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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Ecoveritas SA 

  

Breu descripció: Supermercats d’alimentació ecológica. 

 
  

Dades de contacte 
 

Diputació 247 Barcelona 08007 

 
 934342990 

 
 hola@ecoveritas.es 

 
 

www.veritas.es 

  

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

dijous, 1 / desembre / 2016 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

A Veritas estem creixent i el nostre creixement ha d'estar directament vinculat al benestar del nostre 
planeta, al de les persones que produeixen els aliments que comercialitzem i les persones que gaudeixen 
d'ells. 
Per això hem determinat un pla de ruta d'optimització de productes, processos i sistemes que 
implementarem i monitoritzarem en els propers 3 anys. L'àmbit d'actuació inclou tres vectors: 
Organització, cadena de subministrament i producte. Tan important és la comunicació d'aquest camí com 
del valor que generem. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 25 / maig / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017   Pla d’acció 2018   Pla d’acció 2019-2020 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Després de ser B CORP en el 2016 i  d’aprovar el dur examen que analitza a cada un dels departaments de 
l’empresa, valorant  els objectius i beneficis socials que hi ha en cada decisió, ens va quedar una foto molt 
real d’on érem i què podíem fer per millorar. 

Amb aquesta distinció Veritas passa a formar part de la comunitat de les millors empreses per al món. Som 
la primera cadena de supermercats a Europa que hem pogut obtenir la millor certificació del món. BCORP, 
un moviment empresarial global transformador. En el 2019 ens van atorgar el premi a la millor empresa 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1454.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_ecoveritas_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_2019-2020_ecoveritas.pdf
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ChangeMaker per ser l’empresa que més havíem evolucionat d’un examen a l’altre en la millora del 
imapcte. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El nostre paper és el d'optimitzar, inspirar i motivar els nostres col•laboradors i proveïdors per seguir en 
aquest viatge junts. 
 
Actualment estem treballant en la definició dels objectius de sostenibilitat de cara al 2025, un pas cap 
endavant en el nostre compromís i ambició per convertir-nos en una empresa d'empremta positiva. 
I ara us anotarem algunes de les accions que ja hem dut a terme per tal d’aconseguir-ho. 
 
Treballarem en algunes accions com: 
Impacte social,  disminució i compensació de l’empremta de carboni per el 2022, activisme corporatiu i 
millores de Packaging. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Empremta de carboni neutra 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Des del 2015  calculem la nostre petjada 
de carboni i assolim les millores 
necessàries per tal de, de moment, 
mitigar-la i actualment estem treballant 
en la definició dels objectius de 
sostenibilitat per a l'any 2020, un pas 
endavant en el nostre compromís i 
ambició per convertir-nos en una 
empresa d'empremta positiva per el any 
2022. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Per a això hem determinat un pla de ruta d'optimització de productes, processos i 

sistemes que implementarem i monitoritzarem en els propers 3 anys. L'àmbit 
d'actuació inclou tres vectors: Organització, cadena de subministrament i producte. 
Tan important és la comunicació d'aquest camí com del valor que generem. El nostre 
paper és el d'optimitzar, inspirar i motivar els nostres col•laboradors i proveïdors per 
seguir en aquest viatge junts. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.veritas.es 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.5, 8.4, 9.1, 10.1, 10.7 

 

Indicador/s: 

un cop aprovades les millores, les treballem amb indicadors per cada una d’elles 
 

  

 

 

Persona o àrea responsable: Anna Badia 

  

Calendari d’execució previst: 2022 petjada da carboni neutra 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Tots els departaments de l’empresa i liderat per el dep. de  

sostenibilitat. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Activisme corporatiu 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Oferir als treballadors del grup Veritas 
un programa de voluntariat corporatiu. 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Hem iniciat 2 voluntariats amb diferents entitats socials de la ciutat de Barcelona. 
 
Per una banda amb la col·laboració de BARCELONA ACTUA hem plantejat una acció 
de voluntariat exclusivament per a treballadors Veritas. Aquesta activitat de 
voluntariat esta dirigida a cuinar a les nostres instal·lacions menús que es donen a 
persones adherides a la fundació BarcelonActua.  
 
De cara a finals de 2022 començarem amb un grup de voluntariat de barri. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelonactua.org/ 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.6, 6.7, 7.2, 9.7,  

 

Indicador/s: 

Número d’accions positives 
Numero de persones que fan d’activistes 
Número d’hores realitzades 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Anna Badia. Chief Human&Planet Impact 

  

Calendari d’execució previst: Finals 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Tots els treballadors Veritas disposem d’ 1h setmanal remunerada 
per fer activisme.  

https://www.barcelonactua.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Impacte social 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Augmentar en un 30% les donacions a 
les entitats socials que ja estem 
col·laborant des de 2020. A dia d’avui 
més de 77. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Donació de menjar ecològic a famílies desfavorides  a més de 77 entitats socials del 
territori.  

  

Més informació 
(enllaç): 

www.veritas.es 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3.5, 7.6  

 
 

 

Indicador/s: 

% d’aliments donats 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Anna Badia. Chief Human&Planet Impact  

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Conscious packaging 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millora del packaging de productes 
 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Canvi del Packaging del Iogurt. L’envàs convencional del mercat te una petjada de 
carboni de 2.2 kg de Co2 i la actual de 0.77 kg de C02 així que progressivament 
canviarem tots els packaging dels iogurts de la marca Veritas 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.veritas.es 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

8.5, 10.7  

 
 

 

Indicador/s: 

Número de referencies canviades 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Producte 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: 2020 
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Petjada de carboni positiva Tones de Co2 Reducció del 46% 1.514 tones co2 
Reducció del 10% 
d’emissions de CO2 

Seguir reduint tot i 
el creixement gran 
que tenim en 
superfície i 
compensar les 
emissions 

Programa d’activisme corporatiu 
Nº de persones que fan 
activisme 
Nº d’hores de activisme. 

    

Impacte social % d’aliments donats 77 +30%   

Conscious packaging 
Número de referencies 
canviades 

Començem ara 
El 100% de les 
referencies  
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Barcelona Actua 
La Merienda 
Egueiro 
Pont Alimentari 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

