Memòria de Responsabilitat
Social Corporativa 2019

La memòria de responsabilitat social corporativa té com a objectiu oferir informació rellevant i
significativa pels grups d'interès en relació amb el nostre desenvolupament econòmic, social i ambiental.
El document, que el CCIB elabora per setè any consecutiu, s'ha realitzat d'acord amb els estàndards
GRI.
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PRESENTACIÓ
Carta del Director General
Ens complau presentar la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa
2019 del CCIB, en la que parlem del nostre acompliment econòmic,
ambiental i social de l'any.
Per setè any consecutiu, hem actualitzat l'anàlisi de materialitat per a
informar dels aspectes més rellevants per part dels grups d'interès.
Entre els nous aspectes destaquen l'impacte econòmic indirecte,
l'avaluació ambiental i social dels proveïdors, la participació
corporativa o els esdeveniments sostenibles a nivell ambiental i social,
la inclusivitat i la innovació.

Marc Rodríguez
Director General

Cal destacar que, el 2019, el CCIB ha obtingut la certiﬁcació ISO
22000:2018 que garanteix l'acompliment dels màxims estàndards de
seguretat alimentària en tot el procés, convertint-se en el primer
centre de convencions d'Europa que disposa d'una cuina totalment
certificada amb l'última versió de la ISO 22000.
També el 2019, el CCIb ha obtingut la distinció Biosphere per la seva
gestió sostenible i la promoció del turisme responsable. El centre es
situa entre les 50 primeres empreses adherides al Compromís de
Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, iniciativa promoguda per
l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i Turisme de
Barcelona.
Com cada any des del 2009, al CCIb calculem i compensem les
emissions de GEI derivades de la nostra activitat. Les emissions de
CO2 del 2019 s'han compensat mitjaçant la compra de 211 crèdits de
carboni destinats al projecte Darica Hydro Power Plant.
Per altra banda, al CCIB ens avancem a la prohibició, per part de la
Unió Europea, dels plàstics d'un sol ús, prevista pel 2021. A partir del
2019, només s'ofereix aigua en ampolla de vidre o cartró, aconseguint
eliminar unes 750.000 ampolles de plàstic cada any. Els nous envasos
són 100% reciclables i destinem una part de l'import de cada ampolla
a un programa de Pozos sin Fronteras.
La nostra tasca segueix sent reconeguda i el CCIB ha aconseguit la
distinció en la categoria "Millor Centre de Convencions Internacional"
en la 8ª edició dels Prevue Visionary Awards. El premi reconeix, entre
altres aspectes, les instal·lacions i les seves opcions per oferir
esdeveniments sostenibles.
Seguim treballant per tal que el CCIB sigui un referent en el seu
compromís ambiental, econòmic i social a través de la responsabilitat
social corporativa i aprofitem per agraïr-vos tot el vostre suport.
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El més destacat de 2019

*

84 treballadors (plantilla
mitjana equivalent)

95 % plantilla amb
contracte indefinit

50 % dones en plantilla

576.830 assistents als
esdeveniments
celebrats

403.180.080 € impacte
econòmic indirecte a la
ciutat*

83 % proveïdors d'origen
local

- 3 % consum energètic
per delegat (respecte
2018)

48 % residus generats
reciclats

211 tonelades de CO2
generades i
compensades

- 13 % consum d'aigua

Pel càlcul d'aquest impacte, el CCIB utilitza el valor mitjà de despesa per assistent a congrés o convenció que marca cada any el Barcelona Convention Bureau i el

multiplica pel nombre de dies que dura l'esdeveniment al CCIB. No es té en compte si l'assistent pernocta més nits a Barcelona més enllà de la durada de
l'esdeveniment acollit per nosaltres.

Memòria de Responsabilidad Social Corporativa 2019
6

El CCIB, UN REFERENT EN ESDEVENIMENTS
Instal·lacions i serveis de referència
El Centre de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) disposa d'unes
instal·lacions i serveis que el posicionen en un referent a nivell europeu en la
realització d'esdeveniments i en un dels recintes congressuals de gran
rellevància del sud d'Europa.

El CCIB està ubicat a la façana marítima de Barcelona, el districte
tecnològic i de negocis del 22@. Ocupa dos ediﬁcis de gran valor
arquitectònic: el Centre de Convencions i l'Auditori Fòrum.
El Centre disposa de capacitat per acollir ﬁns a 15.000 delegats en un
únic esdeveniment. Amb unes dimensions de 100.000 m2 d'espais
moderns, versàtils i funcionals distribuïts en 38 sales de diferents
mides, una àrea d'exposició de 11.340 m2 i un auditori per a 3.084
butaques.
La disponibilitat de tecnologia d'última generació junt amb una gran
diversitat de serveis d'alta qualitat i un fàcil accés exterior a les
instal·lacions facilita l'organització de grans esdeveniments. La
contrastada trajectòria del centre, juntament amb la professionalitat
del seu equip humà i l'actualització constant de les instal·lacions, fan
del CCIB un espai de referència al sud d'Europa.

El CCIB, PREMIAT A ELS ESTATS UNITS COM A MILLOR
CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL

El CCIB aconseguit l'or a la categoria de "Millor Centre de
Convencions Internacional" a la 8 edició dels Prevue Visionary
Awards. El guardó l'atorga la revista “Prevue Meetings &
Incentives”, una de las més prestigioses i inﬂuents de la industria
dels esdeveniments als Estats Units.
El premi reconeix, entre altres aspectes, les instal·lacions del
recinte del Fórum - un dels més importants del sud d'Europa per
acollir congressos i convencions - i la seva oferta per oferir
esdeveniments sostenibles.
Els Prevue Visionary Awards
reconeixen
anualment
les
destinacions , hotels, resorts, línies de creuers, centres de
convencions, areolínies i altres agents de l'industria
més
innovadora.
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INSTAL·LACIONS

Un any més, hem realitzat diferents millores a les instal·lacions per adaptarnos a les necessitats canviants dels nostres clients.

Actualitzar i millorar les instal·lacions és un dels nostres reptes
permanents. Encara que el CCIB ja compti amb els últims avenços
tecnològics i una àmplia diversitat de serveis que dona resposta a les
necessitats dels clients, treballen continuadament en la millora del
centre.
En 2019, les principals millores realitzades a les instal·lacions
estat:

han

_Renovació dels camerinos de l'Auditori Fòrum CCIB amb nova pintura
i canvi a la il·luminació pel tipus LED.
_Instalació de cortines d'aire per millorar el confort a la porta d'accés
A.
_Nou punt d'aigua i zona de neteja de material per expositors.
_Actualizació de la senyalètica d'emergències.

La seguretat de les instal·lacions i dels esdeveniments organitzats al CCIB és
clau en la nostra estratègia
Al CCIB acollim anualment al voltant de 500.000 delegats de tot el
món, entre els quals s'inclouen caps d'estat, governants, dirigents de
grans companyies, etc. En un context geopolític marcat per l'amenaça
terrorista global, la seguretat, és la clau en la nostra estratègia i
desenvolupament dels esdeveniments amb tota normalitat.
En aquest sentit, treballem permanentment amb tots els cossos de
seguretat i de policia de la ciutat de Barcelona per garantir que
disposem de la informació adequada i actualitzada per sobre de
qualsevol aspecte vinculat a la seguretat.
A les nostres instal·lacions comptem amb un equip de seguretat
24/365 que assegura la presa de precaucions i mesures necessàries i
que disposa de dispositius especíﬁcs per a cada esdeveniment. Tot
l'equip humà del CCIB està conscienciat de la importància de la
seguretat en el moment actual.
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SERVEIS
Examinem i actualitzem el nostre catàleg de serveis de forma permanent per
incorporar les novetats del mercat
Al CCIB oferim una àmplia diversitat de serveis:
_Serveis audiovisuals: vídeo, so, rigging, il·luminació i escenografia
_Conexió telefònica i Wi-Fi i servei de suport en tecnologies de la
informació
_Servei propi de restauració (CCIB F&B)
_Construcció de stands, mobiliari, material d'exposició i decoració floral
_Àrea de registre
_Assistència tècnica
_Traducció simultània
_Seguretat, logística i neteja
_Serveis d'hostesses, fotografia i guardarroba
_Servei mèdic de primers auxilis
_Càlcul de l'empremta de carboni de l'esdeveniment

EL CCIB, PRIMER CENTRE DE CONVENCIONS D'EUROPA EN
OBTENIR LA CERTIFICACIÓ ISO 22000 DE SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

El CCIB ha obtingut aquest juliol la certiﬁcació IS0 22000:2018 que
garanteix el cumpliment dels màxims estàndards de seguretat
alimentària en tot el procès, des de la compra de matèries primas
ﬁns el servei a taula. El CCIB es converteix així en el primer centre
de convencions d'Europa que dispossa d'una cuina totalment
certificada amb la última versió de la IS0 22000.
El CCIB té 3.300 m2 de cuines i càmares frigoríﬁques, amb un
servei de restauració propi (CCIB F&B) i equipament d'última
generació. Les instal·lacions són unes de les més grans i
modernes de Barcelona amb capacitat per a preparar ﬁns a
30.000 serveis en un sol dia. Fa tres anys, el CCIB va iniciar
voluntàriament, un conjunt de millores per a obtenir l'ISO 22000,
la normativa internacional que garanteix la inoqüïtat dels aliments
al llarg de tota la cadena alimentària. A més a més, la certiﬁcació
obtinguda correspon a la versió 2018, la més recent publicada per
l'Organització Internacional de la Normalització (ISO), que s'anirà
renovant periòdicament després de passar per nous controls i
auditories.
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Estratègia de responsabilitat social corporativa

La transparència econòmica, la conservació del medi ambient i la millora de
l'entorn social són els eixos de la nostra estratègia.

