


 SERVEIS PER A LA 

SOSTENIBILITAT 
INTEGRAL

Som una organització capdavantera en el 
sector amb més de 30 anys d’experiència. 

acompanyem i ajudem els nostres 
clients a assolir la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental. 

Oferim diferents solucions per donar 
resposta a necessitats d’àmbits diversos: 

_ ORGANITZACIÓ RESPONSABLE 
_ ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
_ ESTUDIS AMBIENTALS I TERRITORI
_ EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
_ COMUNICACIÓ VERDA INTEGRAL



FOCALITZATS ALS 
NOSTRES CLIENTS

EqUIP PLURIDISCIPLINARI 
D’UNES 150 PERSONES

Organització 
responsable

Energia i 
canvi climàtic

Estudis 
ambientals i 

territori

Educació 
per la

sostenibilitat

Comunicació 
verda integral

clients

150 
persones



ExPERIèNCIA 
EN EL TEU SECTOR lavola EN xIFRES

 SECTOR PÚBLIC FACTURACIÓ 2012

 SECTOR PRIVAT

Alimentació

Indústria

Turisme i oci

Esdeveniments

Serveis 
financers i

assegurances

Infraestructures
 i construcció

Serveis
educatius i 
divulgatius

Salut

Tercer sector 6,70
milions d’euros



ESTEM A PROP

LA NOSTRA SEU CENTRAL, 
REPRESENTATIVA I 
DEMOSTRATIVA

Des de 2005, la nostra seu central és 
l’ecoediFici.
 

La nostra seu central 
és a manlleu. 

Disposem d’oficines a: 
Barcelona, 
VilanoVa i la Geltrú, 
madrid, mÀlaGa, 
illes Balears i 
andorra. 

representa els valors de l’empresa.

demostra els nostres serveis   
d’enginyeria i canvi climàtic. 

reconeGut nacionalment i  
internacionalment amb diferents       
premis i distintius.



ORGANITZACIÓ
RESPONSABLE



Participació en el desenvolupament de:

_  l’ISO 26000 de GESTIÓ de la 

 RESPONSABILITAT SOCIAL a 
 través del Mirror Group de l’Estat espanyol

_ l’ISO 20121 de la gestió 

d’ESDEVENIMENTS SOSTENIBLES 

RESPONSABILITAT 
SOCIAL
__  Sistemes de gestió i estratègies de responsabilitat  
 social segons els principis referents (ISO 26000,  

 SA8000, etc.)

__  Elaboració i implantació de plans d’igualtat   
 d’oportunitats

__  Sistemes de gestió d’esdeveniments sostenibles  
 (d’acord amb l’ISO 20121)

__  Elaboració de memòries de sostenibilitat

__  Mecanismes de participació i integració dels grups  
 d’interès i estudis de materialitat (AA1000SES)



qUALITAT 
AMBIENTAL

ExPERTESA I 
ADAPTABILITAT EN 
DIFERENTS SECTORS 
D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 

__  Elaboració de plans estratègics ambientals

__   Implantació de sistemes de gestió (qualitat, medi  
 ambient, ecodisseny, OHSAS i gestió energètica)

__   Auditories internes dels sistemes de gestió

__   Assessorament per a l’obtenció del Distintiu de Garan- 
 tia de Qualitat Ambiental i l’Etiqueta Ecològica de la  
 Unió Europea

__   Auditories legals

__   Servei de lv-legislació: servei d’actualització de la  
 legislació en els àmbits de medi ambient, seguretat  
 industrial, riscos laborals i responsabilitat social 



FORMACIÓ
__  Responsabilitat social

  _ Som 1 dels 4 formadors certificats pel Global          
  Reporting Initiative (GRI) a l’Estat espanyol 

__  Canvi climàtic

__  Mobilitat

__  Residus

__  Gestió ambiental (bones pràctiques, normativa aplicable,  

 implantació de sistemes de gestió, etc.)

