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http://www.facebook.com/memoriasostenibilitatlavola


ANIVERSARI
30 anys de lavola. 

SOCIAL INNOVATION AWARDS
Finalistes als premis organitzats per 

Justmeans.

ACORDS VOLUNTARIS 

Adhesió al programa de la Generalitat 

de Catalunya per a la reducció de 

les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle.

CHARTER DE LA DIVERSITAT
A CATALUNYA 
Adhesió al conveni.

TITULARS

2010 2011
ECOEDIFICI DE 
LAVOLA
Obtenció del certifi cat LEED.

PROJECTE AL MARROC
Primer encàrrec del Banc 

Europeu d’Inversions.

MODEL AGRÍCOLA 
COMUNITARI 
Participació a la defi nició 

d’un nou model per a la Unió 

Europea sobre la qualitat de 

la producció i la comunicació 

als consumidors.



CARTA DEL 
DIRECTOR GENERAL
Benvolgudes i benvolguts,

Em plau presentar-vos la cinquena memòria de sosteni-
bilitat de lavola, corresponent als anys 2010 i 2011, per 
primera vegada de caràcter biennal. Es tracta d’un informe 
que, de manera clara i resumida, presenta el que ha estat 
la nostra activitat durant els darrers dos anys i de la qual 
voldria destacar tres aspectes.

El grau de satisfacció dels clients és un element clau per 
indicar-nos si estem fent allò que volem: fer camí cap a la 
sostenibilitat. Les organitzacions som el que som gràcies 
als clients, entre altres aspectes, i un grau de satisfacció 
elevat ens permet constatar que allò que fem és útil i apor-
ta valor als clients, així com també ens empeny a seguir 
treballant de forma més efi cient.

Al llarg d’aquests dos anys, el context econòmic ha provo-
cat una disminució de l’activitat a lavola. Aquest fet també 
ens ha portat a seguir potenciant la internacionalització, 

que forma part de la nostra 
estratègia, amb una apos-
ta decidida a treballar fora 
del nostre territori. Voldria 
destacar l’encàrrec del Banc 
Europeu d’Inversions amb 
un projecte per impulsar l’efi -
ciència energètica i el foment de les energies renovables als 
països del nord d’Àfrica. 

La innovació és determinant per a les organitzacions i a 
lavola sempre ho hem tingut molt present. En aquest cas 
hem apostat per les noves tecnologies per elaborar aquesta 
memòria de sostenibilitat en format de pàgina de Facebook, 
que facilita la consulta i que permet participar-hi.

Us animo a experimentar amb la nova memòria i us convi-
do a fer-nos arribar els vostres comentaris i aportacions. 

Pere Pous i Serrat
Director general

http://youtu.be/5BHO8RZFc1I


MEDI AMBIENT
Des de l’any 2004 es disposa d’un Sistema de Gestió Ambi-
ental certifi cat segons la norma ISO 14001 i l’any 2009 es 
va implantar i certifi car un Sistema de Gestió de l’Energia 
que s’ha adaptat a les noves normatives existents, actual-
ment la ISO 50001. El Sistema de Gestió és el que permet 
saber els principals impactes i establir les prioritats d’actu-
ació en matèria ambiental. 

Harmonitzem la nostra 

activitat i l’entorn amb 

la reducció de consums i 

l’efi ciència energètica

CONSUM D’ENERGIA I AIGUA

El consum de gas natural i electricitat s’ha reduït l’any 2011, fruit de les millores 
implantades en efi ciència energètica i també de les pròpies condicions climatolò-
giques. 

D’altra banda, el consum d’aigua procedeix principalment de la xarxa d’abastament 
municipal, però, de manera complementària, a l’Ecoedifi ci es compta també amb 
un dipòsit d’aigües pluvials, que té una capacitat de captació d’entre 40 i 60 metres 
cúbics d’aigua, per al reg de la coberta vegetal i per a les cisternes dels sanitaris. 
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*Nota: no estan inclosos els consums d’aigua de l’ofi cina de Madrid, ni dels CosmoCaixa de Barcelona i Madrid, ja que no es disposa d’aquestes dades.
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Consum de gas natural
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Consum d’electricitat
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Consum d’aigua*
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20,18 
kg/persona

2009 18,53 
kg/persona
2010

GESTIÓ DEL PAPER

El paper és el residu que es produeix amb major quantitat. 
Amb l’objectiu de reduir-ne la generació, s’apliquen bones 
pràctiques en el nostre dia a dia per disminuir-ne el con-
sum i per incrementar-ne la reutilització. 

El paper que s’empra a 
lavola és paper 100% reciclat, 
destintat i lliure de clor, que 
compta amb diferents cer-
tifi cacions de procedència 
(FSC) i de respecte ambien-
tal pel que fa al procés de 
producció (Der Blaue Engel i 
Nordic Swan). 

EMISSIONS

Les dades d’emissions de CO2 que es presenten incorporen 
emissions directes i emissions indirectes. En el cas de les 
emissions indirectes s’han incorporat el consum d’energia 
elèctrica, els desplaçaments in labore de la plantilla, tant 

amb vehicle privat, com en transport públic 
(bus, tren i avió), i les emissions derivades del 
consum d’aigua i de la generació de residus. 

Les emissions tant directes com indirectes 
derivades del desenvolupament de la nostra 
activitat han estat compensades a través 
de crèdits de carboni d’e)mission en un pro-
jecte per a la construcció d’una turbina mini 
hidràulica per generar electricitat a partir de 
recursos renovables a Hondures.

27% CONSUM 
DE PAPER PER 
PERSONA EN 
DOS ANYS
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14,73 
kg/persona

2011

Consum de paper

200,81 t
2009

163,79 t
2008

163,21 t
2010

161,86 t
2011

20,72 t 
2008

21,34 t 
2009

17,71 t 
2010

23,91 t 
2011

Tones de CO2 per milió d’euros de xifra de negoci

Tones de CO2 emès

LAVOLA ÉS
NEUTRA EN 
CARBONI 

 CO2



1,68 % 
2009

1,78 % 
2008

89%
2010

84%
2009

90%
2011

EQUIP HUMÀ
Les persones són l’eix principal de la política de lavola. Per 
aquest motiu la conciliació de la vida familiar i laboral, la 
igualtat d’oportunitats, la promoció del creixement profes-
sional i la seguretat i la salut en el treball són eixos bàsics 
de la gestió de persones de lavola.

PERSONES

L’actual context econòmic ha provocat una disminució de 
l’activitat empresarial de lavola. Amb l’objectiu de mante-
nir els llocs de treball, s’ha dut a terme, en la mesura del 
possible, la reubicació d’aquelles persones pertanyents a 
línies de negoci amb més baixada d’activitat cap a d’altres 
línies amb un volum més elevat 
de projectes. També s’han reubi-
cat persones per reforçar les àrees 
d’innovació, internacionalització i 
comercial, que es consideren estra-
tègiques per al futur de l’empresa.

Les mesures preses han permès 
que la davallada de la plantilla mit-
jana equivalent, un 17%, no hagi 
estat proporcional a la davallada 
de la facturació, que és d’un 26%.

Treballem per la fl exibilitat i 

l’adaptació a les necessitats 

de les persones

60%
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30%
2009

55%
2011
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Plantilla mitjana equivalent

Persones de lavola amb contracte indefi nit
Inclou les persones que treballen en projectes 
de durada determinada i que no estan 
físicament a les ofi cines.

Persones d’ofi cines amb contracte indefi nit 
Inclou les ofi cines de Manlleu, Barcelona, 
Vilanova i la Geltrú i Madrid. Representen el 
55,4% de la plantilla mitjana equivalent.

EL 90% DEL PERSONAL 
D’OFICINES TÉ CONTRACTE 
INDEFINIT

Índex de rotació
Baixes voluntàries/plantilla mitjana equivalent

0,99 % 
2010

1,02 %  
2011



IGUALTAT D’OPORTUNITATS

La plantilla de lavola està formada per una majoria de do-
nes, un 66,3% l’any 2011. El percentatge de dones és su-
perior al d’homes en totes les categories laborals.

Pel que fa a la relació entre el salari més alt i el més baix 
dins de l’organització, ha estat de 4,3 punts el 2010 i de 
4,6 punts el 2011.

Per altra banda, lavola es manté per sobre del 2% de con-
tractació de persones amb discapacitat, tal com estableix 
la Llei d’Integració Social de Minusvàlids.

100%

0%

56,3%
2010

57,1%
2011

Caps de projecte

65,2%
2010

61,9%
2011

67,8%
2010

67,8%
2011

Personal tècnic i 
d’administració

66,5%
2010

66,3%
2011

Total

Nota: dades de persones físiques, a 31 de desembre.

FLEXIBILITAT

lavola procura adaptar-se a les necessitats de les perso-
nes treballadores, oferint fl exibilitat en l’organització dels 
horaris de cadascú, donant la possibilitat de fer teletreball 
algun dia a la setmana a les persones que tenen el seu lloc 
de residència allunyat del centre de treball, facilitant les 
reduccions de jornada a les persones que ho sol·liciten per 
motius d’estudis o per tenir cura dels fi lls i, en general, es-
coltant les necessitats personals de cadascú per intentar 
donar-hi resposta en la mesura del possible. 

Dones a l’equip humà

SEGURETAT I SALUT

lavola disposa d’un comitè de seguretat i salut, format per 
6 membres (3 representants de l’empresa i 3 represen-
tants dels treballadors/es), que vetlla per la seguretat i la 
salut de tot el personal de l’organització, que es reuneix 
trimestralment i es troba disponible per a qualsevol con-
sulta o suggeriment mitjançant un correu electrònic.

L’any 2010 es van produir 11 accidents laborals, tots ells 
sense baixa; l’any 2011 es van produir 5 accidents labo-
rals, un dels quals amb baixa. 

SEGUIMENT 
CONSTANT PER 
MILLORAR EL 
BENESTAR DE 
LES PERSONES

Direcció i responsables 
de línia de negoci



Reunions de presentació de resultats

Tertúlies tècniques

FORMACIÓ

Atesa la davallada d’activitat de l’any 2011, la inversió en 
formació s’ha reduït considerablement. Cal tenir en compte 
però, que durant el 2011 s’ha fet formació a les persones 
reubicades a diferents línies de negoci. Aquesta formació no 
ha estat comptabilitzada ni en la dada d’inversió ni en les 
hores.
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Mitjana d’hores de formació 
per persona d’ofi cines
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Inversió mitjana en formació 
per persona d’ofi cines

DIÀLEG 

Amb l’objectiu de mantenir un diàleg fl uid entre totes les persones que 
formen part de lavola es disposa de diversos canals de comunicació, 
com són la intranet, les entrevistes anuals de seguiment, les reunions 
de les línies de negoci, les reunions semestrals, la reunió anual de pre-
sentació de resultats i les tertúlies tècniques que serveixen per com-
partir coneixements útils per a diferents 
projectes o que són d’interès general. 

Entrevistes anuals de seguiment

Intranet

DONEM VALOR A UNA
RELACIÓ PRÒXIMA 
MITJANÇANT DIFERENTS 
CANALS DE COMUNICACIÓ 



CLIENTS
Des de lavola sempre s’ha intentat ser proactius davant 
els clients, per tal d’adaptar-se a les necessitats i poder 
oferir-los serveis a mida. L’objectiu és establir una relació 
de benefi ci mutu amb els clients.