El CCIB disposa d'una estratègia integral de responsabilitat social
corporativa que contribueix al desenvolupament sostenible
de
l'activitat empresarial.
Els tres grans eixos de la responsabilitat social de l'organització són:
_ Transparència econòmica
_ Conservació del medi ambient
_ Millora de l'entorn social
Aquesta estratègia respon a les espectactives de cada grup d'interès:
clients, socis, comunitat local, institucions i persones treballadores.
L'estratègia recull el nostre ferm compromís en l'àmbit ambiental. Des
de 2018, comptem amb la certiﬁcació de la normativa ISO 20121 de
Gestió d'Esdeveniments Sostenibles. Disposem també del certificat del
sistema de gestió ambiental segons els criteris ISO 14001 i el
reglament EMAS, que permet controlar i reduïr l'empremta ecològica.
El consum d'energia i de materials, la generació de residus i,
especialment, la mobilitat de les persones són els principals impactes
ambientals del CCIB.
Els indicadors més rellevants en medi ambient, recursos humans i en
relació amb la societat, formen part de l'informe trimestral de
seguiment del desenvolupament mitjançant el qual, mantenim
informada a la societat matriu GL events.
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ELS NOSTRES VALORS
MISSIÓ

Un dels valors fonamentals que inspira i guia les actuacions de GL
events CCIB i Diagonal Food, és el compromís amb una política
empresarial regida per una consolidada cultura ètica-corporativa.
Sobre la base d'aquest objectiu principal, els nostres valors d'actuació
són els següents:

VALORS

Diversitat
Els recursos humans constitueixen un motor de desenvolupament de
primer ordre per a GL events CCIB i per a Diagonal Food. Per això,
promovem un entorn professional que possibiliti la plena realització
personal i no doni cabuda a cap acte de caràcter denigrant.
Apostem decididament per la selecció, tutorització i especialització
com a punts clau per a garantir l'eﬁciència dels nostres professionals i
l'excel·lència dels nostres serveis.
Respecte
Les actuacions de GL events CCIB i Diagonal Food es basen en el
respecte mutu entre socis comercials, clients, proveïdors
i
competidors. A GL events CCIB i Diagonal Food ens esforcem per
adoptar un comportament ètic i rebutgem qualsevol acord contrari a
la competència o que promogui pràctiques
monopolístiques
o
deslleials.
Lleialtat
A GL events CCIB i a Diagonal Food sotmetem tota la informació que
comuniquem a principis de transparència, ﬁabilitat i exactitut,
proporcionant informació sincera i de qualitat.
Imatge
A GL events CCIB i a Diagonal Food cuidem de la nostra imatge i
reputació, vetllant per la integritat i protecció dels actius d'aquestes.
Confidencialitat
A GL events CCIB i a Diagonal Food custodiem i gestionem les dades i
la informació que posseïm complint amb les cauteles necessàries.
Neutralitat
A la nostra empresa mantenim una posició política neutral, respectant
el posicionament polític lliure dels treballadors, sempre que ho facin a
nivell estrictament personal.
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Transparència
Els treballadors de GL events CCIB i de Diagonal Food, han de prendre
les seves decisions de forma objectiva, sense consideracions d'interès
personal, havent d'identiﬁcar els riscos de conﬂicte d'interessos i
actuar en el millor interès d'ambdues societats.
Integritat
Tots els membres de GL events CCIB i Diagonal Food desenvolupen les
seves actuacions sobre la base dels principis de transparència i
integritat.
Medi ambient
A GL events CCIB i a Diagonal Food integrem el respecte i la protecció
del medi ambient en la nostra activitat quotidiana, contribuïnt a
implantar un sistema de reducció dels residus i de reciclatge dels
productes al final de la seva vida.
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Bon govern

Hem establert criteris generals d'actuació que, basant-nos en el cumpliment
ètic i normatiu, orienten el desenvolupament professional de la nostra
activitat.

ESTRUCTURA DEL
CAPITAL
GL events, principal accionista del CCIB, compta amb una implantació global de
més de 90 seus, 5.446 treballadors i una xifra de negoci de 1.172,9 M €.
L'empresa GL events, l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi d'Hotels de
Barcelona conformen l'accionariat del CCIB. GL events, fundada a Lyon
(França) el 1978, és un dels principals actor mundials del sector dels
esdeveniments. GL events està present a 5 continents i opera en més
de 20 països, amb unes xifres que, el 2019, es poden resumir en: 90
seus, una plantilla de 5.446 empleats i una facturació de 1.172,9 M €.
El CCIB va néixer en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de
Barcelona, un gran esdeveniment internacional celebrat el 2004 en un
nou espai de la ciutat de Barcelona i que va comptar amb més de 3,3
millons de visitants. Després de la realització del Fòrum, la gestió i
dinamització del centre de convencions va se encarregada a GL events
CCIB, S.L, una societat constituïda ad hoc.

REPARTIMENT ACCIONARIAL
8%

12%

80%

GL events
Ajuntament de Barcelona
Gremi d'Hotels de Barcelona
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ÒRGANS DE GOVERN

El Consell d'Administració constitueix el màxim òrgan de govern; en matèria
de Responsabilidad Social Corporativa, el CCIB disposa d'un Comité específic.
Consell d'Administració
És el màxim òrgan de govern del CCIB i està integrat per set
membres, dels quals sis són no-executius: un de l'Ajuntament de
Barelona, un del Gremi d'Hotels i quatre de GL events. El president del
Consell d'administració del CCIB és, a la vegada, el president del
Comité de Direcció central de GL events, l'empresa matriu. El setè
integrant del Consell és el Director General del CCIB, la persona a qui
recau la responsabilitat executiva i que vetlla pel cumpliment dels
objectius estratègics del Centre.
Junta d'Accionistes
La Junta d'Accionistes es celebra anualment i compta amb
representants de l'empresa matriu, l'Ajuntament de Barcelona i el
Gremi d'Hotels de Barcelona. A la Junta es tanca l'exercici anterior i es
determinen les línies estratègiques del següent exercici.
Comité de Direcció
Este Comité és le màxim responsable en la presa de qualsevol tipus
de decisions i està representat pels directius de cada departament. En
matèria de Responsabilitat Social Corporativa, el CCIB disposa d'un
Comité especíﬁc, integrat pel Director General, els directors de cada
departament i les persones responsables de Recursos
Humans,
Prevenció de Riscos Laborals i Màrketing.

Memòria de Responsabilidad Social Corporativa 2019
14

Organigrama
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LLUITA CONTRA LA
CORRUPCIÓ
Amb la finalitat de prevenir riscos de tipus penal, el CCIB compta amb un model
de prevenció de delictes.
El CCIB està altament compromès en la lluita contra la corrupció i els
actes il·lícits. Les polítiques i els procediments anti-corrupció que es
porten a terme són comunicats a l'equip directiu i al personal de
seguretat (més del 10% de la plantilla).
El 2018, el Consell d'Administració del CCIB va implantar un Model de
Prevenció de Delictes en l'organització amb l'objectiu d'adoptar i
executar eﬁcaçment mesures adequades per a prevenir i detectar
possibles riscos penals, donant així compliment a les exigències de
l'article 31 bis del Còdig Penal espanyol. El 2019, una vegada ﬁnalitzat
el projecte de disseny del model de prevenció, el CCIB ha iniciat la
seva implementació en tota l'organització.
L'equip de seguretat ﬁxe del CCIB assegura el compliment de les
normatives i protocols per a evitar qualsevol tipus de corrupció, ja
sigui per acció o omissió. També porta a terme regularment la
vigilància i contravigilància de les persones i dels materials per
assegurar-ne el seu curs, origen i destinació. A més a més, el personal
dedicat en exclusiva al dispositiu de seguretat especíﬁc per a cada
esdeveniment, té la funció d'assegurar que no es produeixin actituds
reprovables.
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Aliances amb el sector i l'entorn

Un dels objectius del CCIB és contribuir en el desenvolupament econòmic i
social del sector i del territori, pel que ens aliem amb organitzacions amb
valors comuns.

