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Eines per fer front al canvi climàtic des de les organitzacions 
Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i 

Compensacions Voluntàries 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya posa a l’abast d’entitats, 
empreses i institucions dos programes per fer front al canvi climàtic:  
 
Els Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) són 
una eina per a organitzacions que busquen un compromís voluntari per comptabilitzar i reduir les 
seves emissions de GEH més enllà del que obliga la normativa. 
 
Les Compensacions Voluntàries permeten a organitzacions o persones comprar emissions que 
estalvien entitats promotores de projectes, compensant d’aquesta manera les emissions derivades 
de la seva activitat, que no han pogut reduir aplicant mesures internes. 
 

Data: divendres, 30 de setembre de 2016 
Hora: de 9 a 11 h 
Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat (Av. Josep Tarradellas, 2-6)  
Com arribar-hi: Rodalies (Barcelona Sants), Metro (L3, L5- Sants Estació), Bus (27, 32, 78, 109, 

115, H10, V7) i Bicing.                             
 

Programa 

 9.00 h  Benvinguda. Iñaki Gili, Responsable de Mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic (OCCC) 

 9.10 h  Presentació del Programa Acords Voluntaris. Sheila Román, tècnica de l’OCCC. 

 9.30 h  Experiència de l’Hospital Plató, empresa membre de B+S adherida al Programa Acords 
Voluntaris. Joan López Carrascosa, coordinador del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 9.45 h Experiència d’Urbaser, empresa membre de B+S adherida al Programa Acords 
Voluntaris. Cristina Arroyo, tècnica de qualitat i medi ambient. 

 10.00 h Presentació del Programa Compensacions Voluntàries. Marta Hidalgo, tècnica de 
l’OCCC. 

 10.30 h Torn de preguntes. 

 11.00 h Cloenda. 
 

Inscripcions al formulari. Més informació a bcnsostenible@bcn.cat o al telèfon 93 256 25 93. 
 

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat recull el repte de l’escalfament global a la línia d'acció 
10.2: Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions amb efecte d'hivernacle. En 
el cas que no es puguin reduir a zero, recórrer a la compensació.   
 
Activitat organitzada per Barcelona + Sostenible en col·laboració amb l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic. 
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