+20 ANYS AL SERVEI DE LA SOSTENIBILITAT

L’EMPRESA
ARDA, Gestió i Estudis Ambientals fou creada l’any 1990 per
un equip de professionals amb vocació de treballar per a un model de
societat ambientalment responsable i més compromesa amb el seu
entorn. Durant els primers anys, l’empresa va funcionar com a una
associació de professionals fins que el 1998 es constituí en societat sota
la fórmula cooperativa de societat laboral.
Oferim solucions per a la PREVENCIÓ, incidint des de la
planificació i avaluació prèvia d’impactes; la GESTIÓ, per millorar
l’eficiència en l’ús de recursos i la MINIMITZACIÓ, desenvolupant
projectes d’integració, restauració i mesures correctores.
L’any 2007 integrem l’empresa GEOLOG com a la nostra Àrea de Geologia
Aplicada i Geotècnia i incorporem nous
serveis en l’àmbit de la hidrogeologia i
estudis geològics i del terreny.
ARDA recull una visió del medi ambient com a objecte d'estudi
interdisciplinar i sotmès a una continua evolució de conceptes. Així
doncs, el nostre treball es basa en la concepció global de les qüestions
mediambientals i en un esforç seriós de formació continuada.
La sostenibilitat, entesa com a una
nova cultura que incorpora valors
socials i ambientals, és un repte
indefugible.
La nostra missió: contribuir al repte
d’integrar la sostenibilitat en la gestió
del territori i les activitats.
Els nostres valors: el treball des de
l’honestedat i l’empatia amb el client.
Us oferim una visió integradora i un
tracte directe. La nostra estructura i
funcionament ens dóna capacitat
d’adaptació a les vostres necessitats.

Posem la nostra experiència de més de vint anys al servei dels
nous reptes dels nostres temps.

L'EQUIP HUMÀ
El nucli de l’equip està integrat pels socis fundadors:
Anna Martín Árboles

Joan-Josep Manuel Baró

es.linkedin.com/in/annamartinar

es.linkedin.com/in/joanjosepmanuel

Màster en Gestió Ambiental; Universitat
de Barcelona, 1989.

Enginyer Tècnic de Mines; Universitat
Politècnica de Catalunya, 2006.

Llicenciada en Geologia; Universitat de
Barcelona, 1986.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals;
Universitat Politècnica de Catalunya,
1998.

Especialització en Acústica Ambiental;
Universitat Ramon Llull.
Formació continuada en diversos àmbits
de la gestió ambiental, RSC i participació
ciutadana.

Llicenciat en Geologia; Universitat de
Barcelona, 1987.
Especialització en Contaminació de Sòls i
Aigües Subterrànies; Universitat
Politècnica de Catalunya,
Acreditacions professionals en el camp de
la prevenció de riscos i la protecció civil.

Lluís Salada Rubió

Yolanda Bravo Armesto

Màster en Gestió Ambiental; Universitat
Autònoma de Barcelona, 1989.

Màster en Gestió Ambiental; Universitat
de Barcelona, 1989

Llicenciat en Ciències especialitat
Biologia: Universitat Autònoma de
Barcelona, 1988.

Llicenciada en Biologia; Universitat de
Barcelona, 1987.

Formació continuada en diversos àmbits
de la gestió ambiental.

L’equip directiu i el personal
contractat treballem en xarxa,
amb diferents collaboradors,
per construir el millor equip de
treball per a cada projecte.

Desenvolupa la seva activitat en el camp
de l’educació.

Xarxa de collaboradors
Àngels Cardona

Màster en Recerca Qualitativa i Participativa en ciències socials i de la
salut; Diplomada en Treball Social.
Experta en avaluació de programes i facilitació de processos
participatius i en l’àmbit de la intervenció comunitària.

Arnald Mont de Palol

Enginyer de forests i enginyer agrònom.
Expert en enginyeria del medi natural i programes educatius en espais
naturals.

Cinta Cardona

Màster en Eficiència Energètica i Enginyera Industrial.

Domènec Parera

Arquitecte urbanista.

Ignacio Sanfeliu

Dr. Arquitecte a NSArquitectos.
Especialistes en disseny d’espais públics.

Joan Rigola

Arquitecte paisatgista a Rigola & Grau Arquitectes.

Olga Villacampa

Consultora en màrqueting i comunicació a Noema Consulting.
Especialista en el planejament estratègic i operacional en el sector
turístic.