El CCIB té el compromís de contribuir al desenvolupament econòmic i
social del sector i del territori. Per això, establim aliances estratègiques
i participem en diferents associacions i organitzacions, amb les que
sumem sinèrgies.
En l'àmbit de la sostenibilitat, som membre fundador del capítol ibèric
del Green Meeting Industry Council, organirzació que promou la
sostenibilitat en l'organització de reunions i esdeveniments.
També formem part del Barcelona Sustainable Tourism, programa
amb el que Turisme de Barcelona posiciona la ciutat com a destinació
sostenible.
El CCIB pertany al Barcelona Forum District, una associació única a
Europa que reuneix les empreses, institucions i entitats situades en
l'àrea de negocis de la zona Forum de Barcelona i que comparteixen
valors comuns en l'àmbit de la responsabilitat social, el compromís
mediambiental i el desenvolupament cultural.
Participem en diferents organitzacions que treballen per a potenciar i
millorar la gestió dels esdeveniments i del turisme a la ciutat, com el
Barcelona Convention Bureau, un programa especialitzat de Turisme
de Barcelona dedicat al turisme de reunions que té la missió de captar
esdeveniments internacionals.
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SOM MEMBRES DE

COL·LABOREM AMB

SOM MEMBRES
FUNDADORS DE

OBJECTIUS 2019

GRAU DE CONSECUCIÓ

Col·laborar amb universitats

Molt alt
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES
Equip igualitari i divers

El 2019, hem seguit generant treball al seguir incrementant la nostra activitat.
El 2019, la plantilla mitjana equivalent ha augmentat en 85 persones,
representant un 87,7 % del total de la plantilla. La resta, un 12,3 %
procedeixen d'empreses de treball temporal.
Pel que fa als càrreca directius de l'organització, tots ells són de la
comunitat local. El percentatge de directius, respecte al d'empleats és
d'11,25 %.

PLANTILLA MITJANA EQUIVALENT SEGONS
PROCEDÈNCIA DEL PERSONAL*
84

80

81

100

12

13

14

50

0
2017

2018

Personal propi

2019

Personal d'ETT

PLANTILLA MITJANA EQUIVALENT DE
PERSONAL PROPI
2017

2018

2019

Homes

42

41

42

Dones

39

39

42

Total

81

80

84
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El 100 % del personal propi està cobert pel conveni col·lectiu i disposa de
diversos beneficis socials.
El 2019, hem contractat a 19 persones i s'han produït un total de 8
baixes; 4 corresponen a baixes voluntàries i 4 a ﬁnalitzacions de
contracte.
El conveni col·lectiu de treball pel sector d'oﬁcines i despatxos de
Catalunya cobreix el 100% del personal propi del CCIB.

ESTABILITAT DE LA PLANTILLA

Plantilla amb
contracte
indefinit

Plantilla a
jornada
completa

Noves
contractacions

2017

2018

2019

Homes

93%

95%

95%

Dones

97%

92%

95%

Homes

100%

100%

100%

Dones

74%

75%

83%

Homes

7

8

9

Dones

4

7

10
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DONES EN PLANTILLA
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47
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20

0
2017

% dones sobre personal propi

EVOLUCIÓ DE LES BAIXES - DONES
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1
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Finalitzacions de contracte
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EVOLUCIÓ DE LES BAIXES - HOMES
6

7.5

2
1

2

2.5

2

3

4

5

0
2017

2018

2019

Baixes voluntàries
Acomiadaments
Finalitzacions de contracte
Excedència

* PME: plantilla mitjana equivalent que correspon al nombre de persones treballadores a jornada completa
durant tot un any.

Memòria de Responsabilidad Social Corporativa 2019
21

Amb el 50% de dones, la plantilla del CCIB és totalment equitativa. I és
que respectem la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
i
treballem per a mantenir de forma equitativa les condicions de treball
i la promoció professional dels nostres treballadors.
Pel que fa als grups d'edat, el 36% de la plantilla té entre 36 i 45
anys. Els grups d'edat inferior i superior conﬁguren el 64% restant: el
5% són menors de 26 anys, el 28% té entre 26 i 35 anys i el 31% està
en la franja dels 46 i 55 anys.
El 2019 ha gaudit del permís de maternitat una dona, que s'ha
reincorporat al seu lloc de treball al finalitzar-lo.

PLANTILLA SEGONS GÈNERE I EDAT
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PLANTILLA SEGONS CATEGORIA LABORAL
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EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA SEGONS CATEGORIA LABORAL
2017

2018

2019

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Càrrecs
directius

55 %

45 %

55 %

45 %

56 %

45 %

Càrrecs
intermitjos

55 %

45 %

60 %

40 %

50 %

50 %

Resta de la
plantilla

50 %

50 %

47 %

53 %

49 %

51 %

TAXA DE RETENCIÓ EN BAIXES DE MATERNITAT I
PATERNITAT

OBJECTIUS 2019
Mantenir la totalitat dels
llocs de treball

Hombres

Mujeres

Persones que tenen dret a acollir-se a la
baixa de maternitat/paternitat

1

2

Persones que s'han acollit al permís de
maternitat/paternitat durant l'any

1

2

Persones que han tornat a ocupar el mateix
lloc de treball després del permís

1

2

Persones que continuen a l'organització
després dels 12 mesos

100

100

Taxa de retorn al treball

100

100

GRAU DE
CONSECUCIÓ
Molt alt

COMENTARIS
No només s'han mantingut els llocs de treball, sinó que la
plantilla ha incrementat un 13%.
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Treball de qualitat amb beneficis socials

Les persones que treballen al CCIB compten amb diversos beneﬁcis socials;
promovem un treball de qualitat i fomentem el bon clima laboral.

Són diversos els beneficis socials de què disposen les persones que
treballen al CCIB:
_ Flexibilitat horària d'entrada i sortida, així com jornada intensiva el
divendres (sempre que l'activitat del CCIB ho permeti)
_ Mútua de salut i de vida
_ Ticket restaurant
_ Aula virtual d'idiomes
_ Activitats esportives (yoga, running i HITT)
_ Parking gratuït al mateix edifici

EQUIP HUMÀ IMPLICAT
Visita a la Fundació La Fageda
Part de l'equip humà del CCIB, va realitzar una visita
a
les
instal·lacions de la Fundació La Fageda, una organització amb ﬁnalitat
social que ronda els 20 milions de facturació, els iogurts de la qual
competeixen a la lliga de les empreses multinacionals a Catalunya. A
les instal·lacions ubicades dins la Reserva Natural de la Fageda d'en
Jordà, es troba una granja de vaques i una fàbrica d'elaboració de
productes làctics.
La Fageda és una organització amb més de 300 persones, entre
treballadors i persones ocupades. Les activitats
productives
es
realitzen en el Centre Especial de Treball. Gràcies a la varietat
d'activitats que desenvolupa (granja de vaques, fàbrica de làctics i
gelats, obrador de mermelades, jardineria i servei d'atenció
al
visitant), es pot donar resposta a totes les demandes d'ocupació que
el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia
mental crònica presenta a La Garrotxa. A nivell assistencial, La Fageda
presta un Servei de Teràpia Ocupacional, serveis de vivenda i serveis
d'oci, esport i cultura.
El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, va ser l'encarregat de
concloure la visita del CCIB, explicant la història de la cooperativa que
el 2015 es va transformar en fundació.
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Neteja del fons marí
Els treballadors i treballadores de la zona del Fòrum han demostrat,
un any més, el seu compromís amb el medi ambient i la lluita per un
mar lliure de plàstics i de residus. A l'octubre, es va dur a terme la
quarta edició de neteja del fons marí amb la particiació de 200
voluntaris treballadors de diferents empreses vinculades al barcelona
Forum District (BFD), entitat de la qual som cofundadors. El BFD,
juntament amb l'associació Yotuba Barcelona i el centre comercial
Diagonal Mar, van organitzar la jornada per tornar a netejar les platges
de la Mar Bella i de la Nova Mar Bella.
El CCIB s'ha tornat a implicar en l'acció per quart any consecutiu i, a
més a més, ha incrementat la seva participació, passant de 7 a 30
treballadors i treballadores que n'han format part en aquesta edició.
Juntament amb la resta dels integrant de les diferents empreses i
entitats del Fòrum, vam aconseguir recollir 637 quilos de residus, un
12,7% més que en l'anterior edició. Els dos equips del CCIB van recollir
conjuntament 133 quilos, superant els 50 de l'any anterior. Amb tots
els residus recollits (plàtics, llaunes, restes de xarxes, tovalloletes
humides, ampolles de vidre, roba entre molts altres) cadascun dels
equips van crear una petita obra d'art.

