Gestió Eurosite i Pla Especial dels Clots de la Barquera, a la Secuita. Diputació de Tarragona (2009 

– 2010) 

 Estudi de Capacitat d’Acollida dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Consorci dels Espais Naturals 

del Delta del Llobregat (2009 – 2010) 

 Pla de Gestió i Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de 

la Plana de Lleida. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i Departament de Medi Ambienti i Habitatge. (2010) 

 Pla de Gestió i Projecte de Protecció d’un tram de litoral entre l’Ametlla de Mar i el Perelló. Direcció 

General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient i Medi Marí i Rural (2010) 

 Projecte executiu de diferents actuacions a la ZEPA Mas de Melons-Alfés (Municipi d’Alfés, Artesa de 

Lleida, Castelldans, Puigverd de Lleida i Aspa). Diputació de Lleida (2010) 
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Estudis i Projectes de Restauració d’Espais Degradats   

Alguns espais concrets es troben molt alterats per la presència d’abocaments de tot tipus, o per l’activitat extractiva 

que s’hi havia desenvolupat, o per d’altres factors semblants. Necessiten, doncs, de tractaments específics de millora 

morfològica i ecològica que són plantejats en estudis i projectes pensats per cada situació. 

PROJECTES REALITZATS: 

 Projecte de restauració ecològica i paisatgística del Mur Verd a Tarragona. GEPEC (1997), direcció d’obres 

del projecte (Ajuntament de Tarragona, 1999-00) i preparació d’informes de gestió (2003) 

 Projecte de restauració de la pedrera “Camp de Vent” a l’Aleixar. Agritem S.L. (2003) 

 Informe i avantprojecte de restauració de l’abocador incontrolat de Sant Pere i Sant Pau. Ajuntament de 

Tarragona (2003) 

 Projecte de restauració d’una activitat extractiva propietat de l’ajuntament de Roquetes i estudi del 

sector de les graveres al municipi. Ajuntament (2006). 

 Projecte bàsic de clausura de diversos abocaments incontrolats a l’entorn dels Clots de la Barquera al 

terme municipal de la Secuita. Ajuntament (2010) 

 

 

Les zones verdes, tant públiques com privades, són espais de gran interès social, paisatgístic i ambiental. Des de 

Limonium s’entén que les zones verdes, independentment de la motivació principal que les origina, han de ser 

multifuncionals i han de respondre a criteris d’eficiència (en l’ús de l’espai, de l’aigua, en el cost de manteniment), 

d’ornamentació (diverses en formes i colors) i de foment de la biodiversitat (tot inserint a les trames urbanitzades 

retalls de la natura circumdant). Per això, opta sempre a treballar amb criteris d’integració paisatgística i de respecte 

als elements preexistents del territori. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Avantprojecte de Mur Verd. Empresa Hoechst (1996) 

 Projecte de restauració ecològica i paisatgística de la planta Viver d’EMATSA. COSESA (1996) 

 Projecte de restauració ecològica i paisatgística dels ajardinaments de l’EDAR de Tarragona. COSESA 

(1997) 

 Memòria valorada “Ajardinament dels talussos perimetrals de la planta incineradora de SIRUSA”. 

COSESA (1998) 

 Avantprojecte “Creació d’un jardí botànic d’espècies autòctones i un mirador paisatgístic al turó del 

Castell de Vandellòs”. Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (1999) 

 Memòria valorada i execució de la construcció d’una àrea de lleure a Vespella de Gaià. Ajuntament (1999) 

 Estudi de l’arbrat viari i ajardinaments públics de la població del Pla de Santa Maria i propostes 

d’ordenació i millora. Ajuntament (2000). 

 Projecte de creació d’una aula de natura als ajardinaments de la Ciutat de Repòs i Vacances a Tarragona 

(CRV). Encarregat pel Departament de Treball de la Generalitat (2000). Direcció d’obres del mateix projecte 

(2001). 

 Projecte d’adaptació dels enjardinaments dels centres d’ensenyament públic de Salou. Diputació de 

Tarragona i Ajuntament de Salou (2002) 
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 Projecte de la zona verda de la UAPI-2 a la Pineda, amb criteris ambientals d’integració dels valors de 

l’Espai d’Interès Natural de la Sèquia Major. Jesús Chimeno, arquitecte (2003) 

 Projecte d’adequació de l’Hort del Senyor com a zona verda d’interpretació dels ecosistemes d’Altafulla. 

Diputació de Tarragona (2007) 

 Projecte executiu de la zona verda del sector 4 de Riudecanyes com a àrea de coneixement i 

interpretació dels valors naturals del municipi. Strength SA (2007). 

