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+ 20 anys
d’experiència

Especialistes en                                     
medi ambient
i sostenibilitat

Integrada a Referències
emblemàtiques

Qui som?
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Què ens trobem? 

• Desconeixement

• Complexitat

• Confusió

• Projectes específics

Organitzacions 
que volen 

començar a 
treballar en 

medi ambient

Organitzacions 
consolidades en 
gestió ambiental
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Reconeixement obtingut per un 
producte, servei o organització 

conforme compleix uns requisits 
ambientals

Què és la certificació ambiental? 

PROMOCIÓOBTENCIÓ MANTENIMENT
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Per què m’he de certificar?

• Requisits de clients

• Diferenciació

Mercat

• Compliment legislació

• Reducció impacte ambiental

• Reducció costos

• Millora processos interns

Benefici intern
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Quina certificació és la més adequada per a la meva organització?

6

• Quins objectius vull assolir amb la certificació ambiental? 

• Quins són els meus impactes ambientals més significatius? 

• Quines certificacions valora més el mercat?

• Quines certificacions apliquen a la meva organització? 

• Quin certificat és més fàcil obtenir-lo? 

• Puc assumir el cost de la certificació? 
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Certificació de producte/servei o d’organització?

• Requisits tècnics

• + senzilla, en general

• - costos

• + visibilitat

Producte/servei

• Passa/no passa

• Primer pas
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• Eina de gestió

• Millora contínua

• Compatibilitat amb 
altres ISO’s

Organització

• + complexa

• + costos

• no es pot associar a 
producte/servei

Certificació de producte/servei o d’organització?
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Què han fet altres organitzacions?
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Què han fet altres organitzacions?
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Full de ruta
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• Greewashing

• Col·leccionar certificats

• Certificar-se per que sí

• Burocràcia

Reflexions finals…

• Decisió estratègica

• Certificació útil

• Responsable projecte

• Implicació del personal

• Senzill

• Sentit comú
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MOLTES GRÀCIES!

Jordi Martínez
Socio Área Consultoría
654 47 46 26
jmartinez@ecogesa.net
www.ecogesa.net


