
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom:  

Lavola (Serveis per la Sostenibilitat) 

 

Breu descripció:  

 

Lavola és una empresa de serveis per a la sostenibilitat  integral, que acompanya i 

ajuda els seus clients a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.  Tenim 

més de 30 anys d’experiència en el desenvolupament de serveis ambientals en els 

camps del canvi climàtic, la comunicació, l’educació, la consultoria i l’enginyeria 

(www.lavola.com)  

 

Dades de contacte: 

 

ppascual@lavola.com 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  11/12/2012 

 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  

 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

Cercle de proveïdors neutres. Clean CO2:  

organitzacions, productes i serveis més sostenibles.  

10.2, 10.7 

 

 

Cercle de proveïdors neutres.  

Clean CO2:  organitzacions, productes i serveis més sostenibles 

 

Breu descripció:  

 

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 (www.clean-co2.com)  

 

 

http://www.lavola.com/
mailto:ppascual@lavola.com
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.clean-co2.com/


  
 
 
 

 

Clean CO2 és un servei innovador de gestió i compensació d’emissions de carboni per 

a que les organitzacions, els productes i els serveis tinguin una major implicació 

social. Permet aportar valor afegit gràcies a un compromís demostrable amb el medi 

ambient davant el canvi climàtic. 

 

Sigui quina sigui l’activitat que dueu a 

terme, Clean CO2 calcula i compensa de 

forma senzilla les emissions de carboni de la 

vostra organització, que degut als 

processos específics que dueu a terme no 

són possibles d’evitar. 

 

Per exemple, L’Ajuntament de Barcelona, 

forma part del programa d’afiliació de Clean 

CO2, i disposa del Software Clean CO2 per a 

calcular i compensar les emissions d’alguns dels seus actes i de materials 

comunicatius. Per exemple, la producció dels programes de La Mercè 2015 ha estat 

neutre en emissions, a través de la contribució a un projecte d’energies renovables 

al Brasil.  

 

Clean CO2, a través del seu programa d’afiliació, també és una solució òptima per als 

negocis que oferiu productes i serveis a tercers, com són els viatges, 

esdeveniments, aliments, begudes, materials comercials, restaurants, impremtes, 

electrodomèstics i aparells electrònics, estades en hotels, etc. 

 

Compensar aquesta ‘petjada de carboni’ és possible avui dia amb la participació de 

la vostra organització en projectes d’energies renovables i de gestió de masses 

forestals a tot el món, que impacten positivament tant en el medi ambient com en 

l’entorn social on es desenvolupa cada projecte. Els vostres productes i serveis 

podran incorporar l’innovador segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, amb el qual els  

vostres clients podran ampliar informació sobre la compensació de la seva compra, el 

projecte d’energies renovables o gestió de masses forestals al qual han contribuït, i 

la quantitat d’emissions que s’han reduït. D’aquesta manera, la vostra empresa 

incorpora una actitud sostenible amb un resultat molt positiu sobre les marques i la 

reputació corporativa. 

 

Clean CO2 també posa a la vostra disposició eines per comunicar als vostres grups 

d’interès aquest compromís amb el territori, el medi ambient i les persones.  És 

aplicable a gairebé qualsevol producte, i integra un certificat que permet acreditar 

aquest benefici davant del consumidor final o qualsevol grup d’interès.  Clean CO2 es 

distribueix arreu del món a través de la seva xarxa de representants, i a nivell local a 

través del seu programa d’empreses afiliades que ofereixen productes i serveis 

neutres en emissions. 

Tècnicament, Clean CO2 es basa en les metodologies internacionals de referència 

ISO 14064 i el GHG Protocol per calcular la petjada de carboni d’empreses, i en les 

metodologies ISO 14067, PAS2050 i GHG Protocol Product Accounting per calcular la 

http://www.clean-co2.com/compansem/afiliacio/
http://www.clean-co2.com/projectes/


  
 
 
 

 

petjada de carboni de productes i serveis. 

Clean CO2, la marca que compensa. 

 

El cercle de proveïdors neutres en emissions de CO2 és una iniciativa a la qual es 

poden sumar totes les empreses que ofereixen serveis a l’organització i que forma 

part de l’estratègia de canvi climàtic de l’empresa. 

 

Les empreses que formen part del cercle, calculen, redueixen i compensen les seves 

emissions amb Clean CO2, participant en projectes d’energies renovables amb 

compromís social desenvolupats en diferents parts de món.  

 

 

Responsable: 
 

Miquel A. Rubio, responsable de l’àrea de canvi climàtic de Lavola  

e-mail: mrubio@lavola.com 

 

 

 

 

Beneficis: 

 

X  Ambientals       Socials      Econòmics   

 

 

Vigència de l’actuació: 31/12/2022 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 10.2, 10.7 

 

 

 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

Relació de memòries de sostenibilitat de Lavola: 

http://www.lavola.com/nosaltres/memories-de-sostenibilitat/ 

 

mailto:mrubio@lavola.com
http://www.lavola.com/nosaltres/memories-de-sostenibilitat/

