ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Incentives Barcelona
Breu descripció:
Incentives barcelona és un “dmc” (destination management company) amb més de deu anys
d’experiència. Som especialistes en l’organització de viatges d’incentius, reunions, activitats i viatges
per a grups.
Dades de contacte:
www.incentivesbarcelona.es
info@incentivesbarcelona.es
93 272 05 41
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 10/12/2013

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
1. Compensació d’emissions del transport aeri a nivell corporatiu
2. Col·laboració amb el projecte Make-A- Wish®

Objectiu CCS
10.
Resiliència
responsabilitat planetària

i

7. Benestar de les persones

1. COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DEL TRANSPORT AERI
Breu descripció:
Càlcul de la petjada de carboni dels viatge corporatius i compensació de les emissions de CO2
derivades (vols que agafen els treballadors/es per motius d’inspecció, reunions, fires, etc).
S’ha assumit a nivell empresarial la responsabilitat de la petjada de carboni, contribuint a la reducció
de gasos amb efecte d’hivernacle a través de la finançament d’un projecte socioambiental de
compensació d’emissions al Brasil (2 tones).
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global
10.2. Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions d’efecte hivernacle. En el cas
que no es puguin reduir a zero, recórrer a la compensació.

2. COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE SOCIAL Make-A- Wish®
Breu descripció:
Incentives Barcelona recolza Make-A-Wish® Spain, una entitat sense ànim de lucre que general il·lusió
entre nens i nenes que pateixen malalties greus, aportant experiències personals d’esperança, força i
alegria. Incentives Barcelona ajuda i acompanya de forma voluntària a molts d’aquests infants que
venen a Espanya. A banda, els clients de l’empresa poden donar una aportació econòmica a aquesta
organització.
Beneficis:
Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
7.1. Incrementar la qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament humà, amb especial atenció
a les persones amb dependència.
7.2. Afavorir una bona convivència basada en la inclusió, l’equitat, la solidaritat, el respecte i la
confiança.