L’any 2010 s’han rebut 8 queixes de clients, i l’any 2011 
un total de 6. Veient que el motiu de les queixes no és rei-
teratiu,  es dedueix que no hi ha punts crítics en el desen-
volupament dels projectes. 

A banda dels habituals canals de comunicació amb els cli-
ents en el marc dels projectes desenvolupats, des de lavola 
s’envia informació periòdica en matèria de sostenibilitat a 
tots els clients. En aquest sentit destaca el butlletí electrò-
nic mensual, lvl sostenibilitat, que 
recull notícies corporatives de lavo-
la, trameses específi ques amb in-
formació d’interès (nova normativa, 
subvencions i novetats del sector), 
i també informacions periòdiques al 
web corporatiu i als canals de les xar-
xes socials.

Cerquem l’excel·lència i la 

satisfacció dels clients per 

aconseguir una òptima 

sintonia

8,5 ÉS LA SATISFACCIÓ 
MITJA DELS CLIENTS 
DURANT EL 2010 I 2011
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Enquestes de satisfacció respostesValoració mitjana de la satisfacció del client
De l’1 al 10

Presència en xarxes socials

9,17 8,50 8,45 8,52

2008 2009 2010 2011

https://twitter.com/#!/lavola1981
http://www.facebook.com/memoriasostenibilitatlavola
http://www.youtube.com/user/lavola1981
http://www.linkedin.com/company/lavola


SOCIETAT
Amb l’objectiu de reforçar xarxes ja establertes i d’establir-
ne de noves, lavola col·labora amb entitats de diversos 
sectors de la societat, amb les quals comparteix valors i 
interessos. En són exemples les associacions d’empresa-
ris, la Xarxa de Custòdia del Territori, el Global Reporting 

Initiative, la Institució Catalana d’Història Natural o el Cer-
cle d’Amics dels Espais Naturals.

Els anys 2010 i 2011 s’ha fet una aportació de 32.300,54 
euros en acció social. 

Tant la proposta de projectes com la selecció fi nal es rea-
litza amb la col·laboració de totes les persones treballado-
res de lavola.

Dins de l’àmbit del pla d’acció social, lavola ha donat conti-
nuïtat a accions com les campanyes de donacions de sang 
i el programa de voluntariat per la llengua per ajudar a per-
sones immigrants a aprendre el català. Com a novetat, s’ha 
signat l’adhesió al programa “Incorpora” de l’Obra Social “la 
Caixa” l’any 2010 o el conveni Charter de la Diversitat a Cata-
lunya el 2011. Altres aportacions en espècies que s’han rea-
litzat durant el 2011 han estat l’assessorament en temes de 
paisatgisme al SES Gurb Torrent de l’Esperança,  l’assessora-
ment a Càritas i una xerrada al centre penitenciari Lledoners.

Impulsem l’acció social 

amb diverses aportacions 

econòmiques i en espècies

INTERMÓN 
OXFAM

1.442,40 €FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER

2.876,50 €

AEC 
MANLLEU

1.000 €

ASSOCIACIÓ 
DISMINUÏTS FÍSICS 
D’OSONA

2.876,50 €

CÀRITAS
ASSOCIACIÓ TAPÍS

6.000 €

SATHI SANSAR

2.876,50 €

FOMENT MERCANTIL

8.021,64 €

ASSOCIACIÓ ESPAIS 
HUMANS

2.876,50 €

ALTRES 
ENTITATS 
LOCALS

1.454 €

ARADA ASSOCIACIÓ 
RURAL D’ATENCIÓ A 
LES DEMÈNCIES I A 
L’ALZHEIMER

2.876,50 €

32.300,54 €
EN ACCIÓ SOCIAL



PROVEÏDORS
Des de lavola no només es prioritza la compra de materials 
i serveis a aquelles empreses proveïdores que generen un 
menor impacte ambiental i que incorporen criteris socials; 
també s’incorpora una estratègia de compra verda en la se-
lecció de materials, productes i serveis. 
 

Fem extensius els tres 

valors de la sostenibilitat 

a les empreses que 

treballen amb nosaltres

En el moment de donar d’alta una empresa proveïdora es requereix per escrit el seu 
compromís amb criteris socials i ambientals, entre d’altres.

Les empreses proveïdores que afecten directament en el desenvolupament dels projectes 
també estan sotmeses a un procés d’homologació, que es renova periòdicament. 

En relació a l’estratègia de compra verda, s’ha avançat de forma notable des de la 
seva implantació l’any 2008, sobretot en el cas de les produccions, o bé assessorant 
al client sobre criteris de producció sostenible.

ESTRATÈGIA DE COMPRA 
VERDA EN LA SELECCIÓ DE 
MATERIALS, PRODUCTES I 
SERVEIS



ECONOMIA

(EUROS) 2008 2009 2010 2011

Valor econòmic creat 7.962.963,03 9.499.252,15 9.255.513,97 6.850.137,30

Vendes netes 7.906.083,89 9.408.265,77 9.172.295,70 6.769.665,73

Altres ingressos 56.879,14 90.986,38 83.218,27 80.471,57

Valor econòmic distribuït 7.499.896,23 8.634.552,22 8.595.745,30 6.647.544,38

Costos d'explotació 2.563.024,86 2.921.899,98 2.806.657,43 1.937.625,41

Despeses salarials 4.746.444,43 5.327.130,44 5.501.042,84 4.607.494,18

Pagaments a administracions 
públiques* 93.748,07 279.648,88 189.324,38 17.127,52

Comunitat 13.287,76 13.770,92 30.738,84 1.921,20

Proveïdors de capital** 83.391,11 92.102,00 67.981,81 83.376,07

Valor econòmic retingut 463.066,80 864.699,93 659.768,67 202.592,92

Amortitzacions 208.357,56 222.817,23 208.894,28 158.339,63

Aportació a reserves 254.709,24 641.882,70 450.874,39 44.253,29

Les dades publicades corresponen a les auditades.
*Les dades indicades en edicions anteriors de la memòria inclouen l’impost del valor afegit. S’ha considerat excloure’l i fer constar tan 
sols els impostos que representen una despesa per a l’organització.
**Aquesta partida incorpora aquells pagaments que suposen una despesa i no amortitzacions de capital.

ESTAT DEL VALOR AFEGIT DISTRIBUCIÓ DEL VALOR ECONÒMIC CREAT
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OBJECTIUS ECONÒMICS

EXPANSIÓ nacional i internacional.

INNOVACIÓ en els productes i serveis.

IMPLANTACIÓ DELS NUCLIS 
ESTRATÈGICS  (plans estratègics per 
cada línia de negoci) i integració al Quadre 
de Comandament Integral.

SATISFACCIÓ DEL CLIENT per sobre de 8.

CONSOLIDACIÓ DEL CRM 
(Costumer Relationship Management) com a 
eina de gestió comercial.

FUTUR

Realització del 100% DE LES 
ENTREVISTES PERSONALS.

EQUIP EXCEL·LENT amb valoració 
mínima de 7,5.

GRAU DE SATISFACCIÓ de les persones 
superior a 7,5.

 3% DEL CONSUM elèctric, del consum 
d’aigua i dels residus de paper generats, tant 
a l’Ecoedifi ci, com a l’ofi cina de Barcelona, 
respecte la mitjana dels últims 3 anys.

 3% DE LES EMISSIONS DE CO2 
(kg per quilòmetre) respecte la mitjana dels 
darrers 3 anys.

COMPENSACIÓ DE LES EMISSIONS 
generades per part de, com a mínim, 3 dels 
nostres PROVEÏDORS.

OBJECTIUS AMBIENTALS OBJECTIUS SOCIALS
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 ÍNDEX DEL GLOBAL  

REPORTING INITIATIVE  
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INDICADORS DE PERFIL G3.1 

 
Aquesta memòria ha estat elaborada d’acord amb els requisits establerts per GRI a la Guia d’elaboració d’informes de sostenibilitat G3.1, per a un nivell d’aplicació A. L’organització GRI ha revisat la 

memòria  i ha emès una declaració de conformitat. 

 

 

1. ESTRATÈGIA I ANÀLISIS 
 

1.1 Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l'organització 

sobre la rellevància de la sostenibilitat per a l'organització i la seva estratègia. 

Carta del director general (resum memòria)  

http://youtu.be/5BHO8RZFc1I 

1.2 Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats. Carta del director general (resum memòria)  

http://youtu.be/5BHO8RZFc1I 

 

2. PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ 
 

2.1 Nom de l'organització.  lavola 1981, S.A. 

2.2 Principals marques, productes i/o serveis.  lavola ofereix serveis per tal de facilitar als nostres clients assolir la sostenibilitat ambiental, social i 

econòmica. Oferim serveis en diversos àmbits: organització responsable, energia i canvi climàtic, estudis 

ambientals i territori, educació per la sostenibilitat, comunicació verda ambiental. 

http://www.lavola.com/serveis 

2.3 Estructura operativa de l'organització, incloses les principals divisions, 

entitats operatives, filials i negocis conjunts (joint ventures). 

http://www.lavola.com/content/download/17648/172692/file/organigramalavolaCAT.pdf 

2.4 Localització de la seu principal de l'organització.  Avinguda Roma 252-254, Manlleu (Barcelona) 

http://youtu.be/5BHO8RZFc1I
http://youtu.be/5BHO8RZFc1I
http://www.lavola.com/serveis
http://www.lavola.com/content/download/17648/172692/file/organigramalavolaCAT.pdf


 

3 

 

2.5 Nombre de països en els quals opera l'organització i nom dels països en 

què desenvolupa activitats significatives o en els quals siguin 

específicament rellevants respecte als aspectes de sostenibilitat tractats 

en la memòria.  

L’activitat es desenvolupa a l’estat espanyol i Andorra principalment, tot i que durant el 2010 i 2011 s’han 

dut a terme projectes al Marroc i Argentina.  

2.6 Naturalesa de la propietat i forma jurídica.  Societat anònima 

2.7 Mercats servits (incloses zones geogràfiques, els sectors que abasta i els 

tipus de clients/ beneficiaris).  

Entre els clients de lavola es troben administracions públiques i empreses privades de diferents sectors 

econòmics, ubicades a Espanya i Andorra principalment. 

2.8 Dimensions de l'organització informant, inclús, de nombre d'empleats, 

vendes netes, capitalització total, desglossada en termes de deute i 

patrimoni net, quantitat de productes o serveis prestats. 

L’activitat de lavola s’ha vist fortament reduïda l’any 2011 respecte l’any anterior. Amb l’objectiu clar de 

mantenir els llocs de treball, s’ha dut a terme, sempre que ha estat possible, la reubicació d’aquelles 

persones pertanyents a línies de negoci amb més baixada d’activitat a altres línies amb un major nombre 

de projectes, prioritzant el personal intern davant de poca contractació. Les mesures preses han permès 

que la davallada de la plantilla mitjana equivalent (17%) hagi estat menor que la davallada de la facturació 

(26%). 

La quantitat de serveis oferts no és aplicable atès que lavola treballa en projectes de tipologia i durada molt 

diversos que no es poden agrupar sota un mateix indicador. 

