
  
 
 
 

 

1 
 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: ACCIÓNATURA 
 

Breu descripció:  
 

A Acciónatura treballem en projectes de recuperació i conservació de la biodiversitat en diversos 
àmbits, impulsem la creació d’una xarxa d’espais naturals protegits mitjançant la compra i 
arrendament de finques o els acords de custòdia, i desenvolupem iniciatives de sensibilització. Fem 
que la conservació dels valors naturals sigui compatible amb el seu ús públic i el seu aprofitament 
educatiu, i promovem l’ecoturisme com a instrument per al desenvolupament. 
 

Dades de contacte:  

Telèfon: 93 237 38 02 

Twitter: @accionatura 

Facebook: https://es-la.facebook.com/ong.accionatura 

Web: www.accionatura.org  
Correu electrònic: info@accionatura.org 

 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 22/02/2013 

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

COMPENSANATURA 1 i 6 

  

 

1. COMPENSANATURA 

 
Breu descripció:  
 
Iniciativa de compensació de la ocupació del sòl. Proposa 
compensar l’àrea de sòl (en metres quadrats) ocupat por una 
organització, mitjançant la compra i protecció d’una superfície 
equivalent d’hàbitat de vida silvestre, situat en un dels paratges 
naturals més rics i més amenaçats de la Terra (un “hotspot” de 
biodiversitat). 
 
 
 
 

http://www.accionatura.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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A www.compensanatura.org promovem que particulars i organitzacions ajudin a salvaguardar 
paratges naturals d’una superfície equivalent als m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, 
oficines, botigues o naus industrials. Tenim projectes a Equador (selva tropical) i aquí a casa nostra, 
en relació a la urgent preservació dels darrers boscos madurs de Catalunya (programa Selvans).  
  
CompensaNatura és una eina d’ACCIÓ PRÀCTICA, i RESPONSABILITAT CORPORATIVA, inspirada en la 
tercera revisió del Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS) i el primer indicador 
bàsic obligatori d’impacte d’una organització sobre la biodiversitat: la "ocupació del sòl", expressada 
en "metres quadrats de superfície segellada". Amb CompensaNatura, podeu donar una primera sortida 
en aquest indicador, com a acció única (mentre no variï la superfície ocupada) i econòmica: amb 9,50 
€ preservem una superfície de bosc madur equivalent al que ocupa una oficina de 50m2.  
 
 

Beneficis: 
 
 x   Ambientals             Socials            Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: En curs 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.9 i 6.6  
 

 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització. 

http://www.compensanatura.org/