OBJECTIUS 2019

GRAU DE
CONSECUCIÓ

COMENTARIS

Incrementar un 15% les hores
destinades a formació.

Molt alt

Les hores de formació van aumentar un 17%
respecte l'any anterior.

Col·laborar en projectes de diversificació
curricular amb instituts de la zona

Molt alt

S'han acollit un total de 5 alumnes que es van
distribuir en 2 departaments de l'empresa.
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Prevenció i protecció

El CCIB compta amb un sistema de gestió promogut per la millora contínua
desenvolupat a partir de la implantació el Pla de Prevenció, dins de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

Al CCIB treballem per protegir a tots els membres de la nostra cadena
de valor: proveïdors, equip humà, clients i públic en general. La
supervisió de la salut i la seguretat de tota la plantilla del CCIB, inclòs
el personal intern i extern, recau en el servei de prevenció extern i en
la persona responsable de la prevenció de riscos laborals que tenim a
la plantilla.
Els principals riscos laborals del desenvolupament de l'activitat del
CCIB afecta principalment a proveïdors, les empreses que organitzen o
promouen els esdeveniments. Són les següents:
_ Possibles trastorns musculeosquelètics derivats de la manipulació de
càrregues.
_ Riscos associats al treball en altura i a la manipulació d'elevadors o
braços articulats.
La persona responsable de la prevenció de riscos laborals del CCIB
s'encarrega de la supervisió estricta de les activitats i té cura que tot
el personal que treballa a les nostres instal·lacions respecti les
mesures de seguretat.
El CCIB compra amb un Comité de Salut format per dos representants
dels treballadors - l'equivalent al 3% de la plantilla –
i
dos
representants de l'empresa. Aquest comitè porta a terme reunions
periòdiques per revisar el sistema de gestió de riscos i proposar
millorar i/o noves mesures de seguretat.
Les persones de nova incorporació han estat formades amb relació als
riscos laborals derivats del seu lloc de treball i la gestió
d'emergències. A més a més, es realitzen formacions com a
recordatori en matèria de prevenció de riscos laborals al global de la
plantilla.
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TAXA D' ABSENTISME
2017

2018

2019

Homes

0,65

1,87

2,55

Dones

0,35

1,72

1,40

Global

1,27

3,59

3,95

INDICADORS DE SALUT I SEGURETAT
Global

Homes

Dones

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2017

6.86

-

-

2018

6.86

-

-

2019

-

-

-

2017

1.23

-

-

2018

1.23

-

-

2019

-

-

-

2017

1.39

-

-

2018

0.03

-

-

2019

1,30

-

-

2017

34

-

-

2018

5

-

-

2019

211

-

-

Víctimes mortals

Índex de freqüència

Índex d'incidència

Índex de gravetat

Índex de durada
mitjana dels
accidents
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Gestió sostenible certificada

Els impactes ambientals principals que genera l'activitat del CCIB són el
consum energètic, la generació de residus i l'emissió de CO2.

Portem el control i seguiment dels principals aspectes ambientals de
la nostra activitat - el consum d'energia, la generació de residus i
l'emissió de CO2 - marcant, anualment, els objectius per a la seva
reducció, mitigació i minimització.
La nostra política ambiental es porta a la pràctica mitjançant el
Sistema de Gestió Ambiental orientat a la millora contínua i certiﬁcant
d'acord amb la norma ISO 14001 i ISO 20121 i el reglament Eco
Management and Audit Scheme (EMAS).
La nostra implantació del sistema assegura el control i la correcta
gestió dels nostres impactes ambientals i ens permet reduir-los i
minimitzar-los d'acord amb el nostre compromís amb la sostenibilitat
ambiental.
Anualment realitzem una important inversió per a la correcta gestió
dels residus i el manteniment del sistema de gestió ambiental.
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EL CCIB OBTÉ LA DISTINCIÓ BIOSPHERE PER LA SEVA
GESTIÓ
SOSTENIBLE
I
PROMOCIÓ
DEL
TURISME
RESPONSABLE
EL CCIB ha obtingut al 2019 la distinció Biosphere per la seva
gestió sostenible i promoció del turisme responsable. El centre se
situa en les 50 primeras empreses vinculades al Compromís de
Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, iniciativa promoguda
pel Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç i Turisme de
Barcelona que reconeix els establiments turístics que treballen per
una gestió responsable amb el medi ambient. la cultura, les
condicions laborals, las igualtats de gènere i el retorn social i
econòmic.
Barcelona, com a primera ciutat del món en aconseguir la
certiﬁcació Biosphere de destinació turística sostenible, ha inicitat
al 2019 el procés pel fet d'estendre el distintiu entre les empreses
turisticas. El compromís Barcelona Biosphere està constituït en un
manual de bones pràctiques que recull els 17 objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, a
través del qual s'obté el distintiu Biosphere que consedeix la
ciutat.

DESPESES I INVERSIONS AMBIENTALS

2016

2018

2019

Despeses de tractament de residus, tractament d'emissions i
restauració

70.218
€

65.313
€

62.500 €

Despeses de prevenció i gestió ambiental

6.000 €

6.000 €

6.000 €

GRAU DE
CONSECUCIÓ

OBJECTIUS 019

ACCIONS

INDICADOR

Reducció del consum d'energia

Ús racional de l'energia

Kwh/Delegat

Objetiu: 16,46
Resultat:
16,80

Minimització dels residus banals

Fomentar la segregació

Kg/Delegat

Objetiu: 0,743
Resultat:
0,623

Compensar les emissions de CO2
dels delegats

Utilitzar l'eina de la compensació
Clean CO2

Delegats

Objetiu: 4%

Compensar les emissions de CO2
derivades de l'activitat del CCIB

Calcular les emissions i seleccionar
un projecte per a la compensació

t CO2 eq

100 %
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Consum no sostenible d'energia, aigua i materials
ENERGIA

El 2019 hem acollit un 6% més de delegats respecte el 2018, però hem
incrementat només un 3% del nostre consum energètic.
Al CCIB treballem per estalviar i ser eﬁcients amb el consum d'energia
i per contribuir a la transició energètica. L'electricitat és la principal
font d'energia del CCIB, seguida de les calories i les frigories per a la
calefacció i el refredament. El 2019 el consum d'electricitat ha
augmentant breument i s'hi ha aconseguit reduir la calefacció.
Pel que fa a l'ús d'energia renovable,al centre comptem amb dues
fonts d'energia renovable: un aerogenerador de 1 kw i cinc plaques
solars de 0,25 kw cadascuna.

CONSUM D'ENERGIA (MJ)*
2017

2018

2019

COMBUSTIBLES DE FONT
NO RENOVABLES

5.756

4.230

6.300

ELECTRICITAT,
CALEFACCIÓ I
REFREDAMENT (adquirida
i autogenerada)

31.676.465

33.903.882

34.965.990

Total

31.682.221

33.908.112

34.972.290

* Al gràﬁc no es representen els consums de gasoil (grups electrògens) per ser insigniﬁcants. Així mateix, cal
tenir en compte l'energia generada per l'aerogenerador i les plaques solars.

17M
12M

16M

5.6M

6.5M

11M
6.5M

10M

9.1M

MJ

20M

16M

CONSUM D'ENERGIA SEGONS LA FONT

0M
2017

Electricitat

2018

Refredament

2019

Calefacció

Al Centre no s'ha venut electricitat, climatització, refredament o vapor.
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AIGUA
Treballem per a ser més eficients en el consum de l'aigua, un recurs escàs
L'aigua consumida al CCIB per als serveis, la neteja i la cuina és
procedent de la xarxa pública de subministrament. Prenem moltes
mesures per a promoure l'estalvi i l'eﬁciència en el consum d'aquest
recurs. Tot i l'increment d'activitat al centre durant el 2019, el consum
d'aigua ha reduit en un 13%.
Les aigües residuals i, atenent als usos del centre, s'assimilen a les
domèstiques i s'aboquen a la xarxa pública de clavagueram.

