LIGNUS ENGINYERS és un equip d’enginyers de l’Alt Urgell que neix
amb la voluntat de professionalitzar i incentivar la gestió de les forests
de la nostra comarca i oferir serveis de consultoria tan en l’àmbit de
l’enginyeria forestal i mediambiental com en el camp de l’enginyeria
civil. La professionalitat , seriositat i qualitat dels nostres serveis són la
Una enginyeria
base
de la nostranascuda
feina. de la comarca al servei de la comarca

lignus@lignusenginyers.com
Iban 660 08 49 72 · Peli 679 93 88 57

Juan Antonio Arévalo
Enginyer de Forest
Iban Coll i Elies
Enginyer de Forest

www.lignusenginyers.com

Enginyeria
Forestal
GESTIÓ INTEGRAL DELS
APROFITAMENTS FORESTALS
Planificació dels aprofitaments,
marcatge, control dels treballs,
sol·licitud de subvencions
Valorització de la BIOMASSA
PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS
Planificació de tallades de millora,
aclarides, podes, estassades, àrees
tallafocs, franges de prevenció, punts
d’aigua
Plans de prevenció. Projectes de
restauració de zones afectades per
incendis, control de la erosió
INFRAESTRUCTURES
Projectes
de
construcció,
arranjament i millora de pistes
forestals, obres de drenatge,
estabilització
de
talussos.
Edificacions en el medi rural.
Regulació de l’accés motoritzat al
medi natural
Recuperació de SENDERS històrics.
Inventari i planificació xarxes de
senderisme

Enginyeria
Civil

Enginyeria
Mediambiental

CAMINS RURALS
Projectes
de
construcció,
arranjament i millora de camins
rurals. Direccions d’obra. Estudis de
Seguretat i Salut. Coordinadors de
Seguretat i Salut

RESTAURACIÓ
HIDROLOGICO-FORESTAL I DE
RIUS I RIBERES
Redacció, direcció i control de
projectes
de
restauració
hidrològico-forestal/construcció de
hidrotècniques de correcció de
torrents/canalitzacions i defensa de
marges/rius i riberes.
Restauració de graveres i zones
degradades.

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS
Estudis d’estabilitat de vessants i
talussos. Disseny de murs de
contenció. Bioenginyeria
PROJECTES
Ordenació i Plans Tècnics de Gestió i
Millora Forestal
Planificació, inventari i redacció
projectes d’ordenació de forests
APROFITAMENTS CINEGÈTICS I
PISCÍCOLES
Redacció de Plans Cinegètics. Gestió
de censos. Estudis de fauna
APROFITAMENTS MICOLÒGICS
Regularització dels aprofitaments de
bolets.

EDIFICACIONS
Projectes de construcció i millora de
naus, magatzems, silos i dipòsits,
refugis, aparcaments. Moviments de
terres. Tancaments
INFRAESTRUCTURES
HIDRÀULIQUES
Redacció, direcció i control de
projectes d’aprofitaments de fonts i
pous, captacions, conducció i
distribució d’aigües. Legalització de
captacions

Petites presses, canals, punts d’aigua
i basses. Xarxes de reg
Redacció, direcció i control de
projectes de correcció de torrents.
Anàlisis i estudi de la dinàmica
torrencial

DIRECCIÓ D’OBRA. ESTUDIS DE
SEGURETAT I SALUT
Serveis integrals de redacció de
projectes, estudis de seguretat i
salut, replanteig, direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut

ESTUDIS HIDROLÒGICS I
HIDRAULICS
Redacció d’estudis hidrològics i
inundabilitat
ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL I
PAISATGÍSTIC
Redacció
d’estudis
d’impacte
ambiental i estudis d’impacte
paisatgístic
Projectes de jardineria i paisatgisme
CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES
Certificació energètica d’edificis
existents i inscripció dels certificats
al registre de certificats d’eficiència
energètica d’edificis de Catalunya

AUDITORIES AMBIENTALS I
CONTROL DE LA QUALITAT
AMBIENTAL
Realització d’auditories ambientals.
Identificació, estudi i control dels
fenòmens que afecten a la
conservació del medi natural.
Control de la contaminació.
Potabilització d’aigües i depuració
d’aigües residuals (Filtres verds).
ENERGIES RENOVABLES
Redacció, direcció i control de
projectes d’aprofitament energètic
de la biomassa. Estudis de viabilitat
d’aprofitaments de biomassa per
autoconsum. Estudis d’implantació
de calderes de biomassa
CARTOGRAFIA I CADASTRE
Elaboració de cartografia ambiental,
cadastral
i
civil
mitjançant
programari GIS
Estudis de modificació dels límits de
la propietat i adequació del cadastre
VALORACIONS, TASACIONS I
PERITATGES
Informes de valoració de finques,
explotacions
i
construccions
agràries, aprofitaments forestals,
danys i perjudicis per riscs naturals,
d’aigües, canons i tarifes, etc.