__  Edificació i rehabilitació sostenibles

__  Planejament urbanístic

__  Anàlisi del cicle de vida (ACV) i SIMAPRO

__  Ecodisseny

__  Sistema d’informació geogràfica (SIG)

__  Comunicació i educació ambientals



ENERGIA I 
CANVI CLIMÀTIC



Membres d’una XARXA 
de COL·LABORACIÓ 
INTERNACIONAL 
(Simapro Network) sobre 

l’ANÀLISI DEL CICLE 
DE VIDA (ACV)

CANVI 
CLIMÀTIC
__ Càlcul de la petjada de carboni (ISO 14064, GHG 

Protocol, PAS 2050, etc)

__ Estratègies de reducció d’emissions (inventaris 
d’emissions a nivell nacional, regional i local), PAES, 
estudis sectorials, etc.

__ Estratègies i instruments d’adaptació al canvi climàtic 
(projeccions climàtiques, anàlisis sectorials de 
vulnerabilitat climàtica, estudis de resiliència, etc.)

__ Compensació d’emissions mitjançant actius dels 
mercats voluntaris de carboni (VCU o CER GS) amb el 
certificat CleanCO2

__ Desenvolupament de projectes o esquemes de 
reducció d’emissions (VCS, GS, CDM, NAMA, Projectes 
clima, etc.)

ANÀLISI 
DEL CICLE 
DE VIDA
__  Distribució del SIMAPRO (eina professional per         
 avaluar els impactes ambientals de productes, 
 processos i serveis en tot el seu cicle de vida)

__  Realització d’estudis d’anàlisi del cicle de vida (ACV):  
 ecodisseny de productes, declaracions ambientals 
 de producte (etiquetes tipus III), càlcul de la petjada  
 ecològica, etc.

__  Aplicació en línia d’anàlisis ACV

__  Assessorament en estratègies de compra verda

OFERIM SERVEIS DE 
CÀLCUL, REDUCCIÓ I 
COMPENSACIÓ DE LES 
EMISSIONS DE CO2

DISTRIBUïDORS 
ExCLUSIUS DEL 
SIMAPRO A L’ESTAT 
ESPANyOL



Més de 3.600 
AUDITORIES 

ENERGÈTIQUES I 
D’AIGUA en gairebé 

TOTS ELS SECTORS 
D’ACTIVITAT 

MéS DE 50 ESTUDIS DE 
MOBILITAT GENERADA

Realització de 10 PLANS DE 
MOBILITAT d’empresa per trobar 
SOLUCIONS per a més de 6.500 
persones

ESTALVI I 
EFICIèNCIA 
ENERGèTICA
__  Auditories energètiques

__  Servei de gestors energètics i de monitoratge ambiental

__  Serveis d’eficiència energètica integral

__  Suport d’enginyeria energètica a les empreses de  
 serveis energètics (ESE)

__  Assessorament i assistència tècnica en la contracta- 
 ció de serveis energètics, subvencions i finançament

__   Plans i estudis de mobilitat urbana

__   Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

__   Plans de mobilitat d’empresa

__   Plans de gestió ambiental de la flota de transport

MOBILITAT



LíDERS EN LA IMPLANTACIÓ DE LA 
CERTIfICACIÓ LEED (Leadership in Energy 

& Environmental Design) PER A EDIfICIS 
EXISTENTS (Existing Buildings)

APOSTEM PER 
ACTUACIONS 
TECNOLòGIqUES 
COMERCIALMENT 
CONTRASTADES I 
ECONòMICAMENT 
RENDIBLES

__   Projectes de rehabilitació energètica

__   Projectes bàsics i executius

__   Direccions d’obra i legalitzacions

__   Autoritzacions ambientals

EDIFICACIÓ I 
REHABILITACIÓ 
SOSTENIBLES 
__  Incorporació de criteris ambientals en la redacció de  
 projectes executius d’obra nova i de rehabilitació i en  
 els seus plecs de condicions