15k

18k

20k

17k

CONSUM D'AIGUA EN XARXA

10k

0k
2017

2018

Consum d'aigua

2019
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MATERIALS

Per reduir el consum de materials o treballar amb el mínim impacte
ambiental. Oferim a tots els nostres clients la possibilitat d'escollir
materials sostenibles per a la realització dels esdeveniments. Algunes
d'aquestes possibilitats són:
_ Moqueta 100% reciclada y reciclable
_ Vaixella i coberteria reutilitzable o compostable
_ Materials o mobiliari reciclat
El papel i el tòner són els principals materials que consumeix el CCIB.
El paper consumit disposa del certiﬁcat FSC (Forest Stewardship
Council) que acredita que la fusta utilitzada per a produir procedeix de
boscos gestionats de manera sostenible. Les variacions de materials
que es consumeix en funció de l'esdeveniment i dels requisits del
client i són moqueta, aliments o begudes, stands - principalment de
fusta - cartelleria i vinils de senyalètica.

CONSUM DE MATERIALS
2017

2018

2019

Materials procedents de fonts
renovables

Paper (kg)

4.036

2.661

4.402

Materials procedents de fonts
no renovables

Tóners
(unitats)

137

101

103
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SUBSTITUCIÓ DE LES AMPOLLES DE PLÀSTIC I PER AIGUA
DE CARTÓ

La Unió Europea ha prohibit els plàstics d'un sol ús a partir de
2021 i al CCIB ja hem començat a reduir- los. Tot i que el format 1
litre ja es servia amb ampolla de vidre, s'utilitzaven encara
ampolles de 33 cl de plàstic. Des de 2019, l'equip de F&B ofereix
el format d'aigua de cartó, l'envàs actualment més respectuós
amb el medi ambient. Amb aquest canvi, s'aconsegueix eliminar
unes 750.000 ampolles de plàstic cada any.
Els nous envasos són 100% reciclables, el tap està fet de blat i el
85% de la matèria prima que deriva de fonts vegetals renovables
amb el certiﬁcat Forest Stewardship Council (FSC). També,
destinem una part important de cada ampolla a un programa de
Pozos Sin Fronteras. Aquesta associació sense ànim de lucre, té
com a missió proporcionar aigua a persones i comunitats locals
de Burkina Faso, Etiòpia i Bolívia com a eina bàsica per sortir de la
pobresa, fomentant l'educació i la captació agrària com materials
prioritaris pel seu desenvolupament.
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Valorització de residus

El 2019 hem incrementat un 1% la quantitat de residus generats respecte l'any
anterior, però amb un 6% més de delegats.
En el context del sistema de gestió ambiental del CCIB, realitzem el
control, mesurament i seguiment dels residus que generem, tots ells
residus no perillosos. Garantim la seva correcta segregació, així com la
seva posterior gestió, recuperació i valorització mitjançant
el
lliurament a gestors autoritzats. La reutilització és el tractament ﬁnal
de la majoria dels residus del CCIB.
En 2019, la generació de residus es manté en valors similars als anys
anteriors i les variacions depenen de la tipologia dels esdeveniments
celebrats.
La bona gestió dels residus necessita de la col·laboració de la nostra
plantilla i també dels visitants als esdeveniments, pel que realitzem
accions periodiques de sensibilització. A més a més, fomentem la
prevenció i la minimització de l'impacte derivat de la generació de
residus posant a disposició dels nostres clients materials que respectin
criteris de sostenibilitat i ús responsable.
El residu "moqueta ﬁral" és entregat al gestor autoritzat "Foment de
Reciclatge" per la seva posterior transformació en combustible en la
indústria del ciment. Des de 2012 facilitem la seva valorització.
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PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
2017

2018

2019

DESTINO

Banal (t)

376,75

425,01

360

Incineració

Vidre (t)

34,52

32,74

35,32

Reutilització

Metall (t)

5,24

13,40

8,20

Reutilització

Orgànic (t)

16,39

14,74

17,11

Compostatge

Paper (t)

38,54

38,94

73,5

Reutilització

Plàstic (t)

14,12

38,72

51,28

Reutilització

Fusta industrial (t)

143,36

93,84

103,25

Reutilització

35,18

27,38

40,70

Valorització

664,10

684,77

689,36

Moqueta (t)
TOTAL (t)
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Emissions de GEI compensadas

Al CCIB, compensem les emissions de GEI derivades de la nostra activitat del
2019 per 11è any consecutiu

Des de 2009, al CCIB calculem i compensem les emissions de GEI
derivades de la nostra ciutat.
Amb les emissions de CO2 de 2019 hem compensat mitjançant la
compra de 211 crèdits de carboni el projecte Dárica Hydro Power
Plant Project. Es tracta d'una planta hidroelèctrica Dárica construïda
al riu Melet, al districte de Mesudiye de la província d'Ordu, al nord de
Turquia. L'objectiu del projecte és subministrar al voltant de 99 MW
d'electricitat renovable, gràcies a la força de l'aigua, al mercat
d'electricitat turc.
El projecte genera uns 327.690 MWh anuals d'electricitat i redueix
209.722 toneladas de CO2 a l'any. A més, contribueix amb beneﬁcis
ambientals i socials addicionals com l'increment de les oportunitats de
treball en la zona, la millora de l'eﬁciència energètica i l'expansió dels
serveis d'educació, salut i instal·lacions públiques, entre altres
aspectes.
Com a garantia de l'acció realitzada, el CCIB ha rebut el certiﬁcat Clean
CO2 que ens acredita com a organització neutra en carboni.
Cal destacar que les emissions derivades de la climatització de calor i
fred s'han reduït notablement pel fet que procedeixen de fonts 100%
renovables segons els indicadors Medi ambientals de 2019 de la
xarxa urbana de calor i fred de Districlima.
Les emissions derivades de la compra de paper s'han incrementant a
causa de la substitució de gots de plàstic per gots de paper.
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EMISSIONS CO2 SEGONS FONT (t CO2 eq)
2017

2018

2019

Gasoli (Abast 1)

0,14

0,14

0,14

Electricitat (Abast 2)

69,97

70,11

72,76

Climatització (Abast 2)

21,36

12,23

0,49

50,83

54,22

86,13

Aigua (Abast 3)

0,26

0,28

0,24

Paper (Abast 3)

36,25

23,90

39,53

Residus (Abast 3)

10,09

11,50

9,87

Tóners (Abast 3)

1,88

1,39

1,26

Total (t CO2 eq)

190,78

173,75

210,44

Viatges corporatius (Abast 3)

Abast 1: emissions directes de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que estan controlades per l'empresa, inclou el consum de gas natural i el de combustibles fóssils de la
flora de vehicles.
Abast 2: emissions indirectes de GEH associades al consum d'electricitat de les pròpies instal·lacions o serveis de l'empresa.
Abast 3: emissions indirectes de GEH derivades de les activitats de l'empresa, però que s'originen en fonts que són propietat o estan cntrolades per una altra
organització. S'inclouen els viatges corporatius, el consum d'aigua, paper i tóners i la generació de residus.
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EMISSIONS CO2 COMPENSADES (2009-2019)

Any

t
CO2
eq

2009

Projecte

País

Objectiu

98

Cogeneració de
Bagazo de Monte
Rosa

Nicaragua

Increment d'eficiència energètica. Substitució d'ús del
fuel-oil per bagazo de canya de sucre per generar
energia.

2010

100

CERPA

Brasil

Increment d'eficiència energètica. Substitució d'ús del
fuel-oil per bagazo de canya de sucre per generar
energia.

2011

97

Mamak Landfill Waste
Management Project

Turquia

Gestió de residus. Desenvolupament d'un abocador
amb " zero residus"

2012

111

Argibem, Sao
Sebastiao i Vulcao

Brasil

Substitució de cobustible fòssil per biomassa
renovable per a la indústria de la ceràmica.

2013

87

Cenol and Telha Forte
Ceramics Project

Brasil

Substitució de cobustible fòssil per biomassa
renovable per a la indústria de la ceràmica.

2014

91

Argibem, Sao
Sebastiao i Vulcao

Brasil

Substitució de cobustible fòssil per biomassa
renovable per a la indústria de la ceràmica.

2015

88

Ay-Yildiz Wind Power
Project

Turquia

Energia eòlica. Instal·lació de 5 aerogeneradors de
3MW de potència.