BALANÇ ECONÒMIC 2010 

ACTIU PASSIU 

Immobilitzat 1.398.507,19 Fons propis 2.790.509,91 

Immobilitzacions immaterials 31.857,75 Capital subscrit 127.905,30 

Immobilitzacions materials 1.277.701,85 Reserves 2.212.000,00 

Immobilitzacions financeres 88.947,59 Pèrdues i guanys 450.604,61 

Actiu corrent 4.153.889,41 Creditors a llarg termini 1.154.784,07 

Existències 38.531,73 Creditors a curt termini 1.607.102,62 

Deutors 2.282.867,27 

 

Inversions financeres a c/t 979.542,96 

Periodificacions a curt termini 37.075,86 

Tresoreria 815.871,59 

TOTAL ACTIU 5.552.396,60 TOTAL PASSIU 5.552.396,60 
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BALANÇ ECONÒMIC 2011 

ACTIU PASSIU 

Immobilitzat 1.255.035,90 Fons propis 2.852.160,50 

Immobilitzacions immaterials 15.842,20 Capital subscrit 127.905,30 

Immobilitzacions materials 1.141.661,14 Reserves 2.662.874,39 

Immobilitzacions financeres 97.532,56 Pèrdues i guanys 61.380,81 

Actiu corrent 3.650.652,64 Passiu  no corrent 885.726,73 

Existències 76.827,21 Deutes a llarg termini 745.302,79 

Deutors 2.636.676,65 Passius per impost diferit 140.423,94 

Inversions financeres a c/t 908.141,36 Passiu  corrent 1.167.801,31 

Periodificacions a curt termini 29.007,42 Provisions a c/t 111.386,14 

Tresoreria 0,00 Deutes a c/t 286.272,62 

Ajustaments per periodificació  

Cred.comerc. i altres 

comptes a pagar 
765.299,95 

Periodificació a c/t 4.842,60 

TOTAL ACTIU 4.905.688,54 TOTAL PASSIU 4.905.688,54 
 

2.9  Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en la mida, 

estructura i propietat de l'organització, incloent: la localització de les 

activitats o canvis produïts en les mateixes, obertures, tancaments i 

ampliació d'instal·lacions; canvis en l'estructura del capital social i d'altres 

tipus de capital, manteniment del mateix i operacions de modificació del 

capital. 

En el 2010 es va implantar una nova estructura organitzativa orientada al client. Es creen 3 grans àrees: 

àrea de clients, àrea d’operacions i àrea de recursos, així com les direccions de serveis als clients. 

2.10  Premis i distincions rebudes durant el període informatiu. La memòria de sostenibilitat de lavola de l’any 2009, en format digital, ha estat finalista en la seva 

categoria dels Premis Internacionals d’Innovació social del 2011 promoguts per Justmeans, una xarxa 

social pionera en la integració de les noves tecnologies de la informació i la sostenibilitat. 

En 2010 l’Ecoedifici va aconseguir la qualificació d’or dins de la categoria LEED-EB (existing buildings), que 

es lliura als edificis ja existents, i que és el primer que s’atorga a l’Estat espanyol. La certificació LEED és un 

segell de prestigi mundial promogut pel United States Green Building Council (USGBC), inclòs dins el World 

Green Building Council (WGBC), organització d’abast internacional que aglutina diferents consells nacionals 

dedicats a promoure la construcció d’edificis sostenibles. 

http://sostenibilitat.lavola.com/
http://www.ecoedifici.com/cat/index.htm
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3. PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA 
 

3.1  Període cobert per la informació de la memòria (per exemple, exercici 

fiscal, any natural).  

El període cobert per la memòria és de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2011. 

3.2  Data de la memòria anterior més recent (si existeix).  2009 

3.3  Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.).  Anual, a excepció de la present memòria que és biennal. 

3.4  Punt de contacte per qüestions relatives a la memòria o al seu contingut.  rse@lavola.com 

3.5  Procés de definició del contingut de la memòria, incloent: determinació de 

la materialitat, prioritat dels aspectes inclosos en la memòria, 

identificació dels grups d’interès que es preveu que facin servir la 

memòria.  

Per definir els continguts de la memòria lavola ha realitzat un anàlisi de materialitat basat en la consulta als 

grups d'interès. lavola ha identificat els grups d'interès de l'organització elaborant un mapa de grups 

d'interès i analitzant tots aquells col·lectius que afecten o poden ser afectats per a l'activitat de lavola. La 

definició dels continguts de la present memòria s’han fet en base a les prioritats dels grups d’interès 

comunicades a través de l’enquesta de materialitat que hem realitzat la qual ha estat contestada per 

representants dels següents grups: persones treballadores, clients, proveïdors i empreses contractades, 

comunitat.  Es poden consultar els resultats de l'enquesta en els indicadors del 4.14 al 4.17. 

3.6  Cobertura de la memòria (p. ex. països, divisions, filials, instal·lacions 

arrendades, negocis conjunts, proveïdors).  

Dins l’abast de la present memòria s’inclouen les oficines que lavola té a Manlleu, Barcelona, Vilanova i la 

Geltrú i Madrid, així com els centres de treball ubicats en els Cosmocaixa de Barcelona i de Madrid. 

3.7  Indicar l'existència de limitacions de l'abast o cobertura de la memòria.  No existeixen limitacions en l’abast o la cobertura de la memòria.  

3.8  La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts o aliança 

d’empreses (joint venture), filials, instal·lacions arrendades, activitats 

subcontractades i altres entitats que poden afectar significativament la 

comparança entre períodes i/o entre organitzacions.  

L’abast de la present memòria és el mateix que el de la darrera memòria, publicada el 2009. Inclou les 

oficines de Manlleu, Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Madrid, així com els centres de treball que lavola 

disposa al CosmoCaixa de Barcelona i de Madrid.  

3.9  Tècniques de medició de dades i bases per realitzar càlculs, incloses les 

hipòtesis i tècniques subjacents a les estimacions aplicades en la 

recopilació d'indicadors i resta d’informació de la memòria.  

Les dades incloses en aquest document han estat obtingudes del sistema de gestió integrat de lavola. Pel 

que fa als càlculs de les emissions de CO2 aquests s’han realitzat en base a la “Guia pràctica per al càlcul 

d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle” de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 

3.10  Descripció de l’efecte que pugui tenir la reformulació d’informació 

pertanyent a memòries anteriors, juntament amb les raons que l’han 

motivada (per exemple, fusions i adquisicions, canvi en els períodes 

informatius, naturalesa del negoci o mètodes de valoració).  

No s’ha produït cap reexpressió d’informació 
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3.11  Canvis significatius relatius a períodes anteriors en l'abast, la cobertura o 

els mètodes de valoració aplicats en la memòria.  

No s’han produït canvis en l’abast ni en la metodologia de valoració respecte la darrera memòria publicada 

el 2009. 

3.12  Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la memòria.  http://www.facebook.com/memoriasostenibilitatlavola 

3.13  Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació externa 

de la memòria. Si no s'inclou en l'informe de verificació de la memòria de 

sostenibilitat, s'ha d'explicar l'abast i la base de qualsevol altra verificació 

externa existent. També s'ha d'aclarir la relació entre l'organització 

informant i el proveïdor o proveïdors de la verificació.  

La present memòria no ha estat verificada per cap organisme extern independent. 

 

4. GOVERN, COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 
 

4.1  L'estructura de govern de l'organització, incloent els comitès del màxim 

òrgan de govern responsable de tasques com la definició de l'estratègia o 

la supervisió de l'organització.  

Es disposa de 2 comitès: 

- El Comitè de direcció general, format per  la direcció  general i la direcció de les diferents àrees (clients, 

operacions i recursos). Realitzen reunions setmanals amb l’objectiu de dur a terme un seguiment 

econòmic, financer, estratègic i de les persones de l’empresa. 

El Comitè de direcció de clients i operacions, format per la direcció general, la direcció general adjunta, la 

direcció de l’àrea de clients, la direcció d’operacions, les direccions de serveis al client (DISCs), 

responsables de línia de negoci, responsable de comunicació, responsable de qualitat i responsable TIC. Es 

realitzen reunions quinzenals que tenen per objectiu la coordinació comercial, definir estratègies i 

actuacions comercials, fer seguiment econòmic i dels indicadors estratègics i de gestió, i fer seguiment de 

la qualitat i dels projectes. 

4.2  Cal indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també un 

càrrec executiu (i, de ser així, la seva funció dintre de la direcció de 

l'organització i les raons que la justifiquen).  

No existeix la figura de president/a dins de l’estructura de l’organització.  Hi ha un director general que 

ocupa un càrrec executiu. 

4.3  En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària, 

s'indicarà el nombre i el gènere dels membres del màxim òrgan de govern 

que siguin independents o no executius.  

Tots els membres del Comitè de direcció general tenen un càrrec executiu. 

4.4  Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar recomanacions o 

indicacions al màxim òrgan de govern.  

Els accionistes de lavola disposen de la Junta General d’Accionistes com a principal canal de comunicació 

amb el màxim òrgan de govern. Cal destacar que degut als seus orígens com a Societat Anònima Laboral, 

http://www.facebook.com/memoriasostenibilitatlavola
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bona part dels accionistes de lavola formen part de la plantilla. Per la seva part, les persones treballadores 

disposen de diversos canals formals com són el Comitè de direcció general, el Comitè de direcció de clients 

i operacions, el Comitè de responsabilitat social, així com les reunions trimestrals de seguiment que es 

realitzen o la reunió de tancament d’any. Independentment d’aquest canals, el màxim òrgan de govern de 

l’empresa és molt pròxim a la plantilla.  

4.5  Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan de govern, alts 

directius i executius (incloent els acords d'abandonament del càrrec) i 

l'exercici de l'organització (incloent l'exercici social i ambiental).  

La retribució dels membres del Comitè de direcció general i el Comitè de direcció de clients i operacions no 

està vinculada directament amb el triple balanç, tot i així poden disposar d’una part de retribució variable 

en funció de les seves responsabilitats i objectius assolits. 

4.6  Procediments implantats per evitar conflictes d'interès en el màxim òrgan 

de govern.  

No existeixen conflictes d’interès en el màxim òrgan de govern atesa la naturalesa de la propietat.  

4.7  Procediment de determinació de la composició, capacitació i experiència 

exigible als membres del màxim òrgan de govern i els seus comitès, 

incloent qualsevol consideració de gènere i altres indicadors de diversitat.  

La selecció dels membres del Comitè de direcció general i el Comitè de direcció de clients i operacions es 

realitza en funció de la seva trajectòria professional i la seva experiència dins de l’empresa. No existeix un 

procediment formalitzat. 

4.8  Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis de 

conducta i principis rellevants per a l'exercici econòmic, ambiental i social, 

i l'estat de la seva implementació.  

http://www.lavola.com/nosaltres/responsabilitat_empresarial/persones 

http://www.lavola.com/content/download/17646/172684/file/Política_2012_CAT.pdf 

4.9  Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i 

gestió, per part de l'organització, de l'exercici econòmic, ambiental i social, 

incloent riscos i oportunitats relacionades, així com l'adherència o 

compliment dels estàndards acordats d’àmbit internacional, codis de 

conducta i principis.  

Per una banda, hi ha les reunions periòdiques del Comitè de direcció general i el Comitè de direcció de 

clients i operacions, les quals són el principal procediment de supervisió de l’acompliment del triple balanç 

de l’organització. Per una altra banda, es disposa dels sistemes de gestió implantats a l’organització, així 

com el seguiment del quadre de comandament integrat i les reunions del Comitè de Responsabilitat Social.  

L’elaboració anual de la memòria de sostenibilitat ens permet a la seva vegada avaluar el grau 

d’acompliment de l’organització envers el triple balanç. 
4.10  Procediments per avaluar l'exercici propi del màxim òrgan de govern, en 

especial respecte a l'exercici econòmic, ambiental i social.  