__  Assessorament a equips d’arquitectes (selecció de  
 materials, sistemes passius, eficiència energètica, etc.)

__  Assessorament per a la certificació ambiental dels  
 edificis: LEED, Distintiu de Garantia de Qualitat 
 Ambiental, VERDE i BREEAM 

__  Justificació del CTE i certificació energètica d’edificis

__  Direcció ambiental d’obra

ENERGIES 
RENOVABLES 
__  Estudis de viabilitat 

__  Xarxes de calor amb calderes de biomassa

__  Assistència tècnica i direcció d’obra

__  Diagnòstic de rendiment d’energies renovables

__  Desenvolupament de sistemes de telecontrol

PROJECTES 
D’INSTAL·LACIONS 
PIONERES 



ESTUDIS 
AMBIENTALS 
I TERRITORI



ESTUDIS 
AMBIENTALS 
I TERRITORI
DESENVOLUPAMENT RURAL  I MEDI NATURAL
__  Ordenació i gestió de l’espai rural

__  Agricultura sostenible

__  Plans de gestió d’espais naturals

__  Plans de conservació del medi natural i el paisatge

__  Projectes de restauració fluvial

__  Senyalització de senders, rutes i itineraris

__  Custòdia del territori

RESIDUS
__  Plans de gestió de residus municipals

__  Plans locals de prevenció de residus

__  Auditories de control, servei d’inspecció i millora conti-  
nuada del servei de recollida de residus i de neteja viària

__  Suport en la redacció de plecs de condicions del servei   
de recollida de residus i neteja viària

__  Suport en la fiscalitat dels residus municipals 
 (ambientalització de taxes, implantació de pagament per generació, etc.)



SOROLL
__  Elaboració de mapes de capacitació acústica

__  Elaboració de mapes de soroll

__  Suport en l’elaboració de normatives municipals 



ASSISTÈNCIA INTEGRAL EN 
PLANIfICACIÓ URBANíSTICa 
de territoris on viuen 1,5 MILIONS 
DE PERSONES 

URBANISME
I AVALUACIÓ 
AMBIENTAL
__  Suport integral al desenvolupament urbanístic: 

 _ Avaluació ambiental de plans i programes

  _ Estudis de mobilitat

 _ Memòries socials

 _ Assessorament ambiental en la redacció de plans

 _ Disseny i dinamització de processos participatius

__  Projectes d’integració paisatgística

__  Avaluació d’impacte ambiental de projectes

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA
__  Dinàmiques de consens i de participació en diferents  
 processos: de planejament, de gestió de serveis, de  
 mobilitat, sostenibilitat, etc. 

__  Mediació ambiental

__  Participació a través de l’ús de TIC 
 (SIG participatiu, webs 2.0, enquestes en línia, etc.)

SERVEIS PER A LA 
SOSTENIBILITAT 
LOCAL
__  Assistència tècnica en la tramitació d’activitats locals  

(censos d’activitats, tramitació d’expedients d’activitats, visor de 

censos d’activitats amb cartografia municipal, etc.)

__  Suport tècnic en temes de sostenibilitat local: 

 _ Elaboració i seguiment d’Agendes 21 i plans  
  d’acció municipal

  _ Indicadors de sostenibilitat

 _ Oficines 21, agendes locals de l’energia i altres  
  oficines

 _ Ambientalització d’ordenances municipals

__  Suport tècnic per a l’estructuració d’un sistema  
 d’informació geogràfica (SIG) i disseny personalitzat  
 de visor d’imatge via web



EDUCACIÓ 
PER LA 
SOSTENIBILITAT



EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT

CREACIÓ DE VIVèNCIES
EDUCATIVES RIGOROSES 
I CREATIVES

__ Programes educatius i divulgatius: 

  _ Conceptualització i creació d’activitats (xerrades, 

tallers, visites i itineraris) i de materials de suport

 _ Gestió de persones

 _ Serveis de secretaria tècnica

__ Disseny de projectes educatius (programes educatius  

 i divulgatius, auditories educatives, programes de dinamització  

 d’instal·lacions, estratègies d’educació, camins escolars, etc.)