 Projecte de la zona verda de la UAPI-3 a la Pineda, amb criteris ambientals d’integració dels seus valors 

naturals. Jordi Aragonès, enginyer industrial (2008) 

 Projecte de recuperació del jardí històric del Pont del Diable. Ajuntament de Tarragona (2008-2009) 

 Projecte de millora i posada en valor del Parc de Sant Pere i Sant Pau. Ajuntament de Tarragona (2008-

2009) 

 Assessorament al projecte d’enjardinament de Rambla Bastoners (l’Arboç). Rafael Cabré, enginyer (2009) 

 Projecte d’arranjament de l’espai públic (1ª fase) de les bateries antièries al Turó de la Rovira com espai 

de memòria històrica. Formant part de l’equip de Jordi Romero i Imma Jansana, arquitectes (2009) 

 Finalistes, formant part de l’equip de Batlle i Roig arquitectes, en el concurs del Sistema de Parcs Urbans 

del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Convocat pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 

Cerdanyola del Vallès (2009). 

 Projecte executiu d’ordenació i enjardinament del recinte de la Fàbrica, al Pla de Santa Maria. Ajuntament i 

Diputació de Tarragona (2009 - 2010). 

 Projecte Bàsic d’ordenació i millora de la zona verda situada entre els carrers Castell de Palafolls, Castell 

de Rupit i Cap de Salou. Ajuntament de Cambrils (2010) 

 Projecte executiu de millora i enjardinament de la zona verda del carrer riu Llobregat, a Campclar. Servei 

Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona (2010) 

 
 
 
 
 
Limonium S.L. compta amb els professionals qualificats per redactar Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, Plans 

d’Ordenació Forestal i qualsevol altre document tècnic relacionat amb l’explotació sostenible de les masses forestals 

de la muntanya mediterrània i la seva posada en valor. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal 

 

 Finca Bon Retorn. T.m. de l’Albiol. Propietaris (2001) 

 Finca de Fraguerau. T.m. d’Ulldemolins. Fundació Territori i Paisatge (2002) 

 Finca Mas Feliu. T.m. de Mont-ral. Propietaris (2002) 

 Finca La Cadeneta. T.m. de Mont-ral. Propietaris (2003) 

 Finca Mas de l’Estalella. T.m. de Tivissa. Propietaris (2004) 

 Finca Cunillera i Finca les Dos Torres. T.m. d’Aiguamúrcia. Propietaris (2004) 

 Finca Argeles. T.m. de Porrera. Propietaris (2009) 
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Plans d’Ordenació Forestal 

 Finca Mas Forès. T.m. d’Alcover. Ajuntament (2003) 

 Finca Bosc de la Vila. T.m. de Figuerola del Camp. Ajuntament (2003) 

Prevenció d’Incendis Forestals 

 Memòria valorada “actuacions de revegetació a Vespella de Gaià per a creació d’una àrea de lleure i 

prevenció d’incendis forestals”. Ajuntament (1998) 

 Pla de prevenció d’incendis forestals a l’entorn del Pont del Diable a Tarragona. Ajuntament de Tarragona i 

Museu d’Història de Tarragona (2002) 

 PAU de la Urbanització “Els Vinyals” a Sant Pere de Ribes. Pere Mogas, arquitecte (2006) 

 PAMs (Plans d’Actuació Municipal) per incendis forestals als municipis de Vimbodí i Poblet, Vilanova de 

Prades, Vallclara, Forès, Passanant i Belltall, Conesa i Savallà del Comtat. Diputació de Tarragona (2010). 
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Les zones humides, els espais litorals i els sistemes fluvials són, alhora, els més escassos i que presenten major 
nombre de singularitats naturals al nostre territori, i els que es troben més amenaçats per l’activitat humana (ocupació 
urbanística, creuament d’infraestructures, alteració morfològica, abocaments i contaminació).  

 Així, han centrat l’atenció de Limonium S.L. que, mitjançant estudis específics i projectes de recuperació i 
restauració, tracta de dotar administracions, entitats i propietaris de les eines específiques per millorar l’estat ecològic  
d’aquests espais i, si s’escau, habilitar-los per l’ús pública. 

PROJECTES REALITZATS: 

Apart dels treballs ja citats com Plans de Gestió i Ordenació, cal citar: 

 Estudi i Projecte de reutilització de les aigües depurades de l’EDAR Tarragona Nord-Altafulla per usos 

ambientals en l’àmbit de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la Desembocadura del riu Gaià. 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (1999) 

 Projecte de restauració ecològica i paisatgística dels terrenys situats entre el barranc de Roquís-pedret i 

els polígons industrials a Reus. Ajuntament (2000) 

 Projecte d’explotació sostenible dels recursos de la zona de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de 

Sebes (riu Ebre) a Flix. Diputació de Tarragona (2000) 

 Realització de 86 expedients d’avaluació del Programa Anual de neteja de Lleres de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, conques del Francolí, Gaià, Segre, Rieres Meridionals i Ebre. Taller d’Enginyeries Ambientals 

S.L. (2002-2003)  i la seva posterior certificació 

 Redacció del Pla Especial de Restauració dels Ambients Dunars en l’àmbit del PAU.CS.06 a Salou. 