4.11  Descripció de com l'organització ha adoptat un plantejament o principi de 

precaució.  

http://www.lavola.com/content/download/17646/172684/file/Política_2012_CAT.pdf 

4.12  Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats 

externament, així com qualsevol altra iniciativa que l'organització 

subscrigui o aprovi.  

lavola és una organització signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides i Organizational Stakeholder del 

Global Reporting Initiative. Dins el pla d’acció social de lavola, durant els anys 2010 i 2011 s’han destinat 

32.300,54 € en diversos projectes tant de la comunitat local com d’altres entitats que desenvolupen els 

seus projectes en països en vies de desenvolupament. 

http://www.lavola.com/nosaltres/responsabilitat_empresarial/persones
http://www.lavola.com/content/download/17646/172684/file/Política_2012_CAT.pdf
http://www.lavola.com/content/download/17646/172684/file/Política_2012_CAT.pdf
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4.13  Principals associacions a què pertany (com associacions sectorials) i/o 

ens nacionals i internacionals als quals l'organització recolza i estigui 

present en els òrgans de govern, participi en projectes o comitès, 

proporcioni un finançament important que excedeixi les obligacions dels 

socis, tingui consideracions estratègiques.  

Nacionals 

Grup CLADE - www.grupclade.com 

Associació d'Empresaris del Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès - www.adeg.cat 

Associació d'Empresaris de Manlleu - www.ae-manlleu.org 

Institució Catalana d'Història Natural - http://ichn.iec.cat 

Xarxa de Custòdia del Territori - www.custodiaterritori.org 

Associació d'empresaris Avinguda de Roma 

AEC Manlleu - www.aecmanlleu.com 

Associació d’empreses d’eficiència energètica - www.asociacion3e.org 

Internacionals 

North American Association for Environmental Education - www.naaee.org 

Green Building Council - www.usgbc.org 

Global Reporting Initiative - www.globalreporting.org 

Pacte Mundial de les Nacions Unides - www.pactomundial.org 

Climate Neutral Network - United Nations Environment Programme - www.unep.org 

Intermón-Oxfam - www.intermonoxfam.org 

4.14  Relació de grups d'interès que l'organització ha inclòs.  lavola té identificats 6 grups d’interès: equip humà, clients (administració pública i empreses privades), 

socis, col·laboradors, empreses proveïdores i subcontractades, i comunitat. El mapa de grups d’interès ha 

estat elaborat d'acord amb criteris interns i externs, el tipus de relació que hi mantenim i el grau 

d’influència recíproc. 

Hem realitzat una enquesta de materialitat entre els nostres grups d’interès. Hem rebut resposta d’un total 

de 22 persones, de les quals el 54,5% és personal de lavola, un 13,6% de comunitat,i un 18,2% de clients i 

un 9,1% d’empreses proveïdores i subcontractades.  L’atenció al client i la relació amb les persones 

treballadores són els dos aspectes que generen més interès entre les persones que han contestat 

l’enquesta. Es preveu repetir aquesta enquesta com a mínim cada dos anys. 

En relació a l'atenció al client, enguany hem incrementat la quantitat d'enquestes de satisfacció 

contestades pels clients i hem incrementat també el grau de satisfacció global (veure la resposta a 

l'indicador PR5).  

Pel que fa a la relació amb les persones treballadores, lavola aposta per la flexibilitat amb l'objectiu de 

donar resposta a les necessitats individuals de cada persona. Les persones són l’eix principal de la política 

d’empresa. Procurem adaptar-nos a les necessitats de les persones que treballen a lavola, amb flexibilitat 

en els horaris, el teletreball de les persones amb el seu lloc de residència allunyat del centre de treball i, en 

general, escoltant les necessitats de cadascú per intentar donar-hi resposta.  

4.15  Base per a la identificació i selecció de grups d'interès amb què 

l'organització es comprometi.  

4.16  Enfocaments adaptats per la inclusió dels grups d'interès, incloses la 

freqüència de la seva participació per tipus i categories de grups d'interès.  

4.17  Principals preocupacions i aspectes d'interès que hagin sorgit a través de 

la participació dels grups d'interès i la forma en què l'organització ha 

respost als mateixos en l'elaboració de la memòria.  

http://www.grupclade.com/
http://www.adeg.cat/
http://www.ae-manlleu.org/
http://ichn.iec.cat/
http://www.custodiaterritori.org/
http://www.aecmanlleu.com/
http://www.asociacion3e.org/
http://www.naaee.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.pactomundial.org/
http://www.unep.org/
http://www.intermonoxfam.org/
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També cal destacar que a les oficines, tots els divendres i els mesos d’estiu, la jornada de treball és 

intensiva i de set hores. En relació a la maternitat i la paternitat, totes les persones que estan en aquesta 

situació s’acullen sense problemes als permisos corresponents i, quasi sempre continuen en el mateix lloc 

de treball després d’aquests permisos.  Així mateix, oferim una hora de lactància diària a totes les persones 

independentment del tipus de jornada laboral que tinguin i facilitem la jornada intensiva sempre que el lloc 

de treball ho permeti.  
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INDICADORS D’ACOMPLIMENT ECONÒMIC 

 

 
 

Pacte 

Mundial 

ENFOCAMENT DE GESTIÓ EN L’ÀMBIT ECONÒMIC L’equilibri econòmic i la solvència a llarg termini són dos principis que regeixen la gestió econòmica de lavola. 

Els excedents que genera l’activitat de l’empresa es reinverteixen íntegrament a l’organització per tal de 

contribuir al seu creixement autosostingut.  

El Comitè de direcció general aprova el pressupost anual i durant tot l’any se’n fa un seguiment i se n’avaluen 

les possibles desviacions. Els comptes anuals són auditats externament i aprovats a la Junta General 

d’Accionistes, on també es formalitza l’aportació econòmica final a acció social i s’analitzen les propostes de 

projectes receptors. 

lavola té presència en el mercat català (79,7% de la xifra de negoci l'any 2011), de la resta d'Espanya 

(15,6%) i Andorra i la resta de països de l'àmbit internacional (4,7%). 

Economia (resum memòria)  

 

EC1 (P)  Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent-hi ingressos, costos 

d'explotació, retribució a empleats, donacions i d'altres inversions a la 

comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a proveïdors de la capital i 

governs.  

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 

Valor econòmic creat 7.962.021,25 € 9.499.252,15 € 9.255.513,97 € 6.850.137,30 € 

Vendes netes 7.906.083,89 € 9.408.265,77 € 9.172.295,70 € 6.769.665,73 € 

Altres ingressos 56.879,14 € 90.986,38 €  83.218,27 € 80.471,57 € 

 

Valor econòmic 

distribuït 
7.499.896,23 € 8.634.552,22 €  8.595.745,30 € 6.647.544,38 € 

Costos d'explotació 2.563.024,86 € 2.921.899,98 €  2.806.657,43 € 1.937.625,41 € 

Despeses salarials 4.746.444,43 € 5.327.130,44 €  5.501.042,84 € 4.607.494,18 € 
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2008 2009 2010 2011 

Pagaments a 
administracions 
públiques 

93.748,07 € 279.648,88 €  189.324,38 € 17.127,52 € 

Comunitat 13.287,76 € 13.770,92 €  30.738,84 € 1.921,20 € 

Proveïdors de capital 83.391,11 € 92.102,00€  67.981,81 € 83.376,07 € 

  

Valor econòmic retingut 463.066,80 € 864.699,93 € 659.768,67 € 202.592,92 € 

Amortitzacions 208.357,56 € 222.817,23€  208.894,28 € 158.339,63 € 

Reserves 254.709,24 € 641.882,70€  450.874,39 € 44.253,29 € 

 

  2010 2011 

Costos d'explotació 30% 28% 

Despeses salarials 59% 67% 

Pagaments a administracions públiques 2% 0% 

Comunitat 0% 0% 

Proveïdors de capital 1% 1% 

Amortitzacions 2% 2% 

Reserves 5% 1% 
 

EC2 (P)  Conseqüències financeres i d'altres riscos i oportunitats per a les activitats 

de l'organització a causa del canvi climàtic.  

Una de les línies de negoci de lavola és el canvi climàtic, des de la qual es desenvolupen diversos serveis 

orientats a assessorar i ajudar els nostres clients en la reducció i mitigació de les seves emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. Entre els serveis que s’ofereixen hi ha estratègies de mitigació i adaptació al canvi 

climàtic, compensació d’emissions, auditories energètiques, anàlisi del cicle de vida de productes i serveis, 

etc. 

De manera interna, lavola disposa d’un pla de mitigació i adaptació al canvi climàtic l’objectiu del qual és 

reduir les emissions derivades de la nostra activitat i compensar aquelles emissions generades. Des de l’any 

2008, lavola ha esdevingut una empresa neutre en carboni, i va entrar a formar part del Programa d’Acords 

voluntaris de la Generalitat de Catalunya l’any 2009. 

7 
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EC3 (P)  Cobertura de les obligacions de les organitzacions generades per  

programes de beneficis socials.  

Tal i com està establert a l’estat espanyol, les aportacions realitzades a les pensions de jubilació que 

proveeix l’estat del benestar corresponen a les quotes mensuals que les mateixes persones treballadores 

realitzen a la Seguretat Social a través de la seva nòmina.  

 

EC4 (P)  Ajuts financers significatius rebuts de governs.  El 2010 i 2011 es van rebre un total de 41.370,27 €, i 31.062,47 € respectivament en concepte d’ajuts finan-

cers rebuts de governs. No hi ha cap representant de governs que formi part dels accionistes de lavola. 

 

 

PRESÈNCIA AL MERCAT 
 

   Pacte 
Mundial 

EC5 

(A)  

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local, 

segregat per gènere, en llocs on es desenvolupin operacions significatives.  

L’any 2010 el salari inicial era de 1,29 vegades el salari mínim local pels homes, i de 1,82 en les dones. El 

2011 és de 1,32 vegades el salari mínim local en el cas dels homes i de 1,78 en el cas de les dones. 

1 

EC6 

(P)  

Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors 

locals en llocs on es desenvolupin operacions significatives.  

En la realització de les compres prioritzem la compra a proveïdors locals, i es disposa d’un sistema 

d’homologació de proveïdors en el qual es prioritzen aquells proveïdors que són locals i que disposen de 

sistemes de gestió implantats. Del volum de compres realitzat, un 70,77% de les compres realitzades en 

el 2010 van ser a proveïdors locals, i en el 2011 ha estat del 69,59%. 

 

EC7 

(P)  

Procediments per a la contractació local i proporció d'alts directius 

procedents de la comunitat local en llocs on es desenvolupin operacions 

significatives.  

Les operacions es desenvolupen en territori espanyol i andorrà, territoris dels quals procedeixen tots els 

directius de la nostra organització. 

6 

 

IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES 

 

EC8 

(P)  

Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els 

serveis prestats principalment per al benefici públic mitjançant 

compromisos comercials, pro bono o en espècie.  

Al llarg de l’any es realitzen visites a l’Ecoedifici per tal de donar a conèixer i difondre els criteris de 

sostenibilitat que es van tenir en compte en la seva construcció. En el 2010 es van realitzar 12 visites  

(84 persones), i en el 2011 es van fer 23 visites (aproximadament 100 persones). 