2016

149

Balikesir Wind Power
Plant Project

Turquia

Energia eòlica. Instal·lació de 5 aerogeneradors de
3MW de potència.

2017

33

MITECO

Espanya

Reforestació.

2018

174

Darica Hydro Power
Plant Project

Turquia

Energia hidroelèctrica. Subministre de 99MW
d'electricitat renovable.

2019

210

Darica Hydro Power
Plant Project

Turquia

Energía hidroeléctrica. Subministro de 99MW de
electricidad renovable
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COMPROMÍS AMB EL CLIENT
Organitzacions diferents i fidelitzades

Els esdeveniments internacionals amb clients fidelitzats són la clau pel
desenvolupament del CCIB.

Els clients del CCIB s'agrupen en 2 tipus de perfils:
_Mercat associatiu. Inclou els esdeveniments que reuneixen persones
que comparteixen una comunitat de coneixement. Inclou professionals
del sector mèdic, cientíﬁc, universitari, tecnològic, social, sector públic
o institucional
_Mercat corporatiu. Abarca les reunions i convencions d'empreses
qualsevol tipus i tamany. Inclou una gran diversitat de sectors;
més presentssón les empreses dedicades a les tecnologies de
informació i la comunicació (TIC), les empreses farmacèutiques
financeres i del retail.

de
les
la
les

Així mateix, els clients del CCIB són de diversa tipologia:
_ Agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments per a
altres entitats.
_Companyies privades que organitzen l'esdeveniment directament.
_ Associacions especialitzades en diversos àmbits de coneixement.
_ Institucions de caràcter naiconal o internacional.
El 2019, el nombre d'esdeveniments del mercat associatiu ha
representat el 54% del total, no obstant els ingressos superen poc
més del 38%. Pel que fa al mercat corporatiu representant el 46% del
total, els sectors que segueixen tenint major presència són: el
tecnològic, el retail i la construcció.
El nombre d'esdeveniments recurrents (és a dir, els que es celebren
novament al CCIB) representen un 47% del total i un 54% dels
ingresos; aquesta dada ens mostra la conﬁança que segueixen tenint
els organitzadors amb nosaltres. D'altra banda, hem augmentat el
nombre d'esdeveniments amb un 53% i una facturació del 46%.
El nombre d'esdeveniments del mercat internacional ha baixat molt
poc, han seguit amb la mateixa linia dels dos últims anys anteriors
representant el 74% de la facturació global. Les previsions pels
pròxims anys és que aquesta tendència es mantingui.
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GRANS I VARIETAT DE
CITES
El CCIB es manté com a referent per a les grans cites internacionals
mèdiques i cientíﬁques. Durant el 2019, els congressos amb més
inscripcions van ser CIRSE (7.000 experts en radiologia cardiovacular
i intervencionistes), EUROMEDLAB (6.000 cientíﬁcs i tecnològics de la
Medicina de Laboratori) i Goldschmidt (4.500 experts en ciència).

Pel que fa als esdeveniments corporatiu, cal destacar la 9ª edició
consecutiva al CCIB de Gartner Symposium IT/xpo, una de les trobadas
més importants d'analistes IT d'àmbit internacional més importants;
amb més de 9.300 assistents mantenint-se com la major convenció que
ha escollit al CCIB.

Schneider Electric (4.900 assistens), Global ABS (3.740 assistents) o
CineEurope (2.300 assistents) van ser altres cites rellevants que van
escollir el centre com a seu del 2019.
L' Auditori Fòrum va assolir el mateix nivell de concerts amb un total
de 17 espectacles amb ﬁgueres destacades del panorama nacional i
internacional com Sweet California, Ketama, Yann Tiersen o Steve
Wilson, entre altres. A la vegada, l'espai va ser acollit per la ceremònia
de La Creu de Sant Jordi que otorga la Generalitat de Catalunya a
aquelles persones i entitats socials que han destacat pels seus mèrits
a Catalunya.
Els organitzadors de ﬁres van continuar també escollint el CCIB per la
seva versatilitat i la ﬂexibilitat de les seves instal·lacions. Advanced
Factories (17.000 assistents), Architect @ Work (3.572 assistents)
y InteriHotel (4.400 assistents) van ser les ﬁres amb més visitants el
2019.

Al 2019 hem organitzat un total de 118 esdeveniments de diferents sectors.
Mercat associatiu
• Feria Advanced Factories - 17.000 assistents
• CIRSE - 7.000 assistents
• EANM (European Association of Nuclear Medicine) - 6.904 assistents
• EUROMEDLAB 2019 - 6.000 assistents
• GOLDSCHMIDT - 4.500 assistents
• EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) Congress 2019
- 3.711 assistents
• SNACKEX 2019 - 1.500 assistents
Mercat corporatiu
• Gartner ITxpo Symposium 2019 - 9.300 assistents
• Worldventures Momentum Tour 2019 - 4.900 assistents
• Global ABS Conference - 3.740 assistents
• CineEurope 2019 - 2.300 assistents
• Stryker 2019 - 1.200 assistents
• Convención Directivos CaixaBank 2019 - 2.419 assistents
• Hortonworks EMEA - 1.200 assistents
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OBJECTIU 2019

GRAU DE
CONSECUCIÓ

COMENTARIS

Mantenir el nivell de vendes del 2018,
assegurant l'activitat pròpia del centre
pels anys de futur

Molt alt

Els nivells de vendes s'han vist incrementats
en un 8,1% respecte a 2018.

Continuar apostant per una clara
orientació cap al client que ens ha
permès fidelitzar molts clients en els
anys anteriors.

Molt alt

Es manté la tendència dels anys previs en
què aproximadament el 50% dels
esdeveniments són repetitius. Al 2019,
aquests han representat el 54,5% de la xifra
de vendes.

Seguir realitzant accions comunes i
col·laboracions amb diferents entitats
del barri i de la ciutat

Molt alt

Seguir realitzant accions de RSC amb
diferents entitats de la ciutat i col·laborant
amb algunes d'elles en l'organització dels
seus esdeveniments en el CCIB. L'aportació
destinada a aquestes accions va incrementar
un 37,4% respecte 2018.

Fer un treball de consciència amb els
clients per aconseguir que facin els
esdeveniments de forma sostenible,
d'acord amb les pautes marcades amb
la certificació ISO 20121.

Baix

Encara són pocs els esdeveniments que
s'adapten a aquesta normativa, Fa falta
millorar el seguiment cap als clients perquè
s'animin a adoptar algunes de les solucions
sostenibles.
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Esdeveniments sostenibles i segurs

ESDEVENIMENTS
SOSTENIBLES
Reduïm l'impacte ambiental de la nostra activitat fomentant la sostenibilitat
dels esdeveniments
El CCIB és membre fundador del Capítulo Ibérico del Green Meeting
Industry Council, una iniciativa per promoure pràctiques sostenibles
entre el sector de l'organització
d'esdeveniments
d'Espanya
i
Portugal.
Algunes de les mesures que duem a terme són:
_ Oferir als nostres clients la possibilitat d'utilitzar vaixella i cuberteria
reutilitzable o bé cuberteria desechable fabricada amb materials
reciclats. Això permet reduir la quantitat de residus generats.
_ Oferir un servei de restauració propi com una proposta gastronòmica
inspirada en la cuina catalana actual, que té especial atenció als
productes de proximitat, i a la vegada, la certificació ecològica.
_ Facilitar a les persones assistents tota la informació necessària per
accedir al CCIB en transport públic, promovent una
mobilitat
sostenible.
L'ambientalització es du a terme en cada una de les fases de
l'esdeveniment i permet reduir l'impacte ambiental de l'activitat i
sensibilitzar en aquest sentit a les empresas i organitzacions que
operen y col·laboren amb l'esdeveniment.
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CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
L'ESDEVENIMENT

SEGONS

LA

FASE

DE

Fase de preproducció
_Disseny ambiental del projecte
_Establiment d'un Green Comitè (opcional)
Fase de venda
_Disseny compacte en espais (estalvi energètic i de fluxos)
Fase de desenvolupament
_Venda de prestacions pròpies (evita desplaçaments innecessaris i
manipulacions no calculades)
_ Adquisició de material de baix consum, reciclat o reciclable
Fase operativa
_ Muntatge: pool de recollida selectiva en zones
massiu
_Celebració: instal·lació de sets
de
recollida
passadissos, sala polivalent i altres sales. Formació i
personal de neteja.
_Desmuntatge:: pool de recollida selectiva. Espai per
moqueta i recollida de residu banal. Seguiment de
gestió dels residus generats.