CLIENTS
Al llarg de la nostra trajectòria hem treballat per a l’administració
pública, enginyeries i consultories, arquitectes, altres empreses de
serveis i sector industrial, a més d’altres organitzacions i entitats.
Els nostres serveis s’adrecen
a qualsevol empresa,
organisme o entitat amb
inquietuds i necessitats en el
camp de les millores
ambientals i estratègies de
sostenibilitat.

Administració pública. Treballs per a més de cinquanta
ajuntaments des dels 400 als 100.000 habitants, inclosos alguns
districtes de la ciutat de Barcelona; Consells comarcals, àrees de medi
ambient i de turisme de diputacions provincials i diversos departaments i
empreses públiques de l’administració autonòmica. Entre d’altres:
-

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Institut Català del Sòl (INCASOL). Oficina
d’Acreditació d’entitats collaboradores en matèria de medi
ambient (OAEC). Oficina Tècnica de Sostenibilitat i Canvi
Climàtic de la Diputació de Barcelona.

Empresa privada. Serveis per a enginyeries, sector de la
construcció i promocions urbanístiques i immobiliàries; consultoria
turística i estratègica; sector industrial, etc. Entre d’altres:
-

AGBAR; GAMESA; IBERINSA; INTECSA – INARSA (Grupo SNCLavalin); HOSTREMIT SA (Grup HUSA); CONSTRUCTORA
PEACHE (Grup PASCUAL) …

Professionals de l’arquitectura
Associacions empresarials, entitats, etc. Entre d’altres:
-

FESALC; Fundació Bertelsmann...

Universitats. Collaboracions docents en màsters i cursos
d’especialització.
-

Universitat de Barcelona (UB); Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC); Universitat Ramon Llull; Universitat de Vic
(Fundació Universitària Balmes); Universidade de Vigo.

LES ÀREES I SERVEIS
Des d’ARDA realitzem estudis, redactem projectes i us oferim
serveis d’assessorament i consultoria en les següents
Àrees:
-

Eficiència energètica i canvi climàtic.

-

Estratègies per a la sostenibilitat.

-

Paisatge - impacte i integració paisatgística.

-

Patrimoni i espais naturals.

-

Urbanisme sostenible.

A més, oferim sota la marca

serveis

en

els

àmbits de la geologia, hidrogeologia i geotècnia.

La nostra metodologia es
basa en el treball des del
territori i amb el client per
assegurar una correcta
orientació del servei a cada
necessitat.
ESCOLTEM – INTEGREM –
PLANTEGEM DESENVOLUPEM

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC
L’eficiència en l’ús de la
energia i el subministrament a
partir de fonts renovables
s’han convertit en qüestions
ineludibles en el marc dels
nous reptes que hem assumit
com a societat en la mitigació
del canvi climàtic i la
minimització dels impactes
ambientals,
socials
i
econòmics
associats
al
consum energètic.

Serveis

Projectes de referència

- Avaluació energètica d’edificis i equipaments
públics i privats.

- Elaboració de Plans d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES) en el marc del Pacte
d’Alcaldes promogut per la UE. Amb la
Diputació de Barcelona per a diversos
ajuntaments.

- Diagnosis i propostes d’acció per disminuir el
consum energètic.
- Assessoria tècnica en projectes d’estalvi
energètic, implantació d’energies renovables i
eficiència en el consum energètic.

- Avaluació energètica de
més
de
quaranta
equipaments
municipals
(edificis
administratius,
escoles, centres culturals,
esportius, etc.). Amb la
Diputació de Barcelona per
a diversos ajuntaments.

- Estudis de viabilitat d’implantació d’energies
renovables.
- Plans d’Acció de sostenibilitat energètica per a
governs locals.
- Càlcul de la petjada de carboni.
- Disseny d’acords voluntaris de minimització
d’emissions (responsabilitat corporativa
d’empreses i institucions).
- Plans de compensació d’emissions.

- Participació en una
cinquantena de memòries
tècniques de projectes
relacionats amb l’estalvi d’energia, l’eficiència
energètica
i
la
implantació
d’energies
renovables.
Assessorament
a
diversos
ajuntaments per encàrrec de la Diputació de
Barcelona.

ARDA està adherida al programa ACORDS
VOLUNTARIS promogut per l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic i ha presentat el seu propi inventari d’emissions i
pla de reducció.

ESTRATÈGIES PER A LA SOSTENIBILITAT
Cada cop són més les
organitzacions que desitgen
integrar els valors de la
sostenibilitat en la seva gestió,
productes
i
serveis.
Acompanyem
aquestes
organitzacions, siguin entitats,
administracions
locals
o
empreses, en el disseny i
implantació
de
la
seva
estratègia de sostenibilitat.