 

EC9 

(A)  

Comprensió i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius, 

incloent-hi l’abast d’aquests impactes.  

No es disposa d’un estudi dels impactes econòmics indirectes que genera l’activitat que desenvolupem, 

tot i així tant l’any 2010 com 2011 hem fet aportacions econòmiques directes a organitzacions de la 

comunitat, i a entitats d’acció social. 

 



 

13 

 

 

  Organització Aportació 2008 Aportació 2009 Aportació 2010-2011 

Associació d'Empresaris del Garraf, 

Baix Penedès i Alt Penedès 496,56 241,36 494,25 

Associació d'Empresaris de Manlleu 100 100 200 

Institució Catalana d'Història Natural 300 300 600 

Xarxa de Custòdia del Territori 600 600 1.200 

Global Reporting Initiative 500 595 1.000 

Associació d'empresaris Av. de Roma 271,28 133,36 280 

Cercle amics Espais Naturals -  - 40 

Total 2267,84 1.969,72 3.814,25 

En referència a les aportacions econòmiques per acció social, en 2011 ens hem vist obligats a reduir-les 

degut a la situació econòmica present i a la baixada de la nostra activitat. Però s’han dut a terme 

aportacions en espècies com són l’assessorament en temes de paisatgisme al SES Gurb (Torrent de 

l’Esperança),  l’assessorament a Càritas i la realització d’una xerrada al centre penitenciari Lladoners. 
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Organització Aportació 2008 Aportació 2009 Aportació 2010-2011 

Intermón-Oxfam 721,20 721,20 1.442,40 

Fundación Vicente Ferrer 

 

  2.876,50 

AEC Manlleu 430 430 1.000 

Associació disminuïts físics d'Osona 1.610 2.650 2.876,50 

Càritas - Associació Tapís 7.500 8.000 6.000 

Osona decideix 

 

1.000   

Sathi Sansar 

 

  2.876,50 

ARADA Associació Rural d'Atenció a les 

Demències i a l'Alzheimer 

 

  2.876,50 

Foment Mercantil 

 

  8.021,64 

Associació Espais Humans 

 

  2.876,50 

Altres entitats locals (escoles, entitats 

esportives, hospitals, etc.) 

 

  1.454 

Total 10.261,20 12.801,20 32.300,54 
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INDICADORS D’ACOMPLIMENT AMBIENTAL 
MATERIALS 

 

 
 

Pacte 

Mundial 

ENFOCAMENT DE GESTIÓ EN L’ÀMBIT AMBIENTAL A lavola treballem per minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat. Implantem accions de millora 

per optimitzar el consum de recursos (materials, energia i aigua), minimitzar la generació de residus i 

gestionar-los de forma adequada, reduir les emissions de gasos, i incorporar criteris ambientals i socials 

també en els nostres productes i serveis. 

D'acord amb el sistema integrat de gestió de lavola, els impactes ambientals significatius derivats de 

l’activitat de lavola són:  

• Consum de combustible dels cotxes del parc mòbil 

• Emissions a l’atmosfera a causa del transport 

• Consum de paper 

• Generació de residus de paper i cartró 

Mitjançant una base de dades de legislació ambiental assegurem, d’acord amb la normativa ISO 14001, 

que recollim tota la legislació ambiental que ens és d’aplicació, així com els possibles incompliments que 

se’n deriven. 

Medi ambient (resum memòria) 

 

EN1 

(P)  

Materials utilitzats, per pes o volum.  El paper és l’únic material del qual es dóna un consum significatiu. El seu consum ha disminuït un 40% en 

els darrers dos anys, tal i com es pot observar a la taula següent: 

 2009 2010 2011 

Kg paper 2.972 2.533 1.780 
 

8 

EN2 

(P)  

Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats.  El 100% del paper que consumim és paper reciclat, destintat i lliure de clor, amb certificacions FSC, Der 

Blaue Engel i Nordic Swan. 

8, 9 
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ENERGIA 

   
Pacte 

Mundial 

EN3 (P)  Consum 

directe 

d'energia 

desglossat 

per fonts 

primàries.  

 

2008 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 

MWh 
MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 

Gas natural 87,40 11,05 78,20 8,31 83,39 9,05 66,56 9,83 6,64% 8,90% -20,18% 8,63% 

 

Litres 
litres/ 

milió € 
Litres 

litres/ 

milió € 
Litres 

litres/ 

milió € 
Litres 

litres/ 

milió € 
Litres 

litres/ 

milió € 
Litres 

litres/ 

milió € 

Benzina  1.771 224 1.831,41 194,66 1.911,61 207,48 2.465,61 364,21 4,38% 6,58% 28,98% 75,55% 

Gasoil  3.803,42 481,08 3.499,59 371,97 6.566,74 712,72 7.759,99 1146,29 87,64% 91,61% 18,17% 60,83% 

Biodiesel  9.430,52 1192,82 9.990,85 1061,92 6.081,80 660,08 4.360,33 644,10 -39,13% -37,84% -28,31% -2,42% 

La reducció en el consum de biodiesel és causada per la nova adquisició de 2 vehicles en els quals no es permet l’ús de biodiesel per a la validesa de la garantia. Pel que fa 

a la reducció del consum de gas l’any 2011, aquest bé donat en part per una temperatura mitjana hivernal més elevada tal i com es constata en el registre de temperatura 

exterior que realitzem.  Consum directe d'energia en GJ: 2010: 824,78 GJ; 2011: 763,57 GJ 

8 

EN4 (P)  Consum 

indirecte 

d'energia 

desglossat 

per fonts 

primàries.  

 

 

2008 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 

MWh 
MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 
MWh 

MWh/ 

milió € 

Electricitat 110,49 13,98 151,06 16,06 155,61 16,89 142,01 20,98 3,01% 5,18% -8,74% 24,21% 

 

Mix energètic espanyol 2010 (últim publicat en el moment de publicació de la memòria): 34% Renovables, 2,4% Cogeneració d'alta eficiència, 9,2% Cogeneració, 21,2% CC 

Gas Natural, 8,4% carbó, 3,2% Fuel/Gas, 20,4% Nuclear i altres 1,2% (Font: Comissió Nacional de l'Energia).  

Consum d'electricitat en GJ: 2010: 560,18 GJ; 2011: 511,23 GJ  

8 

EN5 (A)  Estalvi d'energia a causa de la conservació i millores en l'eficiència.  En l’àmbit del sistema de gestió de l’energia que lavola té implantat, s’han anat realitzant actuacions per millorar 

l’eficiència energètica i reduir els consums. Algunes de les actuacions realitzades durant els anys 2010 i 2011 han 

estat la millora de la sectorització de la climatització, l’ampliació del servei de carsharing a 2 municipis més, la 

substitució de 2 vehicles per altres amb una mitjana de consum inferior, la substitució de punts de llum per 

bombetes més eficients, la instal·lació d'una sonda de radiació per tancar les finestres de la façana sud-oest 

automàticament i una sonda de control de temperatura i de control de les comportes de l'hivernacle i d'entrada de 

8, 9 
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l'aire de renovació de l’Ecoedifici, la instal·lació d'un sistema de recirculació de l'aire interior de l'oficina de Barcelona 

per minimitzar la potència de les 2 bombes de calor instal·lades, i l’augment de la temperatura de refrigeració (de 

19º a 22º) del sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI). 

EN6 (A)  Iniciatives per proporcionar productes i serveis eficients en el 

consum d'energia o basats en energies renovables, i les 

reduccions en el consum d'energia com a resultat d'aquestes 

iniciatives.  

En els procediments que tenim establerts per a l’elaboració de projectes, ja defineixen la incorporació de 

consideracions ambientals i socials en l’execució del projecte. Per altra banda, l’Ecoedifici ha estat dissenyat i 

construït seguint criteris d’eficiència energètica, i l’any 2010 va obtenir el certificat LEED a la categoria d’edificis 

existents.  

8, 9 

EN7 (A)  Iniciatives per reduir el consum indirecte d'energia i les reduccions 

aconseguides amb aquestes iniciatives.  

Tot el consum indirecte d’energia derivat de l’activitat de lavola, es troba contemplat dins l’estratègia de canvi 

climàtic. Segons estableix l’estàndard The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting 

Standard,tan sols resta incorporar-hi les emissions derivades dels nostres proveïdors. 

8, 9 

 

AIGUA 
 

  
 Pacte 

Mundial 

EN8 

(P)  

Captació total d'aigua per fonts.  
 

 

2008 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 

m3 
m3/ 

milió € 
m3 

m3/ 

milió € 
m3 

m3/ 

milió € 
m3 

m3/ 

milió € 
m3 

m3/ 

milió € 
m3 

m3/ 

milió € 

Xarxa 259 32,76 341,36 36,28 307,70 33,40 351,10 51,87 

-6,17% -4,19% 6,40% 44,81% 
Dipòsits 

pluvials 
50 6,32 48,60 5,17 58,20 6,32 38,20 5,64 

 

Els consums d’aigua de l’oficina de Madrid i del Cosmocaixa de Madrid i de Barcelona no estan inclosos, ja que no es disposa d’aquestes dades. 

8 

EN9 

(A)  

Fonts d'aigua que han estat 

afectades de forma significativa per 

la captació d'aigua.  

No es realitza captació d’aigua. L’aigua consumida procedeix de la xarxa pública o del dipòsit d’aigües pluvials. 8 

EN10 

(A)  

Percentatge i volum total d'aigua 

reciclada i reutilitzada.  

L’aigua consumida del dipòsit d’aigües pluvials va suposar un 15,90% del consum total d’aigua el 2010, i un 9,81% el 2011. No es reutilitza 

aigua.  

8, 9 
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BIODIVERSITAT 
 

   Pacte 

Mundial 

EN11 

(P)  

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dintre d'espais naturals protegits o d'àrees d'alta biodiversitat no protegides. 

Cal indicar la localització i les proporcions de terrenys −en propietat, arrendats o que són gestionats− d'alt valor en 

biodiversitat en zones alienes a àrees protegides.  

No desenvolupem activitats en espais naturals protegits  

o en àrees en que es pugui veure afectada la 

biodiversitat. 

8 

EN12 

(P)  

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees d'alta biodiversitat 

no protegides, derivats de les activitats, productes i serveis en àrees protegides i en àrees d'alt valor en biodiversitat en 

zones alienes a les àrees protegides.  

No desenvolupem activitats en espais naturals protegits  

o en àrees en que es pugui veure afectada la 

biodiversitat. 

8 

EN13 

(A)  

Hàbitats protegits o restaurats.  No desenvolupem activitats en espais naturals protegits  

o en àrees en que es pugui veure afectada la 

biodiversitat. 

8 

EN14 

(A)  

Estratègies i accions implantades i planificades per a la gestió d'impactes sobre la biodiversitat.  No desenvolupem activitats en espais naturals protegits  

o en àrees en que es pugui veure afectada la 

biodiversitat. 

8 

EN15 

(A)  

Nombre d'espècies, desglossades en funció del seu perill d'extinció, incloses en la Llista Vermella de la UICN i en llistats 

nacionals, els hàbitats de les quals es trobin en àrees afectades per les operacions, segons el grau d'amenaça de 

l'espècie.  

No desenvolupem activitats en espais naturals protegits  

o en àrees en que es pugui veure afectada la 

biodiversitat. 

8 
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EMISSIONS, ABOCAMENTS I RESIDUS 

   Pacte 

Mundial 

EN16 

(P)  

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d'efecte 

d’hivernacle, en pes.  

