
 

                                            
 

 
 JORNADA EMPREMPTA DEL CARBONI COM AVANTATGE 

COMPETITIVA PER A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA 
 

3 d’octubre de 2012 

Resum 
 
Aquesta jornada té com a principal objectiu donar a conèixer “ l’empremta del carboni” 
a totes les empreses, entitats, organitzacions interessades en aquest indicador d’ 
eficiència ambiental, que està prenent cada vegada més rellevància. 

Per una banda, la demanda creixent per part del mercat de productes de menor 
impacte ambiental, i per una altra banda els objectius de reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle (GEI) fan necessari establir aquest ecoindicador que ofereix 
una valoració objectiva de la contribució al fenomen de canvi climàtic. 

La determinació de l’Emprempta de Carboni, és el primer pas per establir plans d’acció 
amb la finalitat de minimitzar l’impacte ambiental generat per les activitats productives 
d’una empresa i la  seva cadena de subministres, així com per les pròpies de la seva 
organització. D’aquesta manera, les companyies poden afrontar i respondre 
eficaçment a les exigències presents i futures, obtenint avantatges competitives en un 
mercat globalitzat marcat per la consciència “verda”. 

En les diferents ponències que formen part d’aquest seminari s’abordarà el concepte 
“empremta del carboni” i es presentaran les principals metodologies, els últims 
avanços en aquesta matèria i les possibilitats de verificació. També s’exposarà un cas 
pràctic de càlcul i les avantatges derivades, així com l’estratègia de promoció del càlcul 
impulsada des de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 
 



 

                                            
 

Programa 
 
09:30h  L’EMPREMPTA DEL CARBONI: CONCEPTE I METODOLOGIA. PANORAMA 
INTERNACIONAL. 
Sra. Montserrat Castillo. 
Directora tècnica RepaQ i membre del CRESCA 

 

10:15h EMPREMTA DEL CARBONI I ESTRATEGIA AMBIENTAL. Cas pràctic d’èxit 
Sr. Eduard Mas.  Grup Codorniu 

Responsable QSE 

 

10:45h. Pausa cafè. 

 

11:30h. “EMPREMTA DEL CARBONI¿ÉS NECESSARIA LA SEVA VERIFICACIÓ?” 
Sr. Juan Andrés Salido 
DNV (Det Norske Veritas Business Assurance España) 
 
 

12:15h.  PROGRAMA D’ ACORDS VOLUNTARIS:  UNA OPORTUNITAT PER  AVANÇAR 

Sr. Salvador Samitier 

Director de l’OCCC (Oficina de canvi climàtic de Catalunya) 

 
13:00h TAULA RODONA:  Fòrum de debat. 
 
 
 
 
 



 

                                            
 

Dirigit a 
 

Personal tècnic, o vinculat a les àrees de Medi Ambient, Màrqueting, Responsabilitat 

Social Corporativa. 

 

 

3 d’octubre de 2012 

EDIFICI CAMPUS  DE TERRASSA 

Lloc  Celebració: c/ Colom, 2 

 

INSCRIPCIONS http://www.cresca.upc.edu 

Telèfon: +34 937398654 

Fax: +34 937398225 

Mail: info@cresca.upc.edu 

 

 

Inscripció. Omplir el formulari. 

PLACES LIMITADES 
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COL·LABOREN 
 

 

 

 

 

  

 