Serveis

Projectes de referència

- Plans d’acció local per a la sostenibilitat;
processos d’Agenda 21 local.

- Elaboració de Plans
d’Acció locals per a la
sostenibilitat en el marc
dels processos d’Agenda 21
locals a diversos municipis.
Amb les Diputacions de
Barcelona,
Girona
i
Tarragona i els respectius
ajuntaments.
Inclou
la
implementació de processos

- Implantació d’estratègies de responsabilitat
social corporativa (RSC).
- Memòries i indicadors de sostenibilitat.
- Implantació de sistemes de gestió ambiental
(EMAS, ISO 14000).
- Gestió ambiental a l’empresa i a les
organitzacions: optimització de l’ús de l’aigua
i l’energia; compra verda; minimització i
gestió de residus; prevenció de la
contaminació acústica i lluminosa.
- Disseny i implantació d’estratègies de
participació i implicació.

participatius.
- Aportació d’auditors externs a l’Oficina
d’Acreditació d’Entitats Collaboradores
(OAEC) de la Generalitat de Catalunya per
supervisar la tasca de les entitats
ambientals de control.
- Implantació de sistemes de gestió ambiental
a diverses empreses, en collaboració amb la
Federació de Societats Laborals de
Catalunya (FESALC).

ARDA és entitat signant del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona
(Agenda 21) i ha redactat el seu propi Pla d’Acció per la
Sostenibilitat.

PAISATGE, IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
L’estudi
del
paisatge
i
l’elaboració de propostes i
instruments
per
la
seva
protecció, gestió i ordenació
esdevenen imprescindibles en el
marc del desenvolupament
sostenible. El Conveni Europeu
del Paisatge, que va entrar en
vigor l’any 2004, va significar
un punt d’inflexió en el
desenvolupament
de
les
politiques de paisatge i l’impuls
a instruments com els Catàlegs
i Cartes de Paisatge o els Estudis d’Impacte i Integració paisatgística, en els quals
tenim àmplia experiència.
Serveis
- Interpretació i cartografia del paisatge.
- Instruments de planificació i ordenació
paisatgística: cartes de paisatge, etc.
- Inventari de recursos paisatgístics.
- Estudis d’impacte i integració paisatgística.
- Definició de conques visuals i anàlisi de
visibilitat.
- Cartes de color.

Projectes de referència
Estudis
d’Impacte
paisatgístic de diversos
parcs eòlics per a GAMESA
EÒLICA.
- Estudi d’Impacte i
Integració
Paisatgística
dels
projectes
de
remodelació de l’antic
Balneari de Cardó per
convertir-lo en hotel de
cinc estrelles per al
GRUPO PASCUAL SA.
- Estudis paisatgístics en coordinació amb l’Àrea
d’Urbanisme sostenible: polígons industrials,
implantacions en sòl no urbanitzable, etc.
- Collaboracions docents com experts en
paisatge en cursos organitzats pel Collegi
d’Ambientòlegs i la UPC.
La nostra metodologia ha estat seleccionada
com un dels exemples en la Guia d’Estudis
d’Impacte i Integració paisatgística editada pel
Departament de Territori i Sostenibilidad.
També va ser presentada en un curs impartit
per la Universidade de Vigo.

PATRIMONI I ESPAIS NATURALS
Fou l’àrea amb una major
desenvolupament
en
la
primera etapa de la nostra
empresa, coincidint amb el
desplegament de la normativa
d’espais naturals protegits a
Catalunya i el Pla d’Espais
d’Interès
Natural
(PEIN).
ARDA va ser un dels primers
equips en collaborar amb la
llavors Direcció General de
Patrimoni
Natural
del
Departament de Medi Ambient
en els treballs de base per a la redacció dels plans especials de protecció
i gestió d’espais naturals.
Serveis
- Inventaris, valoració i diagnosis de patrimoni
natural.
- Estratègies de valorització del patrimoni
natural, cultural i paisatgístic.
- Anàlisis de connectivitat ecològica.
- Projectes d’ecoturisme.
- Plans d’ordenació d’espais rurals, naturals i
forestals; plans d’ordenació de platges.
- Plans d’ús i gestió.
- Restauració i condicionament ambiental i
paisatgístic
- Projectes de recuperació d’espais degradats
(mineria a cel obert, abocadors abandonats i
espais degradats en general).
- Projectes de conservació i millora d’espais
naturals, entorns fluvials, vegetació de
ribera…

Projectes de referència
- Proposta de delimitació
d’àmbits territorials per
garantir la connectivitat
ecològica entre els espais
del Pla d’Espais d’Interès
Natural
(PEIN) per al
Departament
de
Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya (DMA)
- Actualització de l’inventari
d’espais d’interès geològic
de Catalunya per al DMA.
- Treballs de base per a l’ampliació del Parc
Natural de la “Muntanya de Montserrat per
al DMA.
- Desenvolupament d’una metodologia de
valoració i diagnòstic del patrimoni natural
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa amb la direcció del Parc Natural.
- Projecte de restauració i millora de la zona
humida de la Corbatera amb el DMA.