La quantificació de les emissions associades a l’activitat de lavola s’ha realitzat en el marc de referència del document The 

Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard, desenvolupat pel World Business Council for 

Sustainable Development. Segons aquest protocol, es poden diferenciar tres àmbits d’emissions: 

• Abast 1, emissions directes de GEH que estan controlades per l’empresa, on s’inclou el consum de gas natural i el de 

combustibles fòssils de la flota de vehicles. 

• Abast 2, emissions indirectes de GEH associades al consum d’electricitat de les pròpies instal·lacions o serveis de 

l’empresa. 

• Abast 3, emissions indirectes de GEH derivades de les activitats de l’empresa però que passen en fonts que són 

propietat o estan controlades per una altra organització. S’inclou el consum de combustibles fòssils dels desplaçaments 

in labore del personal de lavola, tant en vehicle privat com en transport públic o avió, la gestió dels residus que es generen 

i el consum d’aigua. 

 Emissions (t CO2 eq.) Xifra de negoci Emissions totals per xifra de negoci      
(t CO2 eq./milió d’euros) 

Abast 1 Abast 2 Abast 3 Abast 1 Abast 2 Abast 3 Global 

Any 2010 56,91 32,05 74,24 9.213.668,20 6,18 3,48 8,06 17,71 

Any 2011 53,64 37,92 70,30 6.769.665,73 7,92 5,60 10,38 23,91 
 

8 

EN17 

(P)  

D'altres emissions indirectes de gasos d'efecte 

d’hivernacle, en pes.  

8 

EN18 

(A)  

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle i les reduccions aconseguides.  
• Substitució de 2 vehicles de la flota de lavola amb consums 4,35 i 4,40 l/100km per vehicles més eficients amb una 

mitjana de consum de 3,7 l/100km. 

• Instal·lació d'un sistema de recirculació de l'aire interior de l'oficina de Barcelona, per minimitzar la potència de les 2 

bombes de calor instal·lades. 

• Substitució de 10 punts de llum de la il·luminació interior de l'oficina de Barcelona, per bombetes de baix consum E-40 

80W/84 de Phillips. 

• Augmentar la temperatura de refrigeració (de 19º a 22º) del sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI). 

• Incorporació d’un aparell de videoconferència a les oficines de Manlleu, Barcelona i Vilanova per tal de realitzar reunions 

per videoconferència i reduir així desplaçaments. 

• Continuació del servei de carsharing pels treballadors 

7, 8, 9 

EN19 

(P)  

Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, 

en pes.  

No emetem substàncies destructores de la capa d’ozó de manera significativa. 8 
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EN20 

(P)  

NOx, SOx i d'altres emissions significatives en l'aire per 

tipus i pes.  

No emetem NO, SO ni altres emissions significatives a l’aire. 8 

EN21 

(P)  

Abocaments totals d'aigües residuals, segons naturalesa 

i destinació.  

Totes les aigües residuals generades són assimilables a aigües residuals domèstiques, pel que són abocades a la xarxa 

pública de clavegueram. 

8 

EN22 

(P)  

Pes total de residus gestionats, segons tipus i mètode de 

tractament.  

En els darrers dos anys s’ha donat una important reducció del consum de paper, concretament en un 14,76% entre 2009 i 

2010, i d’un 29,72% entre 2010 i 2011. Aquesta davallada en el consum és conseqüència de les bones pràctiques 

implantades per a la seva reducció, com la reutilització de paper, la impressió a doble cara, i el foment del format digital 

tant en feines internes com en l’entrega de documentació. La reducció del consum de paper també ve influïda per la 

disminució de l’activitat experimentada en aquests 2 anys. 

 Unitats 2010 2011 Destí 

Paper kg 1.572,4 1.650,4 Reciclatge 

Fustes kg 105 160 Incineració 

Plàstics kg 15,5 16 Reciclatge 

Ferralla kg 110 5 Reciclatge 

RAEE kg 144 34,5 Reciclatge 

Tòners unitat 66 50 Reciclatge 
 

8 

EN23 

(P)  

Nombre total i volum dels vessaments accidentals més 

significatius.  

No s’han produït vessaments accidentals significatius. 8 

EN24 

(A)  

Pes dels residus transportats, importats, exportats o 

tractats que es considerin perillosos segons la 

classificació del Conveni de Basilea, annexos I, II, III i VIII i 

percentatge de residus transportats internacionalment.  

No es realitza transport de residus perillosos. 8 

EN25 

(A)  

Identificació, proporció, estat de protecció i valor de 

biodiversitat dels recursos hídrics i hàbitats relacionats, 

afectats significativament per vessaments d'aigua de 

l'organització informant.  

No es realitzen abocaments que puguin generar un impacte sobre els recursos hídrics i els hàbitats relacionats. 8 
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PRODUCTES I SERVEIS 

   Pacte 

Mundial 

EN26 

(P)  

Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels 

productes i serveis, i grau de reducció d'aquest impacte.  

Per una banda hi ha les iniciatives pròpies portades a terme per reduir els impacte ambiental de la nostra activitat, i per 

una altra, els serveis que oferim als nostres clients, l’objectiu dels quals és reduir el seu impacte ambiental. 

7, 8, 9 

EN27

(P)  

Percentatge de productes venuts, i els seus materials 

d'embalatge, que són recuperats al final de la seva vida 

útil, per categories de productes.  

No es venen productes, sinó serveis. 8, 9 

 

COMPLIMENT NORMATIU 
 

   Pacte 

Mundial 

EN28 

(P)  

Cost de les multes significatives i nombre de sancions no 

monetàries per incompliment de la normativa ambiental.  

No s’ha rebut cap multa durant 2010 i 2011 per incompliment de la normativa ambiental. 8 

EN29 

(A)  

Impactes ambientals significatius del transport de 

productes i d'altres béns materials utilitzats per a les 

activitats de l'organització, així com del transport de 

personal.  

No es realitzen transports significatius de productes o altres béns materials.  Pel que fa al transport del personal, les 

emissions derivades dels desplaçaments realitzats pel personal durant la jornada laboral,  s’inclouen a l’inventari anual 

d’emissions de lavola. S’inclouen tant els desplaçaments amb vehicles de la flota de lavola com en vehicle privat.  

8 

EN30 

(A)  

Desglossament per tipus del total de despeses i 

inversions ambientals.  

Les despeses en medi ambient es troben integrades amb les despeses de qualitat dins l’àmbit del sistema de gestió 

integrat. La inversió en els anys 2010 i 2011 ha estat respectivament de 52.488 € i 56.255 €, i correspon a les hores i les 

despeses directes de les persones responsables d’aquest àmbit. 

7, 8, 9 
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INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL _PRÀCTIQUES LABORALS  

FEINA 
 

 
 

Pacte 

Mundial 

ENFOCAMENT DE GESTIÓ EN L’ÀMBIT 

LABORAL 

La gestió de l’equip humà es basa en la importància clau del capital humà per lavola i la retenció del talent dins l’organització. Per aquest motiu, els 

eixos de la política de recursos humans són el desenvolupament de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones, l’assegurament i la potenciació del creixement professional dels treballadors mitjançant la formació continuada i la 

seguretat i la salut al lloc de treball.  

L’equip humà està format per persones polivalents, que poden treballar en diversos àmbits i adaptar-se als requeriments dels diferents projectes. 

Gràcies a aquest perfil professional, no és necessari definir formalment els llocs de treball, a causa de les possibles rigideses d’aquest procés.  

 

Equip humà (resum memòria)  

 

LA1 

(P)  

Desglossament del col·lectiu de 

treballadors per tipus de feina, per 

contracte i per regió, segregat per 

gènere.  

L’any 2010 la plantilla mitjana equivalent va ser de 177 persones, i el 2011 de 147 persones, el que suposa una reducció del 16,95%. Dins de la 

categoria “Treballadors oficines” s’integren totes aquelles persones que treballen de manera continuada en projectes diversos, i en la categoria 

“Treballadors totals” s’inclouen també totes aquelles persones que treballen en un únic projecte que té una  durada determinada. 

 

 2010 2011 

Treballador

s oficines 

Treballador

s totals 

Treballadors 

oficines 

Treballador

s totals 

Tipologia de 

contracte 

Indefinit 89,00% 59,57% 90,48% 54,70% 

Temporal 11,00% 40,43% 9,52% 45,30% 

Tipologia de 

jornada 

Completa 89,00% 53,19% 85,71% 45,30% 

Parcial 11,00% 46,81% 14,29% 54,70% 
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 2010 2011 

Homes Dones Homes Dones 

Categories 

laborals 

segons 

gènere 

Direcció, DISC i 

RLN 34,78% 65,22% 38,10% 61,90% 

Caps de projecte 43,75% 56,25% 42,86% 57,14% 

Personal tècnic i 

d'administració 32,21% 67,79% 32,19% 67,81% 
 

LA2 

(P)  

Nombre total de nous empleats i 

rotació mitjana d'empleats, 

desglossats per grup d'edat, 

gènere i regió.  

 

 2008 2009 2010 2011 

Baixes 

voluntàries 

Homes 26 21 14 12 

Dones 9 16 7 6 

Llocs de 

treball creats 

Homes 4 4 4 0 

Dones 7 3 2 2 

      

Índex de rotació 1,78% 1,68% 0,99% 1,02% 
 

6 

LA3 

(A)  

Beneficis socials per als empleats 

amb jornada completa que no 

s'ofereixen als empleats temporals 

o de mitja jornada, segons llocs on 

es desenvolupin operacions 

significatives.  

De forma complementària als beneficis socials reconeguts en els convenis col·lectius i a l’estatut dels treballadors, lavola ofereix a les persones 

de la plantilla, en funció de les especificitats de les tasques que duen a terme dins l’organització, els beneficis socials següents:  

- Flexibilitat horària per començar i acabar la jornada laboral. 

- Possibilitat de fer teletreball. 

- Acumulació de les hores de lactància. 

- Facilitar la jornada intensiva a les persones que sol·liciten reducció de jornada per cura d’un/a fill/a. 

- Facilitar reduccions de jornada a les persones que ho sol·liciten per motius d’estudis. 

- Espai de menjador en totes les oficines de lavola, amb l’objectiu de proveir de la infraestructura necessària perquè les persones que no poden 

anar a casa a dinar puguin preparar àpats en bones condicions.  

- Assegurança d’accidents que cobreix a tota la plantilla tot i no estar-hi obligats en el conveni d’oficines i despatxos. 

- Compensació econòmica des del primer dia de baixa mèdica per malaltia comuna sense hospitalització a totes les persones amb les quals la 

relació laboral és superior a sis mesos, independentment de la continuïtat dels contractes laborals i del tipus de contracte. 

- Implantació de noves eines de mobilitat, especialment el cotxe multiusuari (carsharing). 
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LA15 

(P) 

Taxa de tornada a la feina i taxes de 

retenció després de permisos de 

paternitat / maternitat, segons 

gènere. 

 

 

2010 2011 

Homes Dones Homes Dones 

Total de persones que s'han acollit a permisos 

maternals/paternals 
5 5 3 3 

De les anteriors indicar aquelles que han tornat a 

ocupar el mateix lloc de treball després del permís  
5 4 3 2 

De les anteriors indicar aquelles que continuen a 

l’empresa després de 12 mesos 
5 4 3 2 

 

1 

 

RELACIONS EMPRESA/TREBALLADORS 
 

   Pacte 

Mundial 

LA4 

(P)  

Percentatge d'empleats coberts per un conveni 

col·lectiu.  

