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Pla de Sostenibilitat Sectorial del Port de 
Barcelona 

 
El Pla de Sostenibilitat Sectorial del Port de 
Barcelona (PSS) té per objectiu mesurar el grau 
de resposta que estem donant a les expectatives 
dels nostres grups d'interès i aplicar les millores 
necessàries. 

 
Com a organització adherida al Pla de la 
Comunitat Portuària del Port de Barcelona, 
anualment participem en la recollida de dades 
sobre l´acompliment econòmic, social i 
mediambiental, que serveixen per confeccionar 
els indicadors que s´inclouen a la Memòria del 
Port de Barcelona, que dona transparència i 
apropa el Port als nostres grups d’interès.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta memòria executiva és un recull de les 
dades de l´enquesta del PSS. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
1. ABAST D´AQUESTA MEMÒRIA 

 
Arola Aduanas y Consignaciones, S.L. es troba 
ubicada dins del recinte portuari.  
 
Aquesta memòria executiva ha estat elaborada 
pel Port de Barcelona, confeccionada en un 
document base, amb la informació 
proporcionada per nosaltres a l´enquesta 
anual del Pla Sectorial de Sostenibilitat.  

 
A banda de la present Memòria Executiva de 
Sostenibilitat, podeu consultar la nostra memòria 
de sostenibilitat, que conté més detall dels 
indicadors socials i ambientals.  
 

 
 
 
 
Qualsevol dubte respecte a la present memòria 
pot adreçar-se a:  
Sra. Carmen Mestre, calidad@arola.com. 
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2. DIMENSIÓ BON GOVERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
Ens hem compromès a donar resposta als 
compromisos de l’Agenda 2030 sobre el 
desenvolupament sostenible i, per això, hem 
focalitzat els nostres esforços i mesurat 
l’acompliment en aquells que més interrelació 
guarden amb la nostra activitat.  
Hem incorporat els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) a la nostra 
estratègia empresarial, duent a terme diverses 
accions i compromisos alineats amb els ODS.  

 
2.2 Bon Govern 
Avancem cap a les millors pràctiques de govern 
corporatiu, perquè estem convençuts que 
impulsen i enforteixen el nostre 
desenvolupament.  
Disposem d´un codi ètic/bon govern per escrit. 
Realitzem memòria de sostenibilitat. 
Disposem de canals formals específics per a 

consulta sobre temes ètics. 
I disposem de canals formals de denuncia sobre 
temes ètics. 
Disposem de polítiques i/o procediments per a la 
lluita contra la corrupció. 
Reclamacions rebudes: 0. 

 
2.2 Bon Govern 
Avancem cap a les millors pràctiques de govern 
corporatiu, perquè estem convençuts que 
impulsen i enforteixen el nostre 
desenvolupament.  
Disposem d´un codi ètic/bon govern per escrit. 
Realitzem memòria de sostenibilitat. 
Disposem de canals formals específics per a 
consulta sobre temes ètics. 
I disposem de canals formals de denuncia sobre 
temes ètics. 
Disposem de polítiques i/o procediments per a la 
lluita contra la corrupció. 
Reclamacions rebudes: 0. 
 

Multes o sancions rebudes  
Ètics: No tenim 
 

Econòmics: No 
tenim 

 
Socials: No tenim  

 
Ambientals: No 
tenim 

 
2.3 Col·laboració amb els Grups 
d´Interès 
Considerant que les aliances, enforteixen i creen 
vincles de confiança a la societat, pertanyem a les 
següents associacions i/o organitzacions:  

·PIMEC 
Disposem de canals formals de comunicació per 
al diàleg amb els Grups d’Interès de la Comunitat 
Portuària: 
             ● Clients 
 ● Treballadors/es 
             ● Proveïdors 
             ● Societat 
             ● Mitjans comunicació 
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3. DIMENSIÓ ECONÒMICA 

 
 

3.1 Gestió econòmica 
Durant l´any 2021, la nostra facturació ha estat 
de 45,479,795.00 €. 
 
No hem rebut ajudes econòmiques públiques 
de l’Estat, Comunitat Autònoma o de la Unió 
Europea.  
 
En quant a de reclamacions rebudes sobre 
incompliments de temes econòmics. 
Reclamacions rebudes: 0. 
 

3.2 Innovació i desenvolupament 
La societat actual ens exigeix estar a la vanguardia 
de la innovació per a respondre a les necessitats 
canviant de la societat. 
 
La nostra inversió en I+D+i sobre el total de la 
inversió, és de: 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Satisfacció dels nostres clients 
Els clients són el centre de la nostra feina, i la 
inspiració que ens ajuda a continuar endavant.  
 
