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Descripció de la iniciativa

Càlcul i compensació de gasos amb efecte 
d’hivernacle dels viatges corporatius a través 
del programa Clean CO2 de Lavola.

Clean CO2 és la marca de gestió i compensació 
de carboni de Lavola que permet una reducció 
efectiva de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Clean CO2 calcula i compensa de 
manera senzilla les emissions de carboni que 
a causa dels processos específics que duem a 
terme no són possibles d’evitar.

Compensar aquesta empremta de carboni 
és possible amb la participació de la nostra 
empresa en projectes de gestió de masses 
forestals al Brasil, que tenen un impacte po-
sitiu tant en el medi ambient com en l’entorn 
social on es desenvolupa cada projecte. Amb 
la compensació de vols es col·labora en un 
projecte de biomassa al Brasil, que afecta 
dues petites indústries de ceràmica vermella 
i prototípica: Capelli Ceramics, que produeix 
principalment teules, i Bandeira Ceramics, 
fabricant de maons. Amb l’execució del pro-
jecte, la fusta nativa s’ha substituït per bio-
massa renovable que hi ha a la regió (bambú, 
serradures, canya de sucre i closca de coco), 
fet que redueix les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle associades a l’activitat 
original. Certificació Verified Carbon Standard 
i SOCIALCARBON®.

Incentives Barcelona és una agència de viat-
ges fundada l’any 2002, amb seu a Barcelona. 
Ofereix serveis de viatges, programes únics 
d’incentius, reunions i esdeveniments soste-

nibles a tot Espanya i de recerca de localit-
zacions adequades per fer sessions de foto-
grafia o rodatge (location scouting). L’any 2014 
Incentives Barcelona va decidir aportar el seu 
gra de sorra a la lluita contra el canvi climàtic 
mitjançant la neutralització de les emissions 
dels seus propis viatges corporatius que va 
fer el 2013. Aquest any ha donat continuïtat a 
aquesta acció, calculant i neutralitzant la pe-
tjada de carboni de tots els viatges corpora-
tius en avió efectuats el 2014, amb el suport 
tècnic de Lavola.

Les emissions generades pels viatges corpo-
ratius en avió del 2014 pugen a 2 tCO2eq. In-
centives Barcelona ha compensat aquestes 
emissions contribuint al projecte de canvi de 
combustible Argibem, São Sebastião i Vulcão, 
desenvolupat al Brasil i certificat per Verified 
Carbon Standard i Socialcarbon. El projecte 
consisteix a substituir  combustibles fòssils 
per biomassa renovable per alimentar els 
forns de tres empreses productores de cerà-
mica de la zona de l’estat de Rio de Janeiro. 
A més de reduir emissions de CO2, el projecte 
contribueix a  reforestar l’entorn i a reutilitzar  
residus. També comporta beneficis socials, 
generant nous llocs de treball per a dones i 
persones discapacitades, col·laborant en una 
ONG local que dóna suport a malalts de sida i 
contribuint en la compra d’un camió cisterna 
de gestió i tractament d’aigua per donar su-
port a l’hospital local i a escoles amb accés 
difícil a l’aigua.
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Incentives Barcelona
Els viatges d’Incentives compensen

http://www.clean-co2.com/software/ca/compensacions/certificats/EV000120150056%20
http://www.clean-co2.com/portfolio/bandeira-and-capelli-ceramics/
http://www.clean-co2.com/portfolio/bandeira-and-capelli-ceramics/
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Incentives Barcelona ha obtingut el certifi-
cat Clean CO2 que garanteix la compensació 
d’emissions efectuada, i el Segell Clean CO2 
Certified amb codi QR que dóna accés a una 
app divulgativa.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat: 10. Resiliència i responsabilitat pla-
netària: de la resposta puntual a l’acció global. 

Durada: Des del 2013.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Responsabilitat en el consum i la generació 
d’impactes ambientals locals i globals. Pro-
tegir el clima. Comptabilitzar i, en cas de no 
poder minimitzar les emissions d’efecte hi-
vernacle, recórrer a la compensació.

Impulsor: EQUIP INCENTIVES BARCELONA.

Contacte: INCENTIVES BARCELONA, SA |  
Sandra Oude Wansink | 932 720 541 | www.in-
centivesbarcelona.es

Col·laborador: LAVOLA.

Indicadors associats
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Som cinc persones a 
l’equip, de les quals de dues 
a tres viatgem per temes 
de vendes a l’estranger o bé 
per desenvolupar projectes 
i viatges d’inspecció en al-
tres ciutats, com ara Bilbao, 
Madrid i Sevilla.

Quantitat de CO2e com-
pensades= 2,00 t CO2e

http://www.clean-co2.com/incentives_barcelona_2014/
http://www.clean-co2.com/incentives_barcelona_2014/
http://www.clean-co2.com/incentives_barcelona_2014/
http://www.clean-co2.com/incentives_barcelona_2014/
http://www.clean-co2.com/incentives_barcelona_2014/

