ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom:
Ecomatters
Breu descripció:
Consultoria en sostenibilitat i seguretat química. Ajuda a les empreses per definir el seu camí cap
a la sostenibilitat, centrant-se en aquells aspectes que aporten valor al seu cas particular. Els seus
projectes s'ajusten a les necessitats de cada organització en funció del seu nivell de maduresa, la
seva visió i les característiques pròpies del negoci.
Ecomatters defineix estratègies de sostenibilitat i realitza estudis concrets per quantificar l'impacte
social, ambiental i econòmic de l'empresa o de productes o serveis. Entre altres, calcula la petjada
ambiental de productes i serveis, els costos al llarg del seu cicle de vida, realitza inventaris
d'emissions, o fa estudis d'eco-eficiència. A més, ajuda a les empreses a comunicar les seves
accions i resultats mirant a la sostenibilitat com un component clau per a l'aportació de valor .
Dades de contacte:
www.ecomatters.es
info@ecomatters.es
Pau Huguet Ferran
652 94 04 26
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 25/11/2016
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Gestió estratègica de la sostenibilitat

6.6, 6.9, 8.1

2. Gestió del cicle de vida

6.8, 8.5

3. Màrqueting i comunicació verda

5.2

4. Integració de la sostenibilitat i les finances

8.2

1. Gestió estratègica de la sostenibilitat
Ecomatters ofereix serveis de consultoria estratègia enfocats a integrar criteris de sosteinibilitat en
l’activitat i la gestió de les empreses i les organitzacions. Mitjançant la incorporació de criter is de
sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la gestió empresarial es millora la competitivitat i

s’aporta valor real en diferents àmbits de l’empresa. Les empreses que integren la sostenibilitat a
la seva estratègia i activitats obtenen millors resultats, fan una millor gestió dels riscos, mantenen
millors relacions amb els grups d’interès, incloent-hi clients i proveïdors, i tenen una imatge
pública més favorable.
Ecomatters treballa per difondre i implantar aquesta visió a les empreses i organitzacions,
ajudant-les a definir i prioritzar estratègies i accions que integrin la sostenibilitat i que aportin valor
a l’empresa i als seus grups d’interès.
Més informació: http://www.ecomatters.nl/es/top-5-reasons-why-companies-should-implementsustainability

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Indefinida

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat :
6.6 Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa
socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg termini.
6.9 Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat de les
organitzacions; també en els esdeveniments (fires, congressos, festes, etc.) i les obres de la
ciutat.
8.1 Fomentar la inversió en la nova economia de la ciutat autosuficient i intel·ligent, amb un entorn
favorable per generar, captar i retenir talent. Impulsar iniciatives d’alt valor afegit, especialment
les relacionades amb el coneixement, la creativitat o la innovació.

2. Gestió del cicle de vida
Ecomatters està especialitzada en l’àmbit i la gestió del cicle de vida. Realitzem estudis
quantitatius per avaluar la sostenibilitat de productes i serveis tenint en compte criteris ambientals,
socials i econòmics. El coneixement del producte és el principi necessari per establir estratègies de
millora basades en l’ecodisseny i l’ecoproducció, i per incorporar la gestió del cicle de vida a la
presa de decisions empresarials.
Ecomatters ajuda a les empreses a calcular el seu impacte i el dels seus productes durant tota la
seva vida útil. Amb els resultats dels estudis, ajudem a les empreses a definir estratègies per
millorar de forma eficient els seus productes i activitats.
Més informació (enllaç): http://www.ecomatters.nl/es/competencias/gestion-del-ciclo-de-vida i
http://www.ecomatters.nl/es/servicios/analisis-de-ciclo-vida-acv

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Indefinida

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat :
6.8 Avaluar els projectes en termes d’impacte social i ambiental, i incorporar els resultats en la
presa de decisions
8.5. Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, com a procediments prioritaris
de creació de productes i serveis. Eliminar l’obsolescència programada.

3. Màrqueting i comunicació verda
Els estudis, informes, o documentació relacionada amb la sostenibilitat són sovint de tipus tècnic i
són difícils d’interpretar per a destinataris no-experts. Ecomatters ajuda a les empreses a
comunicar de manera eficient les seves polítiques i resultats en l’àmbit de la sostenibilitat,
assegurant que arriben al públic objectiu i que s’assoleixen els objectius desitjats. La bona
comunicació dels resultats ambientals ofereix a les empreses oportunitats comercials, millora la
imatge corporativa i del producte, i facilita les relacions amb diferents grups d’interès.
Sigui a través d’informes específics o de sistemes d’ecoetiquetatge, Ecomatters gestiona la
comunicació i el màrqueting entre empreses o destinat al consumidor o usuari final, i està
compromesa amb el desenvolupament, la implantació i la divulgació de les metodologies i
sistemes de comunicació de la sostenibilitat per afavorir la seva acceptació pública i el
desenvolupament sostenible. Per exemple, Ecomatters participa en els pilots del programa Product
Environmental Footprint sobre petjada de producte i etiquetatge ambiental de la Comissió
Europea.
Més informació (enllaç): http://www.ecomatters.nl/es/competencias/marketing-y-comunicacion i
http://www.ecomatters.nl/es/proyectos/pef-screening-study-cepe

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Indefinida

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat :
5.2 Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels
productes (origen, durabilitat, producció ecològica, transgènics, etc.), dels productors i de la
comercialització. Exigir un bon etiquetatge.

4. Integració de la sostenibilitat i les finances
La integració de la sostenibilitat en l’estratègia empresarial requereix la combinació de criteris
socials i ambientals amb criteris econòmics i financers. Ecomatters té experiència en el
desenvolupament de models de negoci sostenibles, estratègies relacionades amb la gestió de la
cadena de valor, o en el càlcul i la gestió de les externalitats.
Ecomatters promou la integració dels aspectes no-financers en la presa de decisions de les
empreses, internalitzant els costos ambientals, socials i humans en els resultats empresarials.
Hem desenvolupat i promovem (llicència creative commons) l’ús de models que integren les
diferents dimensions de la sostenibilitat (ambiental, social, humana i econòmica) per a contribuir
de forma plena i integrada al desenvolupament sostenible.
Més informació (enllaç): http://www.ecomatters.nl/es/competencias/economia-y-finanzas ,
http://www.ecomatters.nl/es/proyectos/4-dimensional-profit-and-loss-akzonobel i
http://www.ecomatters.nl/es/descargas/metodologias

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Indefinida

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat :
8.2. Internalitzar els costos socials i ambientals, incloure’ls en la comptabilitat i donar -la a
conèixer. Incorporar aquests criteris en la fiscalitat, establint tributs dissuasoris i incentivadors
(bonificacions, exempcions, ajudes, etc.).

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.

