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

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: inèdit  
 

Breu descripció: inèdit es constitueix amb la missió d'enfortir la competitivitat dels seus clients 
mitjançant la incorporació de la sostenibilitat com un element diferenciador.  

Mitjançant la recerca aplicada en el camp de la sostenibilitat i la prevenció ambiental, oferim serveis 
d'ecodisseny i ecoinnovació i apliquem eines de quantificació de la sostenibilitat en productes, 
processos i sistemes. 
 

Dades de contacte:  

info@ineditinnova.com  

www.ineditinnova.com 

Tel. 932.683.476 

 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 3/06/2015  
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

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

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) 

8 

Impuls a l’ocupació verda 8 

Direcció de tesines i tesis doctorals en l’àmbit de les Ciències 
Ambientals, l’ecodisseny i ecoinnovació 

8 

 

1. PROGRAMA D'ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE 
GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE (GEH) 

Breu descripció:  

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb 
organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. La promoció d'aquests acords té com a objectiu esdevenir un instrument clau 
dins el ventall del conjunt de polítiques públiques relatives al canvi climàtic.  

Des de 2012 inèdit reporta de forma voluntària emissions de GEH originades per l’activitat de 
l’empresa.  
 
Més informació: 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/acor
ds_voluntaris/ 
 
Imatge actuació 

mailto:info@ineditinnova.com
http://www.ineditinnova.com/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/acords_voluntaris/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/acords_voluntaris/
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Beneficis: 
 
   x    Ambientals             Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: En procés, renovable anualment. 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.4 i 10.2 
 

 
 

2. IMPULS A L’OCUPACIÓ VERDA 

Breu descripció:  

Per la naturalesa de la seva activitat, inèdit genera llocs de treball verds. Des de la seva creació inèdit 
ha consolidat 7 llocs de treball fixe i ha format a 31 estudiants en pràctiques. 
 
 

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

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.6 
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3. DIRECCIÓ DE TESINES I TESIS DOCTORALS EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES 
AMBIENTALS, L’ECODISSENY I ECOINNOVACIÓ 

Breu descripció: inèdit és una empresa spin-off del Parc de Recerca de la UAB, i com a tal, manté 
una estreta vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i en concret amb els 
programes de màster i doctorat de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 

Actualment inèdit co-dirigeix 5 tesis doctorals i aproximadament 6 tesis de màster per curs.   
 
Més informació: 
 
http://icta.uab.cat/formacion/master.jsp 
 
 

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

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.5 
  

 

http://icta.uab.cat/formacion/master.jsp