Propietaris (2003) 

 Projecte d’ordenació i restauració dels Morrots de la Savinosa a Tarragona. Fundació Natura (2004) 

 Estudi d’adequació ecològica i paisatgística d’una àrea d’interpretació del medi natural al voltant del Llac 

de Prades. Diputació de Tarragona (2005) 

 Projecte de restauració de la desembocadura de la riera de Maspujols a Cambrils. Ajuntament (2006) 

 Estudis de la vegetació de la riera de Caldes i el torrent del Bugarai en el marc del projecte d’ordenació 

d’aquests dos cursos fluvials del municipi. Diputació de Barcelona (2006) 
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 Projecte de restauració del marge fluvial dret de la Riera de Riudoms al pas per la urbanització Molí de la 

Torre a Cambrils. Ajuntament (2007) 

 Estudi de Planificació Integral de la conca del riu Montsant. Parc Natural de la Serra del Montsant (2007) 

 Memòries valorades per a la restauració del bosc de ribera en dos trams del riu Francolí a la Masó. 

Fundació Natura (2007) 

 Coordinació i redacció del Projecte de Restauració de la Continuïtat Hidrològica a l’Ebre. En equip de 

treball amb URS i Riet Vell. Acuamed (2005). Redacció dels projectes constructius corresponents (2006-2008) 

> Proyecto de restauración integral del bosque de ribera entre Tortosa y la desembocadura del río Ebro 

> Proyecto de restauración del bosque de ribera en diversos lugares escogidos de islas fluviales y riberas, 

aguas arriba de Tortosa 

> Proyecto de restauración de diversas de zonas húmedas de la llanura de inundación (Marjal de Campredó 

y Ullals de la Carrova) 

> Proyecto de restauración del meandro de Flix 

> Proyecto de construcción de 6 centros de interpretación en localidades ribereñas del río Ebro 

> Proyecto de construcción de una escala para peces en el azud de Xerta. 

 Assessorament continuat sobre diversos projectes al litoral del municipi de Tarragona (Miracle-

Arrabassada-Savinosa-Cala Romana-Platja Llarga-Bosc de la Marquesa). Ajuntament de Tarragona (2009) 

 Projecte de minimització dels impactes que afecten a hàbitats i espècies al riuet d’Escaladei. Parc Natural 

del Montsant (2009) 

 Pla Director de Reutilització d’Aigües Residuals de l’EDAR de la Riera de la Bisbal. Agència Catalana de 

l’Aigua (2009) 

 Plan de gestión de un tramo del litoral del municipio de el Perelló. Dirección General de Costas (2010) 

 

21 



 

 
10 20 

 

Algunes espècies animals i vegetals es presenten com una oportunitat per propietaris o gestors d’espais naturals, 

perquè permeten posar en valor un territori i cercar finançament per aquesta valoració.  

 

Per altra banda, els estudis territorials necessiten sovint d’aproximacions científiques pel coneixement d’algun grup 

botànic o faunístic de singular interès.  

 

Per últim, algunes espècies de la fauna silvestre entren en conflicte amb les activitats agrícoles del territori i és 

necessari avaluar tant les arrels dels conflictes com mesures dissuassòries i compensatòries. Limonium S.L. 

col·labora amb experts en cadascun d’aquests àmbits de coneixement per realitzar estudis rigorosos. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Estudi del conflicte entre els flamencs i els arrossaires al Delta de l’Ebre. Station Biologique de la Tour du 

Valat (1996) 

 Valoració de la població de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) a la Serra de Llaberia. Ajuntament 

de Marçà (2005-2006) 

 Estudi de camp de biodiversitat i propostes de gestió en el marc del Pla d’Acció per la Biodiversitat del 

Camp de Golf Bonmont-Terres Noves (Mont-roig del Camp). Fundació Natura (2005). Direcció facultativa de 

l’execució del PAB (Medgroup, 2006-en curs) incloent la coordinació de la reforestació i dels estudis faunístics 

(seguiment amfibis i rèptils, aus i papallones) 

 Recerca de finançament, direcció i coordinació de l’execució del projecte de Centre de Recuperació de la 

Tortuga Mediterrània a Marçà. Ajuntament de Marçà i Fundación Biodiversidad (2009- en procés) 

 Estudi de caracterització del conflicte establert al Delta de l’Ebre entre la polla blava (Porphyrio 

porphyrio) i els conreus d’arròs. Parc Natural del Delta de l’Ebre (Fase I: 2009 – Fase II: 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Pla d’incorporació de la custòdia del territori a l’estratègia general de les entitats GEPEC-EdC i Consell 

Comarcal del Montsià. Conjuntament amb X3, Estudis Ambientals. Xarxa de Custòdia del Territori (2006) 

 Direcció tècnica i coordinació del conveni extraordinari entre la XCT i el Ministeri de Medi Ambient i Medi 

Marí i Rural. Xarxa de Custòdia del Territori (2010 – en procés) 

 Procés de participació i codirecció del Taller de Reforçament sobre qualitat i seguretat jurídica dels 

acords de custòdia del territori. Albert Cortina advocat i XCT (novembre 2010) 
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Des de LIMONIUM es realitzen PERITATGES en superfícies agràries i forestals, tant encaminades cap a la valoració 

econòmica de finques com de danys causats per accidents, processos meteorològics o ecològics, i també s’actua 

com pèrits judicials en procediments en que cal realitzar valoracions ambientals.  

