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D.A.C. Solucions Mediambientals S.L. 

 

1.QUI SOM 

D.A.C. Solucions Mediambientals S.L. està formada per un grup multidisciplinari d’experimentats 

emprenedors que pretenen oferir als seus clients un servei professional i acurat de la gestió 

mediambiental. 

Els seus integrants han desenvolupat la seva trajectòria professional en el sector privat i en 

l’administració, especialitzant-se en el cicle de l’aigua, des de la seva captació fins al seu abocament, 

sense descuidar l’assessorament en el seu ús i en l’òptim tractament de depuració. 

Per tot això, han pogut constatar que existeix un baix coneixement de la gestió i sobretot de la tramitació 

mediambiental, tant en les petites i mitjanes empreses com en els particulars. Això comporta que sovint 

no actuïn de la manera més adient, generant-se negligències per manca d’informació provocant pèrdues 

de temps, danys en el medi i pèrdua de diners en forma de sancions administratives. 

Com que entenem que la cura i el respecte pel medi ambient no ha d’estar renyit amb la producció i el 

normal funcionament de les empreses, des de D.A.C. Solucions Mediambientals S.L. oferim als nostres 

clients un assessorament, una gestió i una tramitació integral a les obligacions mediambientals que 

puguin sorgir en el dia a dia de qualsevol empresa i particular, sempre intentant cercar l’equilibri entre 

producció, respecte pel medi i el compliment d’obligacions administratives. 

La nostra experiència pot ser recolzada, si s’escau, per col·laboradors externs especialistes, fet que ens 

permet oferir serveis amb l’excel·lència que es mereixen als nostres clients, deixant que se centrin en la 

seva activitat diària i quotidiana. 
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2.QUE FEM 

Com que D.A.C. Solucions Mediambientals S.L. compta amb un equip multidisciplinari, amb personal 

propi i col·laboradors externs, pot oferir un ampli ventall de serveis que permet cobrir totes les necessitats 

de les empreses, particulars i administracions. 

Una síntesi detallada dels serveis que oferim es desglossa en els punts següents. 

 

 

2.1.ASSESSORAMENT TÈCNIC I LEGAL (GESTIÓ I TRAMITACIÓ) 

2.1.1.Gestió i tramitació de documentació davant de l’administració local, autonòmica, estatal i 

comunitària. 

Captacions d’aigua subterrània, superficial, pluvial i depurada 

L’aigua és un bé públic, i com a tal, està legislada per la Llei d’Aigües, aprovada mitjançant el Reial 

Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol i regulada pel Reglament del Domini Públic Hidràulic, RD 

849/1986. Per tant, totes les captacions d’aigua s’han de legalitzar i registrar en l’Agència Catalana de 

l’Aigua (en el cas de les Conques Internes de Catalunya) o altres organismes, com per exemple, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Depenent de l’origen de l’aigua de captació, ús, i volum a derivar, la tramitació és diferent, és a dir, cal 

sol·licitar un aprofitament d’aigües o una concessió i per tant, la documentació a presentar i el procés a 

seguir és diferent. 

 

Autoritzacions d’abocament d’aigües residuals depurades 

D’acord amb la llei d’aigües, es consideren abocaments els que es fan de manera directa o indirecta a les 

aigües continentals i al domini públic hidràulic, amb independència del procediment o tècnica utilitzada. 

Per poder abocar aigües i productes residuals susceptibles de contaminar les aigües o el domini públic 

hidràulic, es necessita l’autorització expressa de l’Agència Catalana de l’Aigua (article 92 de la Llei 

d’Aigües). Si l’abocament es fa a mar, es necessita l’autorització de l’Administració competent, segons 

legislació estatal i autonòmica, sense perjudici de la concessió d’ocupació de domini públic hidràulic, si 

s’escau. 

 

Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA) 

Realització de la DUCA de manera eficient, adaptada i optimitzada a les característiques de l’establiment, 

segons el volum d’aigua que consumeix, procés productiu i càrrega contaminant de l’aigua. 

 

Tramitació d’expedients sancionadors 

Revisió de la documentació dels fets imputats i proposta d’al·legacions tècniques i legals, si s’escau. 