El 100% dels llocs de treball estan coberts per un conveni col·lectiu. Els convenis col·lectius d’aplicació a les activitats de 

lavola són els corresponents a oficines i despatxos de Barcelona i Madrid. 

3 

LA5 

(P)  

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis 

organitzatius, incloent-hi si aquestes notificacions són 

especificades en els convenis col·lectius.  

El període mínim de preavís relatiu a canvis organitzatius  és el següent:  

- En els casos de modificació substancial de condicions de treball a conseqüència de causes organitzatives, el preavís ha 

de ser de 15 dies. No cal preavís si no és tracta de modificacions substancials. 

- En cas de mobilitat geogràfica per motius organitzatius,  que impliqui trasllat  de la persona treballadora (és a dir, amb 

canvi de residència), serà de 30 dies. 

3 
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SALUT I SEGURETAT A LA FEINA 
 

   Pacte 

Mundial 

LA6 (A)  Percentatge del total de treballadors que estan 

representats en comitès de salut i seguretat i conjunts 

de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar i 

assessorar sobre programes de salut i seguretat en la 

feina.  

lavola compta amb un Comitè de riscos laborals format per 6 membres, en nombre igual per persones en representació dels 

treballadors i de l’empresa.  El 100% de les persones treballadores de l’organització està representada per aquest Comitè.  

1 

LA7 

(P)  

Taxes d'absentisme, malalties professionals, dies 

perduts i nombre de víctimes mortals relacionades 

amb la feina, per regió i gènere.  

La taxa d’absentisme de l’any 2011 ha estat del 2,39%. Per a períodes anteriors no es disposa d’aquesta dada.  

En referència a malalties professionals, hi va haver una dona el 2010 i dues dones el 2011.  

El 2010 es van produir 11 accidents laborals sense baixa, dels quals 7 van ser dones i 4 homes, i el 2011 un total de 6 

accidents,  3 homes i 3 dones, una de les quals va ser amb baixa laboral. 

1 

LA8 

(P)  

Programes d'educació, formació, assessorament, 

prevenció i control de riscos que s'apliquin als 

treballadors, a les seves famílies o als membres de la 

comunitat en relació amb malalties greus.  

No existeix una malaltia greu detectada entre els membres de la comunitat. 

Durant el 2010 s’han impartit 460h de formació en riscos laborals a 45 persones, i en 2011 un total de 420h a 42 persones. 

Amb una periodicitat bianual i en el moment d’incorporar-se a l’empresa, es realitza una revisió mèdica a les persones 

treballadores. En el 2010 un total de 157 persones la van realitzar, i 61 van refusar fer-la. En el cas del 2011 han estat 54 

revisions realitzades i 27 refusades. 

1 

LA9 (A)  Assumptes de salut i seguretat coberts en acords 

formals amb sindicats.  

No existeix representació sindical, aquests assumptes són canalitzats a través del Comitè de riscos laborals. 1 
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ 
 

  
 Pacte 

Mundial 

LA10 

(P)  

Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat, 

desglossat per categoria laboral i gènere.  

 

  

Percentatge de 
treballadors que 
ha rebut formació 

Inversió 
mitjana en 
formació  

Mitjana d'hores de formació 
per Direcció i caps de 
producte 

Mitjana d'hores de formació 
per personal tècnic i 
d'administració 

Homes Dones Homes Dones 

2008 85,64% 926,72 € 34,47 23,53 

2009 96,97% 893,36 € 30,06 24,81 

2010 67,00% 786,78 € 13,10 12,48 5,83 7,16 

2011 79,76% 174,00 € 3,71 3,33 8,31 1,62 

Destacar que el 2010 i especialment el 2011 s’ha portat a terme molta formació interna degut a la reubicació de persones a 

altres línies de negoci, i aquesta no ha estat comptabilitzada. 

 

LA11 

(P)  

Programes de gestió d'habilitats i de formació contínua 

que fomentin l'ocupabilitat dels treballadors i que els 

donin suport en la gestió del final de les seves carreres 

professionals.  

Des de lavola s’aposta per la formació de les persones, per aquest motiu disposa d’un pla de formació que gestiona les 

necessitats formatives de totes les persones treballadores. Algunes de les principals formacions realitzades durant el 2010 

i 2011 han estat: 

- Formació general: s’han dut a terme diverses formacions de manera generalitzada a tot el personal de lavola. En 

destaquem formació en idiomes (anglès i francès), i sessions per a la millora del català, així com formació relativa 

a com gestionar el potencial personal com a director de clients, i sessions de formació inicial sobre el sistema de 

gestió de lavola. 

- Formació específica: aquestes formacions responen a les necessitats específiques de les persones 

treballadores, i han tractat temàtiques molt variades. Algunes de les formacions dutes  a terme han estat 

relacionades amb parlar en públic, amb la gestió de residus, xarxes socials, eines de paisatge, canvi climàtic, etc. 

 

LA12 

(A)  

Percentatge d’empleats que rep avaluacions regulars 

de l’acompliment i del desenvolupament professional, 

segregat per gènere.  

Anualment es realitzen entrevistes de seguiment a les persones treballadores amb l’objectiu tant de conèixer la seva 

satisfacció amb l’empresa com per avaluar el seu acompliment i desenvolupament professional.  El 2010 es van realitzar 

entrevistes al 56% del personal, a 39 dones i 17 homes, i el 2011 a un 27% del personal, 17 dones i 6 homes. 
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ 
 

   Pacte 

Mundial 

LA13 

(P)  

Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, 

segregat per categoria laboral, gènere, grup d'edat, 

pertinença a minories i d'altres indicadors de diversitat.  

COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ GENERAL 

 

 

 

COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ DE CLIENTS I OPERACIONS 

  

Composició dels Comitès a 31 de desembre de 2011. 

 

 

 

 

1, 6 

Homes
57%

Dones
43%

Composició del Comitè de direcció 
general 

Homes 
50%

Dones
50%

Composició del Comitè de direcció 
de clients i operacions

Homes
57%

Dones
43%

Composició del Comitè de direcció 
general 

Homes 
50%

Dones
50%

Composició del Comitè de direcció 
de clients i operacions
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COMPOSICIÓ PLANTILLA PER GRUP D’EDAT 

Any 2010 

Gènere 

Fins a 25 
anys 

De 26 a 35 
anys 

De 36 a 45 
anys 

De 46 a 55 
anys 

Més de 55 
anys 

Total 

Femení 20 79 20 6 0 125 

Masculí 6 39 13 5 0 63 

Total 26 108 33 11 0 188 

 

Any 2011 

Gènere 

Fins a 25 
anys 

De 26 a 35 
anys 

De 36 a 45 
anys 

De 46 a 55 
anys 

Més de 55 
anys 

Total 

Femení 15 84 16 5 0 120 

Masculí 9 31 14 6 1 61 

Total 24 115 30 11 1 181 

 

COMPOSICIÓ PLANTILLA PER CATEGORIA LABORAL 

Any 2010 

Categoria professional Homes Dones Total 

Direcció, DISC i RLN 8 15 23 

Caps de projecte 7 9 16 

Personal tècnic i 

d'administració 48 101 149 

Total 63 125 188 
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Any 2011 

Categoria professional Homes Dones Total 

Direcció, DISC i RLN 8 13 21 

Caps de projecte 6 8 14 

Personal tècnic i 

d'administració 47 99 146 

Total 61 120 181 

PERCENTATGE DE PERSONES CONTRACTADES AMB DISCAPACITAT D’ACORD AMB LA LISMI 

 

LA14 

(P)  

Relació entre el salari base dels homes respecte al de 

les dones segregat  per categoria professional, segons 

llocs on es desenvolupin operacions significatives.   

 

 2008 2009 2010 2011 

Diferència del salari 

mitjà dels homes 

respecte les dones 

Direcció 

14,66% 12,18% 

23,05% 14,40% 

DISC i RLN 16,32% 18,57% 

Caps de projecte 9,81% 10,04% 

Personal tècnic i 

d'administració 3,04% 1,64% -2,37% -4,80% 

La figura de Director/a de serveis al client (DISC) i Responsable de línia de negoci (RLN) van ser creades amb la nova 

estructura implantada el 2010, per aquest motiu no es disposa d’informació prèvia a 2010 per aquesta categoria 

professional. 

1, 6 
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INDICADORS  D’ACOMPLIMENT SOCIAL_DRETS HUMANS 

PRÀCTIQUES D’INVERSIÓ I PROVEÏMENT 

 
 

Pacte 

Mundial 

ENFOCAMENT DE GESTIÓ EN L’ÀMBIT DE DRETS HUMANS La gestió dels drets humans es canalitza a lavola a partir de totes les polítiques i plans que formen l’essència de lavola. El codi ètic 

de lavola fa menció específica del respecte dels drets humans en les relacions amb tots els grups d’interès de l’organització, 

juntament amb una declaració expressa de rebuig a la corrupció. Aquest codi ètic s'ha distribuït entre tot el personal i consta com a 

referència en el manual d’acollida. 

 

HR1 (P)  Percentatge i nombre total d'acords d'inversió  i 

contractes significatius que inclouen clàusules 

que incorporen assumptes de drets humans o 

que hagin estat objecte d'anàlisi en matèria de 

drets humans.  

El 100% de les inversions i contractacions que realitza lavola compleixen amb el codi d'ètica i la normativa vigent que garanteixen 

el respecte pels drets humans. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

HR2 (P)  Percentatge dels principals contractistes i 

altres socis comercials que han estat objecte 

d'anàlisi en matèria de drets humans, i mesures 

adoptades com a conseqüència d’aquest fet.  

A lavola prioritzem aquelles empreses proveïdores situades properes als nostres centres de treball, així com aquelles empreses 

que disposin d’alguna certificació de qualitat, medi ambient i/o eficiència energètica o, com a mínim, que en el desenvolupament 

de la seva activitat s’adeqüin als criteris recomanats per aquestes normes. El 70,18% del volum de compra realitzat en el període 

2010-2011 s’ha realitzat a proveïdors locals. 

Disposem d’un sistema d’homologació el qual incorpora un sistema de valoració que té com a criteris avaluables si es tracta d’un 

proveïdor local i si l’empresa disposa d’un sistema de gestió. Un cop a l’any realitzem una reevalaució dels nostres principals 

proveïdors (facturació mínima anual).  

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

HR3 (A)  Total d'hores de formació dels empleats sobre 

polítiques i procediments relacionats amb 

aquells aspectes dels drets humans que són 

rellevants per a les seves activitats, incloent-hi 

el percentatge d'empleats formats.  

Les persones treballadores de lavola no ha rebut formació específica en matèria de drets humans (0 h) 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

HR4 (P)  Nombre total d'incidents de discriminació i 

mesures correctores adoptades.  

No s’ha produït cap incident de discriminació. 1, 2, 6 
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HR5 (P)  Activitats i principals proveïdors identificats en 

els quals el dret a la llibertat d'associació i 

d'acollir-se a convenis col·lectius pot ser violat o 

córrer importants riscos, i mesures adoptades 

per donar suport a aquests drets.  

No hi ha riscos associats a la llibertat d'associació i d'acolliment a convenis col·lectius. 1, 2, 3 

HR6 (P)  Activitats i principals proveïdors identificats que 

comporten un risc potencial d'incidents 

d'explotació infantil,i mesures adoptades per 

contribuir efectivament a l’abolició de 

l’explotació infantil. 