  

Per altra banda, assessora agricultors, ramaders i productors sobre aspectes diversos de l’explotació agrícola basada 

en la diversificació i l’aprofitament dels recursos paisatgístics i naturals dels conreus. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Diversos peritatges per processos d’expropiacions als termes municipals de Valls, Alcover, Ginestar, 

Vandellòs, Tivissa, Montblanc, Mont-roig del Camp, Subirats i Barberà de la Conca. Per diversos 

propietaris, advocats i Consorci d’Aigües de Tarragona (2001-2008) 

 Peritatge dels danys causats a diverses explotacions agrícoles per l’accident de la indústria SP-Química. 

Riudoms. Propietaris afectats (2001) 

 Peritatge judicial demanat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en els procediments relacionats 

amb la finca Torre-Negra (2008-2009) 

 Realització de l’Estudi-Inventari dels camins del terme de Riudecanyes. Diputació de Tarragona (2003) 

 Projectes d’arranjament especial dels Camins  les Ànimes i dels Cinc Camins. Ajuntament de Reus (2004) 

 Memòria valorada de la millora del camí d’accés al Molí de Rivert i de consideració del poble de Rivert 

com un Poble amb Encant. Ajuntament de la Conca de Dalt (2009) 

 

 

 

Es tracta d’inventaris detallats del patrimoni arbrat d’un municipi (viari, agrícola, forestal, públic i privat) o una finca 

concreta que permeten identificar aquells exemplars que, per motius diversos (singularitat de l’espècie, mida 

destacada, forma o creixement inusual, interès històric) destaquen sobre la resta i poden formar part d’un futur 

Catàleg de Béns Protegits, o poden ser declarats monumentals, d’interès comarcal o d’interès local en base a la 

legislació vigent, o simplement poden facilitar la gestió urbanística o de les zones verdes per part de l’ajuntament o 

del promotor. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Reus. Ajuntament (1999) amb ampliacions posteriors i determinació de criteris normatius per la designació 

d’arbres i arbredes d’interès local (2004). 

 Salou. Ajuntament (2002) 

 Tarragona. Ajuntament (2004, actualització 2009)  
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Des de Limonium s’ofereix el servei de direcció ambiental, vigilància ambiental o assessorament ambiental en 

l’execució de projectes redactats externament o per la pròpia empresa. 

Paral·lelament també s’oferta el servei s’assesorament ambiental en ajuntaments (funcions de tècnic de medi 

ambient) i assessorament en tramitació d’ajuts. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Realització de tasques de direcció ambiental de les obres, treballs i/o projectes que es van realitzar dins 

de la delimitació del jardí històric i en el conjunt de la finca, propietat de l’Ajuntament de Tarragona. 

Ajuntament de Tarragona (2009) 

 Direcció ambiental dels treballs realitzats per l’Escola Taller Puig i Valls en l’entorn del Pont del Diable. 

Ajuntament de Tarragona (2009) 

 Direcció ambiental de les obres de construcció del nucli zoològic del centre de recuperació de tortuga 

mediterrània a la Miloquera. Ajuntament de Marçà i Diputació de Tarragona (2009) 

 Direcció ambiental dels treballs forestals executats per l’empresa Onada als terrenys de la finca del pont 

del diable. Ajuntament de Tarragona (2008-2009) 
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Redacció de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible 

 
Els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) són documents 

tècnics pensats perquè els ens locals disposin d’una eina per poder 

contribuir a la reducció del canvi climàtic mitjançant el compliment de la 

reducció de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), l’augment 

de l’eficiència energètica d’equipaments i l’ampliació de les quotes 

d’utilització d’energies renovables per part dels ajuntaments.  

 

 Els PAES formen part d’alguns dels compromisos que han de complir els 

ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (agrupació d’ens 

locals promoguda per la Unió Europea).  

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Ascó. Ajuntament (2009). 
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Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística 

Limonium S.L. té una reconeguda experiència en la realització d’Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística 

d’edificacions o activitats en sòl no urbanitzable en base al Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’Urbanisme, i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, marc reglamentari on es regulen els estudis i informes d'impacte i integració 

paisatgística. 

PROJECTES REALITZATS: 

 Estudi d’impacte paisatgístic de la Bodega de vins Mas Pallarès, Perafort (2006) 

 Estudi d'impacte paisatgístic "Casa d’acollida Pallissa del Cirerer", Tarrés (2006) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’una central solar a Cabacés (2006) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’una finca en sòl rústic a Sant Iscle de Vallalta (2006) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’un magatzem agrícola a Bell-lloc d’Urgell (2006) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’una edificació a la Riera de Gaià per particular (2006) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística del PP1 Camping Cap Roig Ampolla, Ampolla (2007) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística de la central Solar Guiamets (2007) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’una edificació a la Riera de Gaià per particular (2007) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística del Mas Pallissa, Riera de Gaià  (2007) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística de la Central Solar Mas Salvat, Riudoms (2007) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’almàssera a la finca les Planes, a Mont-roig del Camp (2008) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística magatzem agrícola en sòl rústic al poligon 20 d’Horta de 

Sant Joan , Horta de Sant Joan (2008) 

 Estudi d’impacte i d’integració paisatgística d’almàssera a Avinyonet del Penedès (2009) 