de muntatge
selectiva
en
motivació del
separació de
la correcta

EXERCICI SALUDABLE I GENERACIÓ D'ENERGIA

El 2019, el CCIB va posar en marxa una nova iniciativa per oferir
als seus clients opcions perquè els seus esdeveniments siguin
més sostenibles. La iniciativa consta d'unes bicicletes estàtiques
que funcionen per mitjà del pedaleig i permeten carregar els
dispositius mòbils sense necessitat de consumir energia elèctrica.
L'objectiu és que els clients les utilitzin en els seus esdeveniments
per a fomentar un estil de treball saludable entre els participants.
El pedaleig esportiu permet carregar la
bateria
en
aproximadament una hora i la bateria plena per carregar 4
telèfons mòbils i aproximadament 2 taules.
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ESDEVENIMENTS
NEUTRES EN EMISSIONS
Posem a disposició dels assistents els esdeveniments una eina per calcular i
compensar les emissions de C02.
El CCIB anima als seus clients a realitzar el càlcul i la compensació de
les emissons de CO2 dels esdeveniments de CO2 dels esdeveniments
que tenen lloc al centre.
Des de l'any 2009 som pioners en el càlcul i compensació de la
petjada de carboni derivada de la nostra pròpia activitat. Les
emissions generades són totalment compensades per la compra de
crèdits de carboni (VER) en diferents projectes sota els estàndards de
la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (UNFCCC).
Oferim als participants en els esdeveniments celebrats a les nostres
instal·lacions, la possibilitat de calcular i compensar les emissions
de CO2 generades durant el seu viatge a l'esdeveniment. Aquesta
acció es realitza a través de l'eina CleanCO2, disponible a la pàgina
web del CCIB (en 4 idiomes) i es pot facilitar un enllaç a l'organització
per ser inclosa a la pàgina web del seu esdeveniment.
Aquestes accions del CCIB i la suma de l'esforç de tots els assistents
contribueixen a reforçar la lluita contra el canvi climàtic que tant
afecta el nostre planeta.
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SEGURETAT
El CCIB disposa d'un Pla Estratègic de Seguretat permanent per garantir les
condicions de salut i seguretat
El CCIB dispossa d'un Pla Estratègic de Seguretat que contempli les
inversions i les millores dels sistemes de seguretat disponibles i per
assegurar que es prenguin totes les precaucions possibles en cada
cas, segons les necessitats de cada client.
L'equip de seguretat es conﬁgura d'acord amb la legislació vigent i
realitza una formació especíﬁca en el sector dels esdeveniments. Està
format per 12 persones, entre elles el director de seguretat i els
components especíﬁcs per a cada esdeveniment. L'objectiu d'aquest
equip és vetllar pel compliment de totes les normatives i protocols de
seguretat per garantir la protecció de les instal·lacions i les persones,ja
sigui de forma permanent o derivades
de
l'activitat
dels
esdeveniments
El director de seguretat dimensiona i estructura el dispositiu necessari
per a cada esdeveniment i l'adapta als requisits especíﬁcs i a les
normatives especíﬁques d'aplicació. A través de la reunió "Debrief" ,
es pregunta al client sobre aspectes especíﬁcs de salut i seguretat de
l'esdeveniment per tal de millorar i adoptar les mesures adequades.
El personal fix té la llicència d'armes pertinent.
Periòdicament, realitzem pràctiques en l'ús de
dispositius
d'emergència, sistemes d'evacuació, ús de desﬁbril·ladors i tracte amb
persones.
A cada esdeveniemnt , i per tal de garantir la salut i la seguretat dels
assistents, contractem un servei mèdic de primers auxilis; en
esdeveniments de més de 2.000 persones, aquest servei es
complementa amb una ambulància.
Pel que fa a la protecció de dades, complim amb la legislació vigent i
garantim la privacitat dels nostres clients. El nivell de conﬁdencialitat i
privacitat s'acorda, en cada cas, a través d'una clàusula de divulgació
pública en el contracte entre el CCIB i el client. La informació sensible
conﬁdencial acordada amb el client no es proporciona en cap cas, ﬁns
i tot quan es disposi del permís per a la difusió pública de
l'esdeveniment.

El CCIB ha obtingut el 2019 la certiﬁcació ISO 22000:2018 que garanteix el
compliment dels més alts estàndards de seguretat alimentària durant tot el
procés, des de la compra de matèries primeres fins al servei de taula.
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Satisfacció avaluada

Avaluem el grau de satisfacció dels clients en cada esdeveniment per a
detectar les necessitats de millora i implementar mesures.

Al CCIB treballem per a establir una comunicació permanent amb el
client durant totes les fases del projecte. Ens adaptem a les seves
necessitats i valorem el seu grau de satisfacció per a millorar l'activitat
i introduïr nous elements i serveis. Comptem amb dues eines
principals per a avaluar la satisfacció dels clientes: l'enquesta i la
reunió "debrief".
Enquesta
Al ﬁnalitzar un esdeveniment i, amb la ﬁnalitat de conèixer el grau de
satisfacció, enviem una enquesta al client per a que valori els serveis,
els equips i les instal·lacions i suggereixi aspectes de millora. El 2019,
hem obtingut un 62% de respostes respecte el total d'enquestes de
satisfacció enviades al client. Aquesta dada ha incrementat cada any
des del 2014, quan el CCIB va implementar l'enquesta digital per a
facilitar el procés al client.
Reunió "debrief"
Aquesta reunió amb el client es realitza una vegada acabat
l'esdeveniment per a conèixer els aspectes més satisfactoris del
procés, així com els punts a millorar. La informació recollida en
aquestes reunions de valoració, permet al Comité de Direcció i a les
persones responsables dels departaments, elaborar un anàlisi ﬁnal
amb l'objectiu d'adoptar mesures correctores o preventives en cas que
sigui necessari.
El 2019, les nostres valoracions s'han mantingut bastant similars
respecte l'any anterior.
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MODEL D'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

GRAU DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT
RESULTATS (ESCALA DE 0 A 5)

2017

2018

2019

Staff

4,64

4.49

4,52

Seguretat

4.58

4.51

4,52

Audiovisuals

4,60

4.49

4,46

Exposició

4,44

4.50

4,59

IT

4,34

4.34

4,04

Logística

4,48

4.62

4,58

Neteja

4,58

4.64

4,66

Instal·lacions

4,54

4.44

4,35

Mobiliari

4,38

4.42

4,38

F&B

4,38

4.34

4,32
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COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Impuls pel desenvolupament de l'entorn

Generem impacte econòmic i treball a la ciutat i col·laborem amb el
desenvolupament de l'entorn

Un dels nostres objectius de l'activitat del CCIB és generar importants
impactes positius en l'entorn i contribueix en el seu desenvolupament
econòmic i la creació de llocs de treball. En aquest sentit, ens
coordinem amb les entitats i els serveis locals per donar a conèixer i
aprofitar totes les oportunitats de l'organització dels esdeveniments.
Per altra banda, treballem sempre per minimitzar i controlar els
impactes negatius que es deriven de la nostra activitat. Garantim la
neteja de la via pública i la seguretat mitjançant la coordinació amb el
Districte de Sant Martí, amb l'empresa de serveis públics BSM i els
cossos de seguretat.
En referència a l'impacte de la mobilitat, i amb la ﬁnalitat de
minimitzar l'impacte derivat de la nostra activitat, promovem el
transport públic com a una possibilitat d'accedir al centre, facilitant a
tots els clients tota la informació necessària. Al CCIB destinem també
importants recursos per garantir la seguretat dels assistents i per a
planiﬁcar, controlar i coordinar la logística especíﬁca de cada
esdeveniment: punts de càrrega i descàrrega, volums màxims, etc.
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Acció social i solidària

El 2019, hem incrementat la inversió en acció social i mediambientals.