__ Plans directors

__ Tallers de petit i gran format

__ Conceptualització de recursos didàctics en format  
paper o digital (guió per a l’alumnat, dossier del professorat, 

concursos, guies, etc.)

__ Recursos multijugadors

CONSULTA EL PORTFOLI 
D’EDUCACIÓ
http://educacio.lavola.com





Impartim gairebé 
44.000 HORES 

d’educació/any

__ Servei educatiu per a equipaments de divulgació  
 científica i educació per la sostenibilitat

__ Servei de recepció, informació i venda d’entrades per  
 a l’accés a museus

__ Gestió de reserves de grups escolars i altres  
 col·lectivitats

__ Gestió integral de centres

__ Plans directors

GESTIÓ 
DE CENTRES

UNA ATENCIÓ 
D’ExCEL·LèNCIA
ALS VISITANTS



COMUNICACIÓ I 
ECOEXPOSICIONS
COMUNICACIÓ 
VERDA INTEGRAL



CAPACITAT 
i POLIVALÈNCIA 
per executar 
projectes de forma 
integral i sostenible

__  Disseny i producció d’espais expositius amb criteris  
 sostenibles claus en mà: 

 _ Projectes museogràfics

  _ Exposicions itinerants i/o permanents

 _ Estands

__  Creació d’estructures fàcils, adaptables 
 i transportables amb materials sostenibles:

 _ Arquitectura efímera

  _ Tallers

 _ Senyalística

 _ Estructures expositives

ECOESPAIS



MARqUETING NO 
CONVENCIONAL, 
MES ECONOMIC, 
MES ADAPTABLE 
I MES VIRAL

COMUNICACIÓ 
DIGITAL
__  Webs

__  Postals virtuals

__  Jocs interactius

__  Visites virtuals

__  Aplicacions per a mòbils i tauletes PC

__  Màrqueting viral

__  Presència en xarxes socials

__  Adaptació de documents en format 2.0 

COMUNICACIÓ
__  Campanyes

__  Equips d’informació ambiental

__  Estratègies i plans de comunicació interna i externa

__  Creació de noms (naming)

__  Organització d’esdeveniments

__  Assessorament

CONSULTA EL PORTFOLI 
DE COMUNICACIÓ
http://comunicacio.lavola.com



ESPECIALISTES  
en la realització de 
campanyes de 
proximitat amb 
ESTRATÈGIES 
creatives i eficaces

DISSENy 
GRÀFIC
__  Construcció de marca (branding)

__  Manuals d’imatge corporativa

__  Il·lustracions

__  Embalatges (packaging)



PRODUCCIONS
__  Producció gràfica i ecoedició

__  Producció audiovisual

__  Animacions

__  Marxandatge sostenible



crèdits:
Conceptualització, realització i producció: lavola

Fotografia: Xevi Vilaregut i lavola

El catàleg que teniu a les mans contribueix a la protecció 
dels boscos del planeta; ha estat imprès amb tintes vegetals 
i amb paper procedent de boscos i plantacions gestionats de 
manera sostenible (fSC).

Per realitzar aquesta publicació s’han tingut en compte 
criteris ambientals en la producció (compensació 
d’emissions mitjançant e)mission).



av. Roma, 252-254
08560 MANLLEU
tel. 938 515 055

c. Pamplona, 96, L.18
08018 BARCELONA

tel. 933 568 160

c. Correu, 2, P.1
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

tel. 938 115 115

c. Preciados, 44
28013 MADRID

tel. 911 732 151

info@lavola.com
www.lavola.com