 

Cartes del Paisatge 

 Finalització de la redacció de la Carta del Paisatge del Priorat. Consell Comarcal del Priorat (2010) 
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Estudis d’Avaluació de Mobilitat 

 
Redacció de diversos Estudis d’Avaluació de Mobilitat Generada segons el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 

de mobilitat generada i la Llei 9/2003 del 13 de Juny sobre la Mobilitat. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 
Estudis d’Avaluació de Mobilitat Generada de POUMs 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de la Riera de Gaià. Ajuntament (2007) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Bellmunt del Priorat. Jaume Bel arquitecte (2007 

– en procés) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Masroig. Jaume Bel arquitecte (2007 -2008) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Calonge. UTE Nadal Marcè-GRV arquitectes 

(2009– en procés) 

 

Estudis de Mobilitat de Planejament Derivat 

 Estudi de mobilitat del PP 19 Pins Manous, al Catllar (2004) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector 4 Emprius Nord a Salou (2008) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de l’ARE de la Canonja, la Canonja-Tarragona (2008-2009) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de l’ARE Sector Sant Gregori, a Falset (2008-2009) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector SUD8 la Porquerola a Montroig del Camp (2009) 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector 01 Barenys a Salou (2010)  

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada en l’àmbit SUPP-6 “Can Jové” a Sitges (2010) 
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Limonium S.L. redacta Estudis d’Impacte Ambiental o executa Programes de Vigilància Ambiental determinats per la 

legislació sectorial i basats en un profund coneixement del territori i una gran capacitat per definir solucions pràctiques 

als problemes que els projectes d’activitats econòmiques o d’infraestructures i obres públiques puguin suposar. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 

D’obres públiques 

 Informe i estudi d’avaluació de l’impacte ambiental del projecte del Tren d’Alta Velocitat en el subtram 

Lleida-Martorell. Oficina d’Advocats Clivillé-Calduch (2000) 

 Estudi d’impacte ambiental del Projecte de Circumval·lació a la població de Nulles. Diputació de Tarragona 

(2001-2002). 

 Assessorament a les obres de la variant  de la carretera C-14 en concepte de vigilància ambiental. 

Ajuntament de Reus (2001) 

 Assessorament a l’ajuntament de les Borges del Camp sobre els impactes ambientals dels traçats de la 

variant de la carretera de la localitat. Ajuntament (2002) 

 Assessorament tècnic a la vigilància ambiental del projecte d’endegament del riu Francolí. Agritem (2002) 

 Estudi de compatibilitat de l’Autovia de l’Interior amb la protecció de l’esparver cendrós (t.m. de la Sénia). 

Ajuntament (2006) 

 Estudi d’impacte ambiental de la carretera d’accés a Brises del Mar, a Altafulla. Nadal-Marcé arquitectes 

(2007). 

 Estudi d’impacte ambiental del sistema de sanejament de la Pineda (t.m. de Vila-seca). Agència Catalana 

de l’Aigua (2009). 

 

De centrals eòliques 

 Descripció del medi preoperacional en 5 estudis d’impacte ambiental per 5 centrals eòliques a la 

comarca de les Garrigues. CODEMA (2000). 

 Estudis d’avifauna, flora i connectivitat per a tres centrals eòliques (Almatret i Vilanova de Prades). 

Vallser (2005) 

 Informe sobre l’adequació a dret i correcció de continguts de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte 

de parc eòlic “Els Pessells”. Ajuntament d’Horta de Sant Joan (2005) 

 

De projectes de transformació de regadiu 

 Estudi del medi físic i natural de l’Estudi d’Impacte Ambiental de la xarxa de transformació en reg d’uns 

terrenys a la Figuera. Consulting Agritem S.L. (2002) 

 Estudi de caracterització dels recursos d’aqüífer existents al marge dret del riu Ebre a la comarca del 

Montsià, a utilitzar en la Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte del Canal Xerta-riu Sénia. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge (2005) 
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D’activitats extractives 

 Estudi d’afectacions i impactes derivables de la realització d’activitats d’investigació minera “Santa 

Teresa” per part d’Uniland Cementera, SA. Ajuntament de l’Albiol (1998) 

 Informe d’efectes i impactes ambientals previsibles a partir de dos explotacions d’àrids a Reus (Partida 

del Roquís i Bellisens), Propietaris 

 Valoració, estudi i propostes de nombrosos expedients i projectes de restauració d’activitats extractives 

a les províncies de Tarragona, Barcelona, València i Saragossa segons la metodologia Cantera System, 

Quepsa (2004-2006) 

 Estudi d’Impacte Ambiental del projecte d’una nova pedrera a Querol. Canteras Cisteró (2006) 

 

D’activitats industrials i gestió de residus 

 Informe sobre l’impacte ambiental de l’ampliació i clausura del dipòsit de residus industrials de 

l’empresa CORSA  a Reus. Advocat Adolf Barceló (2001) 

 Informe sobre els efectes ambientals d’un abocador de runes i enderrocs a Llorac. Advocat Albert Calduch 

(2000) 

 Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de Gestió Sostenible dels residus i subproductes del moble a 

les comarques del Baix Maestrat i Montsià a la Sénia. TECPLAN (2004). 
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El paisatge i el patrimoni rural són elements que permeten posar en valor el territori mediterrani. Limonium S.L. 

desenvolupa projectes d’inventariació i coneixement d’aquest patrimoni, per avaluar aquell que és visitable i 

interpretable in situ, a partir de la xarxa de camins locals, i així convertir els senders i els camins en itineraris 

coherents. Al mateix temps, dissenya i construeix tot tipus de senyalització al respecte (orientativa, informativa, 

identificativa, d’interpretació del patrimoni cultural i natural, d’observació i interpretació del paisatge). Al mateix temps, 

col·labora amb arquitectes per redactar projectes integrals d’equipaments interpretatius. 

PROJECTES REALITZATS: 

 Projecte de senyalització ambiental de la zona verda de la UAPI-2 a la Pineda. CINOC, SA (2004-2005) i 

renovació de disseny el 2010, Ajuntament de Vila-seca (2010) 

 Projecte de senyalització interpretativa de l’Arbreda Vidala a Aiguamúrcia. Ajuntament (2005) 

 Projecte “àrea d’Ecoturisme” d’itineraris de coneixement i interpretació del patrimoni de Santa Oliva, 

incloent habilitació d’una web. Ajuntament (2004) 

 Projecte de senyalització interpretativa del parc de les Glaneres i la muntanya d’Escornalbou. Ajuntament 

de riudecanyes (2000 i 2001) 

 Projecte de senyalització interpretativa del medi natural litoral del municipi de Tarragona. Ajuntament 

(2000) 

 Projecte de senyalització dels camins de Reus. Ajuntament (1998) 

 Projecte de senyalització interpretativa de l’àrea de lleure del Montmell. Consell Comarcal del Baix Penedès 

(2008) 

 Projecte de senyalització patrimonial i paisatgística del turó de la torre medieval de Banyeres del 

Penedès. Ajuntament de Banyeres del Penedès (2008) 

 Projecte de senyalització interpretativa dels aiguamolls del Pla de Santa Maria. Ajuntament del Pla de 

Santa Maria (2008) 

 Projecte de senyalització interpretativa de la Cala Justell i la platja de l’Arenal. Ajuntament de Vandellòs i 

Hospitalet de l’Infant (2008-2009) 

 Inventari de les antigues pedreres de granit de Riudecanyes i definició d’itineraris de coneixement. 

Diputació (2007) 

 Projecte d’itinerari interior de coneixement de patrimoni rural  a Torredembarra. Ajuntament (2006) 

 Projecte de senyalització ambiental del Parc Eòlic Coll de l’Alba a Tortosa. QUEPSA (2006) 

 Avaluació i propostes del sistema de senyalització interpretativa de les àrees de lleure del Parc Natural 

de la Serra del Montsant. Parc Natural (2009 – en procés) 

 Col·laboració en el disseny conceptual, arquitectònic i de l’equipament interpretatiu del futur Centre 

d’Interpretació de la Tortuga Mediterrània i la Serra de Llaberia a Marçà. Recerca de finançament. En 

col·laboració amb ARQProyectos, encarregat per l’ajuntament de Marçà (2007-2008). Presentació 

d’avantprojecte per la convocatòria FEDER 2009 i preparació de subvenció per la convocatòria 2009 de 

Fundación Biodiversidad 
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 Redacció dels projectes constructius dels centres d’interpretació del medi fluvial de Tivenys, Aldover, 

Móra d’Ebre i Xerta. En col·laboració amb ARQProyectos, encarregats per URS dins el contracte marc amb 

Acuamed (2007) 

 Senyalització interpretativa de la Ronda Verda del Baix Gaià. Consell Comarcal del Tarragonès (2010) 
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Limonium S.L., des de la seva concepció global del patrimoni, composat per elements del paisatge, del medi natural 

(geològic, fauna, flora i vegetació) i cultural, especialment en els territoris mediterranis on l’empremta de l’home és 

sempre visible, ha desenvolupat metodologies concretes per realitzar inventaris temàtics o funcionals (aplicats a la 

definició d’itineraris de coneixement) encaminats a la seva posada en valor i al seu aprofitament educacional i turístic 

per part dels municipis. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Projecte “àrea d’Ecoturisme” d’itineraris de coneixement i interpretació del patrimoni de Santa Oliva, 

incloent habilitació d’una web. Ajuntament (2004) 

 Inventari del patrimoni de la pedra seca i definició d’itineraris de coneixement a Vespella de Gaià. 

Diputació de Tarragona (2006) 

 Inventari de les àrees de lleure de la província de Tarragona. Diputació de Tarragona (2007) 

 Inventari de les antigues pedreres de granit de Riudecanyes i definició d’itineraris de coneixement. 

Diputació de Tarragona (2007) 

 Catàleg de Masies i Cases rurals del municipi de la Coma i la Pedra, Ajuntament (2009-2010). 

