SERVEIS D’INTERÈS PER A L’ADMINISTRACIÓ

MOBILITAT SOSTENIBLE

OFERIM DIVERSES SOLUCIONS PER DONAR RESPOSTA A
NECESSITATS EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
__ Plans i estudis de mobilitat urbana
__ Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
__ Plans de mobilitat d'empreses i plans de mobilitat en l'àmbit dels polígons industrials
__ Estudis de millora dels serveis del transport públic
__ Projectes de mobilitat tova (camins escolars, plans directors de la bici...)
__ Plans de gestió ambiental de la flota de transport
__ Programes escolars d’educació per a una mobilitat sostenible
__ Campanyes de comunicació per al foment de la mobilitat sostenible

PROJECTES DESTACATS
__ Suport tècnic al Servei de Mobilitat de l'ATM
__ Assistència tècnica en mobilitat per al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calvià (Mallorca)
__ Assistència tècnica per a la redacció de l‘estudi de mobilitat als poligons industrials de Rubí
__ Estudi per a la determinació de l’afluència de visitants als grans establiments comercials situats a Catalunya mitjançant l’ús
de vehicles privats
__ Assistència tècnica per a l’anàlisi i propostes de millora del servei d’autobús urbà i suport en la redacció del plec de
condicions dels servei urbà de transport de Rubí
__ Estudi d'actualització del Pla de parades de bus de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona
__ Assistència tècnica per a la redacció d’un estudi dels camins escolars de Sant Andreu de Llavaneres
__ Pla de transport als centres de treball d'Euskotren
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__ Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC)
__ Actualització i seguiment de PAES
__ Compensació d'emissions de serveis municipals Clean CO2
__ Projectes de reducció d'emissions per finançament
d'actuacions municipals

__ Avaluacions ambientals en el planejament urbanístic
__ Estudis d'integració paisatgística
__ Plans de gestió i d'usos del sòl no urbanitzable

RESIDUS
__ Campanyes de comunicació, amb objectius
quantificables de minimització de residus i d'increment
de recollida selectiva
__ Auditories d'acompliment i millora dels serveis de
recollida de residus i neteja viària
__ Planificació i dimensionat dels serveis de recollida de
residus i neteja viària
__ Suport a la redacció de nous plecs
__ Optimització de les ordenances fiscals de residus

Contacte
Jordi Codina
jcodina@lavola.com
M +34 661 728 309
T +34 938 515 055

Rbla. Catalunya 6, pl. 2, 08007 Barcelona
Av. de Roma 252, 08560 Manlleu
www.lavola.com
@lavola1981

ENERGIA
__ Auditories d'estalvi energètic en edificis i enllumenat públic
__ Gestió, contractació, optimització i monitorització
energètica
__ Projectes d'instal·lacions per a un ús eficient
__ Energies renovables: estudis de viabilitat, revisions del
funcionament d'instal·lacions i instal·lacions clau en mà
__ Campanyes d'estalvi energètic i minimització de la
pobresa energètica

EDIFICACIÓ SOSTENIBLE
__ Sistemes de gestió i informació ambiental energètica
dels edificis
__ Serveis per a la construcció sostenible
(certificació sostenible d'edificis)
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