
Descripció    

El desenvolupament d’activitats, projectes, etc., requereix 
considerar aquelles variables de l’entorn que pogueren 
ser pertorbades pel seu desenvolupament. L’execució 
dels programes de vigilància i seguiment permet detectar 
possibles desviacions respecte de l’evolució prevista.

Programes de control i seguiment 
ambiental

Objectius     
• Assegurar el compliment de totes les mesures con- 

templades en l’avaluació ambiental i/o en la seua 
tramitació.

• Controlar la correcta execució de l’activitat/projecte/ 
obra conforme a les prescripcions mediambientals 
establides.

• Identificar possibles efectes no previstos i proposar 
les mesures adequades per a corregir-los o minimit- 
zar-los.

• Informar dins del termini i en la forma escaient 
el client d’aquelles qüestions que requerisquen 
d’accions per a remeiar situacions d’alteració.

• Elaboració d’informes i gestió dels resultats per a do- 
nar compliment a obligacions del client.

• Assessorament per a una millor execució de 
l’activitat/projecte/obra conforme als criteris me- 
diambientals establits.

Destinataris
Administracions i empreses públiques, entitats privades, 
autoritats portuàries, marines, ports esportius, etc.

Accions
1. Redacció de Plans de Vigilància Ambiental, Pro- 

grames d’Actuacions Mediambientals, Programes 
de Control i Vigilància Ambiental, Plans de gestió 
d’aigües portuàries.

2. Desenvolupament de les activitats de control i se- 
guiment ambiental:

• Control d’aigües i sediments marins. Control 
d’aigües i sediments marins. Control de biocenosis 
marines. Control de plàncton marí.

• Control batimètric.
• Control d’avifauna.
• Control de recursos pesquers.
• Control del patrimoni arqueològic subaquàtic.
• Control de la contaminació acústica.
• Control de la contaminació per pols.
• Controls específics segons tipus de projecte (barre- 

res antidispersió, execució de dragatges, depòsit 
de materials al mig marí, fondege, etc.).

3. Adequació del desenvolupament dels controls a la 
tipologia d’actuació:

Control d’abocaments d’aigües residuals a la mar a 
i a través d’emissaris submarins (instal·lació i funcio- 
nament).
Control de l’abocament de salmorra procedent de 
IDAM. Control d’obres de regeneració i/o manteni- 
ment de platja.
Control d’obres portuàries.
Control de masses d’aigües portuàries (ROM 5.1-13). 
Control d’instal·lacions d’aqüicultura marina. Con-
trol d’obres de dragatge i de reubicació del ma- terial 
dragat.
Control d’usos lúdics del medi marí (fondege, fre- 
qüentació, etc.).

Resultats / Avantatges  

Respondre adequadament als requisits de les administra- 
cions competents.

Desenvolupar l’actuació/projecte/obra sota uns criteris 
de sostenibilitat adequats per a la preservació de l’entorn 
marí i litoral.

Serveis de consultoria mediambiental