 Catàleg de Masies i Cases rurals del municipi de Vilanova d’Escornalbou, Ajuntament (2010-en procés). 
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Suport tècnic en la redacció i tramitació de Llicències ambientals en el marc de la llei d’Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental (LIIA 3/98) i elaboració i tramitació ambiental de documentació Ambiental d’Activitats 

Econòmiques.  Limonium S.L. assessora els empresaris i redacta els projectes i documents tècnics necessaris per 

complir la Llei 6/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i les seves modificacions posterior, tot facilitant 

l’aprovació de llicències i la regularització d’activitats econòmiques. 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 Estudi de criteris aplicables en l’autorització i funcionament d’activitats ramaderes al terme municipal de 

Reus. CODEMA (1999) 

 Preparació de documentació i seguiment de l’expedient d’aprofitament de les aigües del pou Identirama, 

t.m. del Pla de Santa Maria. Túnels de Vallvidrera, S.L. (2001) 

 Projecte bàsic i preparació de la documentació per a la sol·licitud de llicència ambiental d’activitats de la 

Societat Protectora dels Animals de Reus (2001-2004) 

 Annexos ambientals als projectes de planta de compostatge de Llagostera (Gironès), planta de 

desgasificació de l’abocador comarcal de Mas de Barberans (Baix Ebre) i planta de desgasificació de 

Solius (Osona). PAYMA-COTAS (2001) 

 Assessorament administratiu i redacció/elaboració del Projecte Bàsic d’Avaluació Ambiental per obtenir 

la llicència ambiental del Club Nàutic de Salou (2004-2005) 

 Tramitació de la sol·licitud de compatibilitat urbanística i preparació del projecte de llicència per a 

activitat de trituració de restes vegetals, t.m. de Cambrils. Biotèrmia, S.A  (2005-2007) 

 Servei d’anàlisi i assessorament ambiental per a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria (2005-en curs) 

 Servei d’anàlisi i assessorament ambiental per a l’Ajuntament de Cabra del Camp (2006-2007) 

 Tramitació de la sol·licitud de compatibilitat urbanística i preparació del projecte de llicència per a 

activitat de molí d’oli a Mont-roig del Camp. Sr. Boutton (2005) 

 Tramitació i preparació del projecte per l’obtenció del règim de comunicació d’un local social per a joves 

al municipi del Pla de Santa Maria (2005) 

 Documentació ambiental per un expedient de rompuda a una finca de vinya a Poboleda. Agritem S.L. 

(2007) 

 Memòria de llicència municipal d’apertura. Alquiler de apartamentos turísticos en el edificio “La Fábrica” 

del municipio de Valderrobres (Teruel). Lluís Figueras, arquitecte (2007-2008). 

 Assessorament al procediment de tramitació ambiental de la llicència del complex SPA del Balneari de 

Cardó. Joan Rigola, arquitecte (2007-2008). 

 Tramitació ambiental i estudi d’impacte i integració paisatgística d’una activitat de paint-ball a Sant Feliu 

de Buixalleu, propietari (2008)       
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Posteriorment a la fase documental d’una Agenda 21 (elaboració de tots els documents incloent la diagnosi 
socioambiental i el pla d’acció) els municipis es veuen en la necessitat d’impulsar el seu compliment i seguir els 
avenços en el temps.  

Una eina eficaç és organitzar estructures i estratègies de participació que permetin la implicació de la població local. 

En general: 

> Participació ciutadana en processos d’Agenda 21 

> Participació ciutadana en processos associats al POUM 

> Participació ciutadana en processos associats al PAES 

> Processos participatius en la Directiva Marc de l’Aigua 

 

PROJECTES REALITZATS: 

 

Processos participatius anteriors o posteriors a la fase documental d’Agendes 21 

 Tarragona. Assessorament sobre etapes, terminis, estratègies i participació en el procés d’implantació 

de l’Agenda 21 Local. Ajuntament (1999)  

 Organització de tallers participatius, comissions de treball, fòrums ambientals i altres eines 

participatives a les diverses Agendes 21 redactades per Limonium tot fomentant la continuació dels 

processos més enllà de la finalització de la base documental. 

 Pla de Santa Maria. Agenda 21 no redactada en fase documental per Limonium. Organització del procés 

participatiu posterior. Ajuntament (2008). 

 

Processos participatius de la Directiva Marc de l’Aigua 

 Assessorament tècnic i coordinació dels tallers de participació corresponents a la planificació de la 

Conca de les Rieres Meridionals a Tarragona. Conjuntament amb EDAS, SLL. Agència Catalana de l’Aigua 

(2007-2008) 

 Assessorament tècnic i coordinació dels tallers de participació corresponents a la planificació de la 

Conca de l’Alt Segre a Lleida. Conjuntament amb EDAS, SLL. Agència Catalana de l’Aigua (2008) 

 

Altres Processos Participatius 

 Procés de Participació de la població local en la Candidatura del Parc Natural dels Ports a la Carta 

Europea del Turisme Sostenible. Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització turística de les Terres de 

l’Ebre. (2010) 

 

34 



 

 

33 

 

 

L’especialització en temes ambientals del personal de Limonium S.L. ha permès la demanda dels seus serveis com 

docents en diverses jornades, ponències, cursos i màsters organitzats per administracions (SAM-Diputació de 

Tarragona, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Cambrils, Govern de Múrcia, Generalitat de Catalunya), entitats 

(Xarxa de Custòdia del Territori, GEPEC-EdC) i universitats (URV, UdL, UAB, UPC, UB). 