Comptem amb la col·laboració externa d’advocats mediambientalistes. 
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Autoritzacions d’obres en zona de policia de lleres 

La zona de policia de lleres són els 100 m d’amplada mesurats horitzontalment a ambdós costats de la 

llera pública. L’ús del sòl i les activitats que s’hi desenvolupen resten condicionats a l’autorització 

expressa administrativa de l’organisme de conca, en el cas de les conques internes de Catalunya, 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Autoritzacions d’obres en zona de policia de carreteres 

La zona de policia de carreteres són els 100 m d’amplada mesurats horitzontalment a ambdós costats de 

la carretera de l’estat quan es tracta de via ràpida (autopista, autovia) i de 50 m en la resta de carreteres. 

Qualsevol obra o instal·lació fixa o mòbil en aquest espai, requereix l’autorització expressa del Ministerio 

de Fomento. Quan es tracta de carreteres de la Generalitat de Catalunya, cal l’autorització expressa de la 

Direcció General de Carreteres. En aquest cas la franja d’afectació és de 100 m per a vies ràpides, 50 m 

per a carreteres bàsiques i 30 per la resta. 

 

Gestió i implantació de norma de qualitat ISO 9001.  

La norma ISO 9001, desenvolupada per la Organització Internacional per l’Estandardització, certifica que 

l’empresa, de producció o de serveis, pública o privada, segueix els requisits per establir un Sistema de 

Gestió de la Qualitat, ja sigui per obtenir la certificació o per acordar contractes comercials.  

 

Gestió i implantació de les normes ambientals ISO 14001. EMAS. Distintius Garantia Qualitat Ambiental.  

La norma internacional ISO 14001, indica com establir un sistema de gestió ambiental efectiu, com 

aconseguir un equilibri entre la producció i la reducció d’impactes en el medi. Està dissenyada per a 

qualsevol entitat, independentment de la seva mida. 

La normativa EMAS és una normativa europea de caràcter voluntari que reconeix a les entitats que han 

implementat un Sistema de Gestió Mediambiental i que han adquirit un compromís de millora contínua, 

amb una política mediambiental definida i que fan una declaració mediambiental verificada i avalada per 

organismes independents. 

El Distintiu de Garantia de Qualitat Mediambiental és un sistema per identificar, productes o serveis, 

que reuneixen unes característiques que els fan respectuosos amb el medi ambient. L’ús del Distintiu està 

restringit a aquells productes o serveis que s’han sotmès de manera voluntària al sistema de verificació 

establert. 

 

Gestió d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics  

Implantació del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics, APPCC. És un procés 

protocol·lari sistemàtic preventiu per garantir la seguretat alimentària. És una aplicació lògica i objectiva 

enfocada a reduir al màxim els riscos de contaminació a nivell físic, químic i biològic al llarg de tots els 

processos de la cadena de producció, des de la recepció de la matèria primera fins al producte llest per 

comercialitzar. 
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Implantació i gestió de la norma ISO 2200 

És una norma que regula la gestió d’innocuïtat dels aliments. Es defineix i requereix per a desenvolupar i 

implementar un sistema de gestió de seguretat alimentària durant el transcurs de tota la cadena de 

suministre. 

 

Tramitació de la llicència ambiental d’acord amb la Llei 20/2009 

Tenint en compte el grau d’incidència ambiental de les activitats i segons l’Annex de la Llei 20/2009 on 

quedin incloses, es tramita segons el règim d’autorització ambiental amb avaluació de l’impacte, el règim 

de llicència ambiental o un règim de comunicació. 

 

Peritatges judicials 

Realització de peritatges ambientals, geològics, de riscos, d’expropiacions de pous. Càlcul 

d’indemnitzacions. 

 

 

2.2.ASSESSORAMENT TÈCNIC (GESTIÓ) 

2.2.1.Assessorament tècnic en la gestió i control dels recursos hídrics 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

Assessorament en la captació de l’aigua (disseny de captacions, dimensionat d’equips d’elevació), en l’ús 

eficient de l’aigua en el procés productiu (noves tecnologies de reutilització) i en la depuració (disminució 

de la càrrega contaminant). Assessorament en la reutilització de l’aigua depurada (fertirrigació, reg 

soterrat, incorporació en el sistema productiu). 

Gestió i assessorament de Comunitats de Regants. 

Determinació de cabals ecològics o de manteniment en cursos fluvials. 

Disseny d’infraestructures de pas de peixos. 

 

Estudis d’avaluació de l’aigua subterrània 

Inventaris de punts d’aigua. 

Estudis de vulnerabilitat, correcta gestió, d’avaluació d’alternatives i d’establiment de perímetres de 

protecció de les captacions. 