La fidelitat i la confiança dels nostres clients, són 
indicadors del nostre progrés.  
 
 
La nostra màxima prioritat és la satisfacció de les 
necessitats i expectatives de cadascun dels 
nostres clients. Anualment valorem la satisfacció 
dels nostres clients. 

 
Durant l´any 2021, no hem rebut cap. 
reclamació per violació de la privacitat de dades. 
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4. DIMENSIÓ SOCIAL 

 

4.1 El nostre equip 
Les persones que conformen el nostre equip. 
Plantilla total de persones treballadores 2020:  68 
Plantilla total de persones treballadores 2019: 84 
La distribució de la nostra plantilla per sexe i 
càrrec, és la següent. 
Direcció 
Dones (%): 6% 
Homes (%):6% 
 
Comandaments intermedis 
Dones (%):6% 
Homes (%):4% 
 
Administració 
Dones (%): 41% 
 
Homes (%):24% 
 
Operaris 
Dones (%): 38% 
Homes (%):64% 
 
Altre llocs 
Dones (%):9% 
Homes (%):2% 
 
Consell d´administració o Administradors/es 
Dones (%):0% 
Homes (%):0% 
 
Les persones fixes representen el 94% de la nostra 
plantilla. El 100% de les persones, estan contractades a 
jornada completa,  
El 100% de persones estan cobertes per convenis 
col·lectius. 
2% de persones estan contractades externament. 

 

4.2 Prevenció de riscos laborals 
Es disposa d’un Servei de Prevenció de riscos Laborals. 
El nombre total d´accidents laborals a data 31 de 
desembre de 2021, ha estat: 1. 
La distribució dels accidents laborals és la següent: 
In itinere: 1 
 

4.3 Mobilitat 
Som conscients que els desplaçaments quotidians de 
les persones treballadores, generen un impacte 
ambiental, 
A dia d’avui, no disposem d’un Pla de Mobilitat. 
 

4.4 Formació del nostre equip 
Conscients que la formació de les persones que 
treballen amb nosaltres. Total hores de formació 
anual cursades per les persones treballadores: 1077 
La distribució de les hores de formació anual per 
temes i sexe és la següent: 
 
Habilitats professionals i personals  
Dones: 589 
Homes: 388 
 
Prevenció de riscos laborals 
Dones:  0 
Homes: 0 
 
Altres 
Dones:  100 
Homes: 0 
Desposem d’altres formacions internes. 
 

4.5 Igualtat i diversitat 
Apostem per la igualtat d’oportunitats i la diversitat de 
les persones. Les persones amb discapacitat 
reconeguda, en plantilla, son el 0%. 

Per altra banda, el 0% de les persones en plantilla, són  
persones amb risc d’exclusió social. 

Disposem així mateix d’un protocol d’assetjament 
laboral i sexual, per tal de prevenir i establir les accions 
a dur a terme en qualsevol cas d´assetjament laboral 
o sexual.  

Disposem d’un Pla d’Igualtat 
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5. DIMENSIÓ AMBIENTAL 
5.1 Gestió ambiental 

  
La nostra despesa en sostenibilitat 
mediambiental respecte al total de la despesa, és 
del 0%%. 

 
El percentatge d’inversió en sostenibilitat 
mediambiental respecte al total de la inversió és 
del 0%. 

 
Durant aquest exercici, hem dut a terme aquest 
total de projectes en I+D +i en medi ambient: 0 

 
Reclamacions en temes ambientals 0 

 
No hi ha reclamacions. 
 

5.2 Ús dels recursos 
Desconeixem els nostres consums d’energia 
elèctrica (kWh) durant l´any 2021. 
 
Desconeixem els nostres consums d’ aigua 
(m3)  durant l´any 2021. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Petjada de carboni 
Medim la nostra petjada de carboni. 

 
 

5.4 Residus 
Pel que fa als residus que generem, gestionem la 
recollida selectiva, de la següent forma:  

 
Paper i cartró: No registrem aquest residu.  

 
Plàstic: No registrem aquest residu. 

 
Vidre: No registrem aquest residu. 

 
Residus perillosos: No registrem aquest residu. 
 
Altres residus: No registrem aquest residu. 
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6. LA NOSTRA BONA PRÀCTICA EN 
SOSTENIBILITAT  

 

Disposem de targetes de visita Paperless per a 
tots els empleats del Grup Arola ja que volem 
reduir el consum de materials. 

 
El resultat ja és una reducció molt significativa de 
la despesa de paper i tòner (impacte ambiental) 
així com una oportunitat per millorar cap a la 
transició digital. 

 
 

 