 

PONÈNCIES REALITZADES: 

 
Docència sobre temàtiques de’Urbanisme i Medi Ambient 

 Ponència:  El tractament del sòl no urbanitzable i del paisatge (rural i urbà) en el planejament urbanístic; casos 

pràctics. A Curs: L’urbanisme i el desenvolupament sostenible: conceptes i aplicació. 10-12-2003. Servei 

d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 

 Ponència:  L’informe ambiental: metodologia i casos pràctics. Dins Jornada: La Pluridisciplinaritat de l’urbanisme 

en el Curs de Planejament Urbanístic. 14-3-3005. Escola Sert Demarcació de Tarragona 

 Ponència: Com incidiran en el planejament urbanístic aquestes disposicions legals? Llei de paisatge, llei de 

contractes de conreu, llei forestal i llei de mobilitat. A Jornada: Un nou marc regulador per a l’urbanisme i el medi 

ambient. 4-11-2005. Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

 Ponències: L’elaboració de l’informe ambiental. Metodologia PAS a PAS amb exemples de casos pràctics. A 

Curs: l’elaboració dels informes ambientals del planejament urbanístic. Maig 2006. Servei d’Assistència 

Municipal de la Diputació de Tarragona 

 Professorat al curs “Instruments de gestió ambiental del territori” dins el Màster en Medi Ambient Urbà i 

Sostenibilitat de la UPC. Maig 2006 

 Professorat de la jornada Avaluació ambiental estratègica de plans urbanístics; de pur tràmit a procés essencial. 

Tramitació, contingut i activitats. Adreçat a secretaris de corporacions locals. Juny 2007. Servei d’Assistència 

Municipal de la Diputació de Tarragona 

 Ponència “Del planejament territorial al planejament urbanístic. Incorporació i aplicació de criteris ambientals en 

el planejament urbanístic. Exemples d’aplicació” en el context de la Jornada “Aplicació de criteris ambientals en 

el planejament territorial. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona”. Octubre 2007. Col·legi Ambientòlegs 

de Catalunya. 

 Professorat al curs “Instruments de gestió ambiental del territori; bases per a l’avaluació ambiental del 

planejament urbanístic” dins el Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat de la UPC. Juny 2008 

 Ponència “Custòdia del Territori, visions dels redactors del planejament urbanístic” dins la Jornada “Urbanisme i 

Custòdia del Territori”. XCT i DMAH. Desembre 2008. 

 

Docència sobre els Espais Verds 

 Diversos cursos, seminaris i jornades impartits (GEPEC, IMFE-Mas Carandell) 
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Docència sobre els Espais Naturals i la Biodiversitat 

 Realització d’una jornada de formació als tècnics d’ús públic dels diferents Parcs Naturals de Catalunya sobre la 

metodologia i resultats dels Estudis de Capacitat d’Acollida. Encarregat pel Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

Deltebre, febrer 2008 

 Professorat al Curs de Conservació i Custòdia del Territori organitzat per la Xarxa de Custòdia del Territori i 

impartit a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, abril de 2008 

 Realització d’una ponència “Estudi integral de la conca del riu Montsant” a les Jornades sobre el Parc Natural del 

Montsant, octubre 2008. 

 Realització d’una ponència “Els camps de golf com a recurs de biodiversitat” a les jornades sobre “Campos de 

Golf i Sostenibilitat” organitzades pel govern de Múrcia, novembre de 2008 

 Realització d’una ponència “De un proyecto LIFE a la creación de una empresa: la experiencia de Rietvell”. Dins 

les Jornades LIFE Gestió de Zones Humides. Santa Giusta (Sardenya), 13-4-10 

 Realització d’una classe pràctica a l’assignatura “Espais Naturals Protegits” sobre la redacció de plans de gestió i 

plans especials en entorns ambientals i socials conflictius, a la Universitat de Lleida, octubre 2010 

 Participació com a ponent a la taula rodona “Aus i Regadius” al XX Congrès Espanyol d’Ornitologia. 5-12-10, 

Tremp. SEO/BirdLife 

 

Docència sobre projectes i instruments de Gestió Forestal i Agrícola 

 Seminari ”Impactes ambientals de les grans transformacions en regadiu”. Càtedra d’Arquitectura del Paisatge de 

la UB (2000) 

 Classes de l’assignatura ”Medi Ambient i Agricultura” per l’Escola d’Enginyeria Agrícola de Tarragona. URV. 

(2001) 

 Impartició de la classe pràctica de camp al Delta de l’Ebre de l’assignatura “Anàlisi de sistemes de conreu” per 

l’escola d’Enginyeria Agrícola de Lleida. ETSEAL. (2001-2008) 

 

Aquest currículum el signa, 
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Visita’ns a: 

www.limonium.org Facebook: 

Limonium Àrea Tècnica 