Desenvolupem les nostres activitats en països de l’OCDE, on existeixen nombroses lleis que garanteixen el respecte dels drets  

humans. lavola compleix amb tota la legislació vigent als països de l'OCDE. 

1, 2, 5 

HR7 (P)  Activitats i principals proveïdors identificats 

com de risc significatiu de ser origen d'episodis 

de treball forçat o no consentit, i les mesures 

adoptades per contribuir a eliminar totes les 

formes de treball forçat o no consentit. 

Desenvolupem les nostres activitats en països de l’OCDE, on existeixen nombroses lleis que garanteixen el respecte dels drets  

humans. lavola compleix amb tota la legislació vigent als països de l'OCDE. 

1, 2, 4 

HR8 (A)  Percentatge del personal de seguretat que ha 

estat format en les polítiques o procediments 

de l'organització en aspectes de drets humans 

rellevants per a les activitats.  

lavola no disposa de personal de seguretat. 1, 2 

HR9 (A)  Nombre total d'incidents relacionats amb 

violacions dels drets dels indígenes i mesures 

adoptades.  

Desenvolupem les nostres activitats en països de l’OCDE, on existeixen nombroses lleis que garanteixen el respecte dels drets  

humans. lavola compleix amb tota la legislació vigent als països de l'OCDE. 

1, 2 

HR10 

(P) 

Percentatge i nombre total d’operacions que 

han estat objecte d'avaluacions dels seus 

impactes en els drets humans. 

No s’avaluen les operacions en relació als seus impactes als drets humans, atès que no es considera un aspecte rellevant pel 

tipus d’activitat desenvolupada. 

 

HR11 

(P) 

Nombre de queixes relacionades amb els drets 

humans presentades, abordades i resoltes a 

través de mecanismes de reclamació formals. 

No s’han rebut queixes.  
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INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL_COMUNITAT 
 

COMUNITAT 
 

  
Pacte 

Mundial 

ENFOCAMENT DE GESTIÓ EN L’ÀMBIT DE COMUNITAT 
A lavola som conscients de l’impacte de la nostra activitat sobre l’entorn, així com dels impactes indirectes positius que es  deriven 

de la col·laboració i la creació de xarxes amb les entitats de la comunitat local. D’aquesta manera participem de forma proactiva 

amb entitats de diversos sectors amb què compartim valors i interessos, i amb les quals aspirem a consolidar aquestes xarxes. 
 

El codi ètic de lavola fa menció específica del respecte dels drets humans en les relacions amb tots els grups d’interès de 

l’organització, juntament amb una declaració expressa de rebuig a la corrupció. El document recull de forma explícita que no s’han 

de dur a terme de forma directa o indirecta, contribucions a partits polítics, organitzacions o individus relacionats amb la política 

com a via per obtenir avantatges comercials. De la mateixa manera, també inclou que no es poden utilitzar suborns o comissions 

il·legals a funcionaris de l’administració pública ni a membres de l’empresa privada per tal d’aconseguir beneficis indeguts.  
 

La societat (resum memòria)  

 

SO1 

(P)  

Percentatge d'operacions amb la implicació de la 

comunitat local en l'execució, les avaluacions 

d'impacte, i els programes de desenvolupament. 

A lavola avaluem els impactes de la nostra activitat tant a nivell social com ambiental. A més, participem activament en diferents 

entitats de la comunitat local que ens permet conèixer la seva opinió sobre les nostres activitats (veure indicadors EC9) . No 

obstant, cal tenir en compte que pel tipus d’activitat que portem a terme tenim poques operacions amb impactes significatius a 

les comunitats locals. 

 

SO9 

(P) 

Operacions amb importants repercussions 

negatives reals o potencials en les comunitats 

locals. 

No existeixen operacions amb repercussions negatives reals ni potencials en les comunitats locals.  

SO10 

(P) 

Mesures de prevenció i de mitigació aplicades en 

operacions amb importants repercussions 

negatives reals o potencials en les comunitats 

locals. 

No hi ha operacions amb importants repercussions negatives reals o potencials en les comunitats locals.  

SO2 

(P)  

Percentatge i nombre total d'unitats de negoci 

analitzades respecte dels riscos relacionats amb 

la corrupció.  

No s’han analitzat les unitats de negoci respecte els riscos relacionats amb la corrupció, ja que no es considera que hi hagi un risc 

elevat de corrupció. 

10 

SO3 

(P)  

Percentatge d'empleats formats en les polítiques 

i procediments anticorrupció de l'organització.  

No s’ha realitzat formació relativa a polítiques i procediments anticorrupció ja que no es considera que existeixin riscos elevats de 

corrupció. De totes maneres a totes les persones treballadores  de lavola s’ha fet entrega del Codi ètic de lavola en el qual  es fa 
10 
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menció específica al respecte dels drets humans en les relacions amb els nostres grups d’interès, així com una declaració 

expressa de rebuig a la corrupció. 

SO4 

(P)  

Mesures preses en resposta a incidents per 

corrupció.  

No s’han produït incidents per corrupció. 10 

 

POLÍTICA PÚBLICA 
 

   Pacte 

Mundial 

SO5 

(P)  

Posició en les polítiques públiques i participació 

en el desenvolupament d'aquestes i d'activitats 

de lobbisme (lobbying).  

lavola no es posiciona ni participa en el desenvolupament de polítiques públiques i activitats de lobbisme. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

SO6 

(A)  

Valor total de les aportacions financeres i en 

espècie a partits polítics o a institucions 

relacionades, per països.  

No es realitzen aportacions ni financeres ni en espècies a partits polítics o institucions relacionades. 10 

 

COMPORTAMENT DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL 
 

SO7 

(A)  

Nombre total d'accions per causes relacionades 

amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure 

competència, i els seus resultats.  

No s’han donat pràctiques monopolístiques ni contra la lliure competència.  

 

COMPLIMENT NORMATIU 
 

SO8 

(P)  

Valor monetari de sancions i multes significatives i 

nombre total de sancions no monetàries derivades 

de l'incompliment de les lleis i regulacions.  

En el període reportat en aquesta memòria no s’ha rebut cap sanció ni multa per incompliment legal.  
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INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL_RESPONSABILITAT DE PRODUCTE   
  

SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT 
 

 
 

Pacte 

Mundial 

ENFOCAMENT DE GESTIÓ EN L’ÀMBIT DE PRODUCTE La prestació de serveis que realitza lavola està enfocada a contribuir d’una forma proactiva amb la promoció i extensió de la 

sostenibilitat dins l’operativa diària dels nostres clients.  

Mitjançant la confidencialitat de tots els nostres professionals, explícita als contractes laborals, i la gestió específica de la 

informació garantim la privacitat de tots els nostres clients, de forma complementària a la protecció de les dades personals que 

estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

Clients (resum memòria)  

 

PR1 

(P)  

Fases del cicle de vida dels productes i dels 

serveis en els quals s'avaluen, per poder-ne 

millorar els impactes en la salut i seguretat dels 

clients, i percentatge de categories de productes i 

serveis significatius subjectes a aquests 

procediments d'avaluació.  

Pel tipus d’activitat que portem a terme, els impactes potencials sobre la seguretat del client podrien ser bàsicament en relació a la 

confidencialitat de les dades, la qual garantim d’una forma exhaustiva amb procediments formals que s’apliquen al 100% dels 

projectes desenvolupats. 

1 

PR2 

(A)  

Nombre total d'incidents derivats de 

l'incompliment de la regulació legal o dels codis 

voluntaris relatius als impactes dels productes i 

serveis en la salut i la seguretat durant el seu 

cicle de vida, distribuïts en funció del tipus de 

resultats d'aquests incidents.  

No s’ha produït cap incident derivat de l'incompliment de la regulació legal o dels codis voluntaris relatius als impactes dels 

productes i serveis en la salut i la seguretat. 

1 
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ETIQUETATGE DE PRODUCTES I SERVEIS 

   Pacte 

Mundial 

PR3 

(P)  

Tipus d'informació sobre els productes i serveis 

que són requerits pels procediments en vigor i la 

normativa, i percentatge de productes i serveis 

subjectes a aquests requeriments informatius.  

lavola no ofereix productes, sinó serveis, per tant no estan sotmesos a una normativa d’etiquetatge. En el cas de les ofertes 

tècniques que es presenten al nostres clients, amb l’objectiu de millorar la informació que els hi proporcionem, aquests ofertes són 

revisades i avaluades de manera periòdica per part del Departament de Qualitat.  

8 

PR4 

(A)  

Nombre total d'incompliments de la regulació i 

dels codis voluntaris relatius a la informació i a 

l'etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts 

en funció del tipus de resultat d'aquests 

incidents.  

No hi ha hagut cap tipus d’incident derivat de l’incompliment de la regulació legal o dels codis voluntaris relatius a la informació i 

etiquetatge de productes i serveis. 

8 

PR5 

(A)  

Pràctiques respecte de la satisfacció del client, 

incloent-hi els resultats dels estudis de 

satisfacció del client.  

La satisfacció dels nostres clients és un aspecte clau per lavola, ja que els treballs que desenvolupem els realitzem amb l’objectiu 

de satisfer els objectius del client. Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels clients, a la finalització dels projectes s’envia una 

enquesta de satisfacció. En 2010 es van enviar 122 enquestes i 134 en 2011, obtenint resposta en el 57,58% i el 62,38% dels 

casos respectivament.  El grau de satisfacció global ha estat de 8,35 l’any 2010 i de 8,53 en 2011. 
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GRAU DE SATISFACCIÓ 
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Es porta a terme un registre de les queixes rebudes per part del clients, les quals degut al seguiment que fem de les comunicacions 

rebudes dels clients, no s’han incrementat en els anys 2010 i 2011, mantenint-se estables des de l’any 2009 entre les 6-8 queixes 

a l’any.  
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COMUNICACIONS DE MARQUÈTING 
 

PR6 

(P)  

Programes d'acompliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris 

esmentats relatius a comunicacions de màrqueting, inclosos la publicitat, d'altres 

activitats promocionals i els patrocinis.  

A lavola venem serveis no productes, pel que l’impacte de les comunicacions de màrqueting que 

portem a terme no és tan directe com en el cas dels productes. En aquest sentit, no és considerat 

un aspecte material pels nostres clients i per tant no subscrivim cap codi específic que reguli les 

comunicacions de màrqueting, la publicitat i altres activitats promocionals i patrocinis. 

 

PR7 

(A)  

Nombre total d'incidents fruit de l'incompliment de les regulacions relatives a les 

comunicacions de màrqueting, incloent-hi la publicitat, la promoció i el patrocini, 

distribuïts en funció del tipus de resultat d'aquests incidents.  

No s’han produït cap incident derivats de l'incompliment de les regulacions relatives a les 

comunicacions de màrqueting. 

 

 

PRIVACITAT DELS CLIENTS 
 

   Pacte 

Mundial 

PR8 

(A)  

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el 

respecte a la privacitat i la fugida de dades personals de clients.  

No s’ha produït cap reclamació degudament fonamentada en relació a la privacitat i fugida de 

dades personals de clients. 

1 

 

COMPLIMENT NORMATIU 
 

PR9 (P)  Cost de les multes que són significatives com a fruit de l'incompliment de la normativa en relació amb 

el subministrament i l'ús de productes i serveis de l'organització.  

No s’ha rebut cap multa.  
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