Caracterització i determinació de les àrees potencials de recàrrega d’aqüífers. 

Caracterització hidrogeològica de masses d’aigua i aqüífers; caracterització i quantificació del recurs 

hídric, superficial i subterrani. 
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Estudis de planificació i establiment de criteris de gestió de conques hidrogràfiques, avaluació dels usos 

de l’aigua, la demanda i la disponibilitat del recurs.  

 

Planificació, control i aprofitament del recurs hídric 

Assessorament en la construcció, testificació, i instal·lació de piezòmetres, lisímetres, i sondes 

paramètriques. 

Assessorament en la construcció de pous. Testificació dels materials perforats, control del cabal, control 

de paràmetres fisicoquímics. Realització d’aforaments, seguiment i interpretació d’assaigs hidràulics per 

determinar una correcta explotació de les captacions. 

Planificació, establiment i seguiment de xarxes de control piezomètric i de qualitat d’aigües subterrànies. 

Control periòdic de l’estat de qualitat de l’aigua superficial. 

Mostratges d’aigües independentment del seu origen. Presa de mostra, mesura in situ de paràmetres 

fisicoquímics, condicionament de la mostra (tamponament) i transport adequat fins a laboratori acreditat. 

Estudis de caracterització hidroquímica de l’aigua de captació. Avaluació de potabilitat. 

Valoració i avaluació de projectes de reutilització d’aigües residuals regenerades per a nous usos (regs, 

sanitaris) i per recàrrega artificial d’aqüífers. 

Estudis de caracterització hidrogeològica i projectes de control d’aqüífers contaminats. Planificació i 

disseny d’estratègies de recuperació d’aqüífers. Estudis de procedència de contaminants. 

 

Compatibilitat de l’activitat amb el medi 

Estudis hidrogeològics per a la Declaració de la condició d’aigües minerals naturals, mineromedicinal, 

termal o de brollador, segons la Llei 22/1973 de 21 de juliol de Mines i els annexos corresponents del 

Reial Decret 1798/2010. 

Estudis hidrogeòlogics associats a la construcció d’infraestructures especials com cementiris, 

establiments ramaders i abocadors. 

Avaluació, caracterització i compatibilitat d’emplaçaments per establiment d’abocadors controlats. Anàlisi 

d’estanqueitat i impermeabilització mitjançant assaigs tipus Lugeon, Lefranc. 

 

 

2.2.2.Assessorament tècnic en la gestió del usos del sòl 

Realització d’estudis geotècnics 

Per a obra i reforma particular, per a obra pública, per obra civil, i instal·lació d’equipaments. 

 

Realització de sondatges d’investigació geològica 

Per a reconeixement del subsòl en construcció, investigació, i per avaluació de recursos. 
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Realització de cartografia geològica 

Realització de cartografia temàtica (de recursos, geomorfològica, de detall d’actuació antròpica) en camp i 

gabinet (fotografia aèria). Aixecament de columnes litològiques i realització de perfils geològics. 

 

Compatibilitat del sòl amb l’activitat projectada 

Estudis de vulnerabilitat geològica i hidrogeològica per a valorar el desenvolupament d’una activitat en un 

emplaçament determinat. Anàlisi de compatibilitat i cerca de mesures de cura del medi. 

 

Reconeixements geològics per a infraestructures lineals 

Caracterització geològica del subsòl per a la instal·lació de canonades d’abastament d’aigua, de cablejat, 

etc. 

 

Estudis d’identificació de riscos geològics i de perillositat geològica 

Identificació de diferents tipus de riscos geològics, esllavissades, despreniments, lliscaments, solifluxió, 

subsidències i propostes de prevenció i esmena. 

Avaluació i compatibilitat geològica de zones afectades per planejaments urbanístics. 

Estudis d’estabilitat de talussos en sòls i roca, determinació de mesures correctores en talussos 

inestables. 

 

Assessorament geològic 

Assessorament geològic i criteris per a explotacions mineres, de pedreres, terreres i extracció d’àrids. 

Cerca del triple equilibri (producció – cura pel medi – respecte lleis vigents). 

 

 

2.2.3.Assessorament tècnic en la gestió de sòl contaminat 

Caracterització de sòls contaminats 

Caracterització del contaminant, distribució espaial de les zones afectades. Analítiques de presència i 

concentració del contaminant segons Reial Decret 9/2005 i criteris específics de Agència Catalana de 

l’Aigua i Agència Catalana de Residus. Anàlisi del risc quantitatiu mitjançant aplicatius específics. 

