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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Arda Gestió i Estudis Ambientals SL 

  

Breu descripció: Consultoria en medi ambient i sostenibilitat nascuda al 1990 quan vam descobrir que 
la nostra vocació personal de treballar per un model de societat ambientalment i 
socialment responsable podia ser una professió. Des de llavors hem evolucionat i 
crescut professionalment amb el sector.  
Creiem fermament la sostenibilitat, entesa com una nova cultura que integra els 
valors socials i ambientals junt amb els econòmics, és un repte indefugible. La nostra 
aportació és oferir eines, coneixement i suport tècnic per integrar aquests valors en la 
gestió del territori i de les activitats. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Passeig Valldaura 166 D, local C 

 
 934 279 620 

 
 arda@arda-geolog.com 

 
 

www.arda-geolog.com 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

dimecres, 11 / desembre / 2019 
 

2. Dades del Pla d’Acció 

xpliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

El Pla d’Acció que presentem és una estructuració de les accions que ja estàvem duent a terme com a 
empresa. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 25 / juny / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Molts dels objectius del Compromís estan integrats en els propis valors de l’empresa tenint en compte el 
nostre objecte social. Per això el punt de partida d’aquest primer pla d’acció són les accions que ja venim 
realitzant m és enllà de les nostres pròpies activitats com a empresa, totes elles en clau de sostenibilitat.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El principal propòsit d’aquest Pla d’Acció és endreçar les accions que ja venim realitzant pràcticament des 
de sempre per la pròpia filosofia de l’empresa i posar-les per escrit identificant unes fites concretes i un 
mètode de seguiment 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Divulgació dels ODS 2030 de Nacions Unides  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar a conèixer els Objectius de 
Desenvolupament sostenible de  
Nacions Unides i motivar a l’acció 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Es tracta d’utilitzar la documentació relacionada amb l’activitat pròpia de l’empresa 
(ofertes, estudis tècnics) per difondre els ODS. Així, en cada oferta i informe lliurat 
(sempre que les exigències del client ho facin possible) s’afegirà un apartat indicant 
els ODS als quals es contribueix si s’executen els treballs corresponents 

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐x Ambientals  

☐x Socials 

☐ xEconòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6, 8 , 9, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Lluís Salada 

  

Calendari d’execució previst: Inici juny de 2019. Acció de continuïtat 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos administratius: adaptació de plantilles, etc.  

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

% de documents emesos (ofertes i informes) amb indicació dels ODS que hi estan relacionats 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Participació al programa Acords Voluntaris 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Mesurar les emissions de GEH de la 
nostra organització i comprometre’ns 
públicament a reduir-les 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Des de l’any 2012 l’empresa està adherida al programa Acords Voluntaris per la 
reducció de les emissions de CO2 de l’Oficina Catalana de Canvi climàtic. Anualment 
fem el càlcul de les nostres emissions com a organització i proposem una nova 
mesura per a reduir-les  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐x Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4,, 10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Anna Martín 

  

Calendari d’execució previst: Des del 2012 i anualment 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Recursos administratius de manteniment de l’inventari i 
econòmics d’implantació de les accions 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’accions de reducció d’emissions implantades 
Nombre d’inventaris d’emissions presentats 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Compra d’electricitat verda   
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Contribuir a la implantació d’energies 
renovables i reduir les emissions 
derivades de la nostra organització.  

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Compra d’electricitat a comercialitzadores que ofereixen garantia d’origen 100% 
renovable i sota la fórmula de cooperativa  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

Beneficis esperats: 
☐x Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4, 5, 8  

Persona o àrea responsable: Anna Martín 

  

Calendari d’execució previst: Des del 2016 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

Indicador/s: 

% electricitat comprada amb GdO renovable.  

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Aposta per la banca ètica   
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Treballar amb banca ètica i divulgar les 
finances ètiques. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Treballem amb banca ètica i la donem com a opció preferent per a les operacions 
bancàries amb els nostres clients.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☐ xSocials 

☐ xEconòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

8  

Persona o àrea responsable: Anna Martín 

  

Calendari d’execució previst: Des del 2012 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

Indicador/s: 

% d’actiu de l’empresa en banca ètica  

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: Sostenibilitat en xarxa  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Implicar-nos amb iniciatives que 
treballin per la transformació social i la 
transmissió dels valors de la 
sostenibilitat a través de les relacions i 
actes quotidians. 
Foment de la sobirania alimentària i 
l’alimentació conscient  

 

 
 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Compromesos amb l’Associació Remoure que sota el lema “Removem ingredients per 
transformar realitats” treballa per al consum conscient a través de l’alimentació, 
fomentant un model alimentari saludable i sostenible. Facilitem infraestructura i 
espais de reunió, aportem coneixement tècnic als projectes i iniciatives de 
l’associació, col·laborem en la seva difusió i participem activament en algunes 
d’aquestes activitats.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.remoure.org 

Beneficis esperats: 
☐ xAmbientals  

☐ xSocials 

☐ xEconòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5, 6, 7, 9, 10  

Persona o àrea responsable: Anna Martín 

  

Calendari d’execució previst: 

Al 2019 – 2020 volem reforçar els llaços i emprendre més 
projectes de forma conjunta.  

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

Indicador/s: 

Nombre de projectes engegats en col·laboració. 
Nombre d’activitats de l’Associació amb participació de l’empresa o les seves persones. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Divulgació dels ODS 
2030 de Nacions Unides  

Nombre de documents 
emesos (ofertes i informes) 
amb indicació dels ODS que 
hi estan relacionats 

1% 25%             

Participació al programa 
Acords Voluntaris 

Nombre d’accions de 
reducció d’emissions 
implantades 
 
 Nombre d’inventaris 
d’emissions presentats 

11 
 
 
7 

14 
 
 
8 

            

Compra d’electricitat 
verda   

% electricitat comprada amb 
GdO renovable 

100% 100% (mantenir)             

Sostenibilitat en xarxa  

Nombre de projectes 
engegats en col·laboració 
 
 Nombre d’activitats de 
l’Associació amb participació 
de l’empresa o les seves 
persones 

0 
 
 
 
1 

Incrementar             

Aposta per la banca ètica   
% d’actiu de l’empresa en 
banca ètica  

s/d 75%             
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 
10.

3 

10.

4 
10.5 10.6 10.7 10.8 

10.

9 
10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Grups de projecte Barcelona pel clima de la xarxa Barcelona + sostenible 
Grups de treball per al desenvolupament dels objectius prioritaris del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat. 
Cydonia SCCL, grup de consum ecològic i responsable 
Associació Remoure. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