URBANISME SOSTENIBLE
El desenvolupament normatiu
de
l’última
dècada
en
urbanisme
i
avaluació
ambiental
de
plans
i
programes ha suposat la
implementació d’una sèrie
d’instruments per integrar la
sostenibilitat i els criteris
d’eficiència en l’ús dels
recursos naturals en la
planificació territorial.
ARDA ha adaptat la seva
experiència en avaluació d’
impactes de projectes i obres i en estudis del medi natural a aquests
nous instruments.
D’altra banda, en un escenari
que vol compatibilitzar el
desenvolupament urbanístic
amb les dinàmiques naturals,
es fa necessari que les
activitats
i
noves
implantacions avaluïn la seva
vulnerabilitat davant els riscos
naturals
i
prenguin
les
mesures adients per a la seva
prevenció.

ARDA compta amb personal acreditat per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya per a la redacció de
Plans d’Autoprotecció,

Serveis
- Avaluació d’impacte ambiental de projectes i
obres.
- Avaluació ambiental de plans urbanístics.
- Estudis de mobilitat associada al
desenvolupament urbanístic.
- Diagnosis territorials per a plans d’ordenació
urbanística.
- Estudis d’inundabilitat i risc d’avingudes.
- Informes de riscos geològics per a planificació
urbanística.
- Plans de prevenció d’incendis forestals.
- Plans d’autoprotecció.

Projectes de referència
- Avaluació ambiental
de planejament
urbanístic general de
més de trenta
municipis.
- Avaluació ambiental
de plans parcials de
desenvolupament
urbanístic per a usos
industrials, residencials i d’equipaments o
per implantacions singulars (més de
cinquanta informes en els darrers 5 anys)
- Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
per nous sectors industrials o nous sectors
de creixement urbà.
- Àmplia experiència
en
estudis
d’inundabilitat per a
plans urbanístics i
definició
d’usos
admesos segons la
zonificació del espai
fluvial.

- Plans d’autoprotecció en línies elèctriques,
emplaçaments en zones inundables...

GEOLOGIA, HIDROGEOLOGÍA I GEOTÈCNIA1
Des
de
la
concepció
multidisciplinar aportada per
geòlog@s, ambientòlog@s i
enginyer@s abordem tots els
aspectes relacionats amb el cicle
de l’aigua, des de la protecció i
avaluació de recursos hídrics, a
la prevenció de riscos relacionats
amb la dinàmica hidràulica i la
redacció
de
projectes
d’aprofitament i eficiència en el
consum.
A més, i gràcies a la
incorporació de l’equip de
GEO-LOG, aportem àmplia
experiència
en
la
caracterització geològica i
geotècnica
del
terreny
aplicada a estudis de viabilitat
per a l’emplaçament de
determinades
activitats,
construcció, urbanisme, etc.

Serveis

Projectes de referència

- Estudis geològics i hidrogeològics.

- Estudi hidrogeològic de la Vall de
Cardó per al GRUPO PASCUAL SA.
Avaluació del recursos per analitzar
la viabilitat del nous usos hotelers.

- Avaluació de recursos hídrics.
- Informes d’aptitud del sòl per a la localització
de determinades activitats.

- Estudis hidrogeològics previs a la
implantació de gasolineres per a
empreses installadores.

- Avaluació del risc de contaminació en aigua i
sòl.
- Estudis hidràulics i planificació de l’espai
fluvial.

- Seguiment de l’estudi d’avaluació
de la contaminació en un antic
abocador municipal a Castellserà
amb l’Agència de Residus de
Catalunya.

- Estudis geotècnics.

- Més d’un centenar d’estudis geotècnics per a
obra civil i projectes d’edificació.

1 ARDA ofereix aquests servei sota la marca GEO-LOG

Pg. Valldaura 166 D local C – 08042 Barcelona
Tel. 934 279 620 – a/e arda@arda-geolog.com
www.arda-geolog.com

