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Denominació social ARUM SERVEIS 
AMBIENTALS  

 

Tipus de societat  SCP 

Any de constitució 2008 

Nº de treballadors/es 4 

Sector Enginyeria, medi ambient i 
protecció civil 

Contacte snadal@arumsa.com 

Pàgina web  www.arumsa.com 

 

Descripció dels principals serveis/productes oferts 

Consultoria i assessorament ambiental.  Elaboració de memòries i projectes ambientals, 
assessorament a empreses i ens públics, i tramitació de requeriments ambientals de 
l’administració pública (residus, aigües, atmosfera, etc.). 

Sistemes de gestió ISO. Disseny, implantació, manteniment i auditoria interna de sistemes de 
gestió ambiental (ISO 14001/EMAS), qualitat (ISO 9001), seguretat laboral (OSHAS 18001), i 
eficiència energètica (ISO 50001), entre d’altres. 

Enginyeria. Elaboració de projectes tècnics i memòries valorades del camp de l’enginyeria; 
especialitat en enginyeria ambiental, forestal i agronòmica. 

Eficiència energètica.  Elaboració d’estudis d’estalvi i eficiència energètica, certificats 
d’eficiència energètica d’edificis, projectes, etc. 

Ordenació i Gestió del Territori. Avaluació ambiental estratègica de plans, programes i 
projectes, estudis d’impacte i integració paisatgística i tot tipus de projectes associats amb el 
medi natural (plans de gestió cinegètica, plans de gestió, PTGMF, PSGMF, ...). 

Protecció Civil. Elaboració de plans d’autoprotecció d’establiments, centres i activitats, plans 
de protecció civil (INUNCAT, NEUCAT, TRANSCAT,...) i memòries de seguretat; implantacions, 
manteniments, simulacres d’emergències i formacions.  

Responsabilitat social empresarial. Memòries de responsabilitat, plans d’igualtat. 

Formació i comunicació. Campanyes de sensibilització, organització de jornades-cursos-
seminaris, formació a mida. 

 

Exemple de projectes emblemàtics realitzats i imatges  

 Estudi de contenerització i millora de la recollida selectiva de Tàrrega.  

 Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) (Tàrrega, Bellpuig, Torà, Vilagrassa, Castellserà...). 

 Avaluació ambiental estratègia de la modificació del POUM (Vall de Bianya, Balaguer...). 

 Pla d’Autoprotecció: Teatre la Llotja de Lleida, Aplec del Caragol,  Edifici judicial de l’Audiència-
El Canyeret,  Policlínic el Vendrell, etc. 

 Campanyes de foment de recollida selectiva: Mollerussa, Almacelles, Pla d’Urgell, l’Urgell, etc. 
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