 

Gestió del sòl contaminat 

Assessorament legal per a la correcta gestió i actuació en sòls contaminats. Establiment d’estàndards de 

seguretat i qualitat. 

Disseny, planificació i execució de propostes d’actuació i mesures de recuperació de sòls contaminats. 

Seguiment i control de les mesures implementades. 
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Gestió, si s’escau, de sòls contaminats com a residus. 

Auditories ambientals de compra venda de sòls contaminats (Enviromental Due Diligence). 

 

 

2.2.4.Assessorament tècnic i de gestió del medi 

Estudis d’impacte i avaluació ambiental 

Anàlisi del projecte i redacció del document de possibles conseqüències sobre la salut del medi ambient i 

ecosistemes i integració de cura d’aquests en la posada en marxa de l’esmentat projecte. 

 

Informes de sostenibilitat mediambiental 

Adaptació de plans, programes i projectes a la Llei 6/2009. Mesures de compatibilitat de l’activitat amb la 

cura del medi. 

 

Inspeccions i control 

De cara a complir amb la normativa vigent, amb plans de qualitat i amb exigències particulars (limitacions 

específiques) es realitzen controls analítics i inspeccions visuals de punts d’abocament i composició de 

l’efluent, recollides de mostres, i comprovacions de seguiment de protocols establerts. 

 

Dejeccions ramaderes 

Es redacten Plans de Dejeccions Ramaderes segons el que indica el Decret 136/2009, i el model vigent. 

També s’assessora en la redacció i gestió del Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 

Residus 

Gestió integral dels residus i plans de minimització. 

Auditories del servei de recollida de residus. Propostes de millora i optimització. 

Declaració anual dels residus generats. 

Gestió de la Borsa de Subproductes per posar en contacte empreses que ofereixen o demanen residus 

per a incorporar-los en processos productius com a matèries primeres. 

 

Espais naturals 

Plans de gestió, regulació i conservació d’espais naturals. Assistència tècnica en projectes de restauració 

ambiental (propostes de millora d’hàbitats, recuperació del bosc de ribera, eradicació d’espècies 

invasores, estabilitat de talussos mitjançant espècies vegetals autòctones). 
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Control de l’estat de contaminació del medi hídric mitjançant índexs biològics (macroinvertebrats, 

diatomees, comunitat d’invertebrats de zona humida) i índex de bosc de ribera, d’hàbitat fluvial i protocols 

HIDRI. 

Estudis de connectivitat ecològica, social i paisatgística i propostes d’ordenació i ús del territori en relació 

a la connectivitat. 

Interpretació del medi natural, senyalització i pedagogia dels valors patrimonials i culturals. Inventari 

d’elements naturals (arbres, arbredes, fonts). 

Plans d’ordenació i inventari de camins 

 

Medi marí 

Avaluació de l’estat del litoral, propostes de cura i manteniment. 

 

 

2.2.4.Assessorament tècnic i de gestió dels recursos energètics 

Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible 

Avaluació de l’eficiència energètica dels municipis i ús d’energies renovables per complir amb el 

compromís de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en més d’un 20% l’any 2020. 

 

Auditories energètiques 

Anàlisi del procés productiu de l’empresa per a poder minimitzar la despesa energètica i en conseqüència 

l’econòmica.  

 

Biomassa 

Estudis i implantació de calderes de biomassa. Avaluació del disseny i dimensionat. 

 

 

2.3.FORMACIÓ 

Oferta formativa 

S’ofereix cursos de formació de gestió, cura del medi i optimització dels recursos energètics a empreses, 

particulars, centres escolars i associacions. 
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2.4.SERVEIS EXTERNS 

Equipaments 

Podem oferir equips de depuració i reutilització d’aigües, equips de generació a partir d’energia solar i 

eòlica. 

 

Laboratori 

Tenim convenis establerts amb laboratoris reconeguts i acreditats per la Generalitat de Catalunya. 

 

Assessorament legal 

Disposem de recolzament i assessorament legal de diferents bufets d’advocats especialistes en dret 

mediambiental i de residus. 

 

 

 

Vulpellac, octubre de 2013 

 

 

DAC Solucions Mediambientals SL 

972 64 56 84 

www.dacsolucions.com 