Al CCIB hem potenciat el nostre compromís amb l'entorn social. Per aquest motiu, col·laborem en diferents
projectes que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones, especialment d'aquelles que pateixen un
major risc d'exclusió social. Les nostres accions es materialitzen amb la col·laboració d'entitats, associacions i
institucions municipals.
Durant el 2019, hem col·laborat amb iniciatives solidàries de diferents tipologies i comptem amb
implicació dels nostres grups d'interès.

la

Donació econòmica a la Fundació Pasqual Maragall per la
campanya "Un Futur sense Alzheimer" per donar continuïtat als
projectes cientíﬁcs començats a l'àmbit de la detecció precoç i la
prevenció de la malaltia de l'Alzheimer, així com per treballar per
la millora del benestar dels cuidadors de persones afectades.
Donació als centres Institut Barri Besòs, Escola Concepción
Arenal, Escola d'Educació Especial Concha Espina, Escola
Joaquim Ruyra, Fundación Maresme de sofàs verds per ser
instal·lats a els seus patis o zones de lectura, i 7 taules blanques
de plàstic infantils de l'esdeveniment Docker a l'Escola Joaquim
Ruyra.
Donació de bosses excedents de l'esdeveniment ISPOR a les
escoles del barri: Institut Barri Besòs (150 unitats), Escola
Joaquim Ruyra (100 unitats) i Col·legi d'Educació Especial
Concha Espina (100 unitats).
Entrega als centres infantils de la Fundació Trinijove (Trinitat
Vella i Barón de Viver) de l'excedent de material de la Convenció
Servihabitat.
Participació
en
el "Sopar
Solidari de
La
Nit
de
l'Esport" organitzada per la Fundació Trinijove amb la
col·laboració de l'Hotel Hilton Diagonal Mar. Al sopar va comptar
amb la participació de 340 persones de diferents empreses i
entitats del barri recollint més de 14.000€.
Entrega a les Monjitas Misioneras Cruzadas de la Iglesia de
productes alimentaris excedents d'un esdeveniment acollit al
CCIB.
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Col·laboració amb la Fundació Andacat amb la cessió d'espais i
descomptes en serveis per
a
l'organització
del
seu
esdeveniment.
Recollida de llibres per part de la plantilla del CCIB per entregarlos als nens d'entre 5 i 18 anys que participen a "Deporte por la
inclusión" i "Centre Obert Neus Puig" de la Fundació Trinijove ,
per celebrar el dia de Sant Jordi.
Participació en el sopar solidari “Somos Uno” de la Fundació
Pascual Maragall a l'Estadi RCD Espanyol. L'objectiu era
recaptar fons pels seus projectes socials i d'investigació. Jornada
organitzada en conjunt amb Invest for Children, l'Hospital Sant
Joan de Déu i la Fundació Damm.
Substitució de les ampolles de plàstic d'aigua per tetrabriks fets
amb material 100% reciclables. Amb
cada
tetrabrik
es
col·labora amb 0,003€ amb l'ONG Pozos sin Fronteras, una
associació sense ànim de lucre que té com a missió proporcionar
aigua a persones i comunitats locals de Burkina Faso, Etiòpia i
Bolívia com erradicar la pobresa, promoure l'educació i
la
captació agrària com a instrument
prioritari
pel
desenvolupament.
Participació en la campanya "Para los Valientes" de l'Hospital
Sant Joan de Déu" pel projecte "Punt de Llibre Solidari". La
recaptació es va destinar a la investigació del càncer infantil i
juvenil.
Col·laboració amb l'Associació Club Llar en la celebració
del "Concurs Sketchs Musicals" que es va organitzar a l'Auditori
Fòrum.
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Donació a la Fundació Esclerosis Múltiple que col·labora amb
la detenció de l'impacte de la malaltia a la vida de les persones
amb esclerosis múltiple i el seu entorn.
Participació en el sopar solidari "Ajuda'ls a Creixer" de la
Fundació Pere Tarrés a l'Hotel Hilton Diagonal
Mar.
La
recaptació de diners es van destinar a projectes educatius que
l'entitat realitza en beneﬁci dels joves amb risc d'exclusió
social. La recaptació de la nit va ser de 38.450€.
Col·laboració amb l'organització de l'esdeveniment Corals Besòs
- Districte de Sant Martí cedint els espais i oferint un
descompte en els serveis. Aquest acte va comptar amb la
participació de 180 nens i joves al concert dedicat al
musical "Mamma Mia".
Donació i visita a les instal·lacions d'alguns treballadors del CCIB
a La Fageda Fundació ubicada a la Reserva Natural de la
Fageda d'en Jordà - La Garrotxa. Actualment La Fageda s'ha
convertit en una cooperativa de fabricació de iogurts i altres
lactis ,¡Convertint-se en una de les marques de iogurts més
popular de Catalunya!
Entrega a la Fundació Formació i Treball de productes
alimentaris excedents d'un esdeveniment.
Instal·lació de dos contenidors de la Fundació Formació i
Treball amb l'objectiu que els treballadors del CCIB realitzin
donació de roba. L'objectiu i els beneﬁcis són per a la campanya
solidària " Da una segunda vida a tu ropa".

Entrega a les Monjitas Misioneras Cruzadas de la Iglesia de
productes alimentaris excedents de l'esdeveniment SAP ARIBA.
Col·laboració en l'organització de la Trobada de Joves de la
Fundació Nous Cims. Cessió dels espais i serveis.
Col·laboració en l'organització de l' Entrega de Becas Prevent
amb la cessió de l'espai. La Fundació Prevent atorga beques per
a la Formació Universitària i Cicles de Grau Superior dirigides a
estudiants amb discapacitat.
Col·laboració en l'organització de
l'esdeveniment Prem
Rawat amb la Fundació La Paz es Posible amb descompte en
espais i serveis.
Participació en el partit de fùtbol sala amb
la Fundació Trinijove i membres del CCIB.

els

joves

de

Participació amb dues places en el sopar solidària "Make a
Wish" organitzada per l'Hotel Barcelona Princess i l' Associació
Barcelona Forum
District on
col·laboren
cuiners
amb
estrella Michelin.
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Participació en el programa "Diversiﬁcació Curricular" de l'Institut
Besós promogut pel Consorci d'Educació oferint el Coffee Break
de l'acte i facilitant el període de pràctiques dels alumnes.
Participació en la campanya "Una
la Fundació Esclerosis Múltiple.

poma

per

la

vida" de

Col·laboració en l'organització de l'esdeveniment amb la cessió
de l'espai de l'Auditori Fòrum i descomptes en els serveis per a
la "IV Trobada anual de Socis i Voluntaris Alfa" de la Fundació
Pasqual Maragall.
Donació econòmica per a la campanya de recollida de productes
de neteja i higiene personal pel "Centre Neus Puig" de la
Fundació Trinijove.
Donació econòmica a l'Obra Social de Sant Joan de Déu a la
10ª edició de la Sunset Party del CCIB.
Organització del primer esmorzar - diàleg
de
socis
de
l'Associació Barcelona Forum District amb la cessió de l'espai
i serveis.
Donació de 250 kg de roba durant el mes de Juliol a la Fundació
Formació i Treball.

Donació de mobiliari al Centre d' Educació Especial "Concha
Espina".
Donació a la Fundació Formació i Treball de productes
alimentaris excedents de l'esdeveniment CIRSE.
Donació de 65 kg de roba durant el mes de Setembre a
la Fundació Formació i Treball.
Col·laboració amb la campanya "Beques Click" de la Fundació
Institut de Reinserció Social -IRES amb l'aportació de dues
beques.
Entrega
a
les Monjitas
Misioneras
Cruzadas
de
Iglesia d'excedent alimentari de l'esdeveniment Gartner.

la

Patrocinador Silver a la Gala People in Red de la Fundació
Lucha contra el Sida. Els donatius tenen com a objectiu seguir
avançant amb la investigació de la sida.
Col·laboració amb l'organització del concert anual Vozes on
participen més de 700 nens i joves músics del voltant del Besòs,
del districte de Nou Barris, Sant Andreu i Besòs.

OBJECTIU 2019

GRAU DE CONSECUCIÓ

Contractar persones en rics d'exclusió social

No aconseguit
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COMPROMÍS AMB EL VALOR DE COMPARTIT
Generació de valor

L'activitat del CCIB és un motor de negoci per a la ciutat i l'entorn. La
correcta gestió econòmica ens permet crear valor compartit amb els
nostres grups d'interès. Per a l'obtenció de bons resultats econòmics
ens adaptem a les necessitats dels clients, impliquem col·laboradors i
proveïdors i ens integrem en el teixit social i econòmic del nostre
entorn.
Al CCIB comptem també amb el suport de 84 col·laboradors i el suport
d'un grup amb una facturació de 1.040,5 milions d'euros en 2019
present en més de 20 països en el món.

ESTAT DE VALOR AFEGIT 2019
2%
6%
11%

81%

Despeses d'explotació
Despeses salarials
Pagaments administracions públiques
Amortitzacions
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EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DEL VALOR AFEGIT (MILERS DE €)
2017

2018

2019

Valor econòmic creat

33.350

37183

40199

Vendes netes

33.350

37183

40199

Valor econòmic distribuït

30.052

33942

28910

Despeses d'explotació

23.940

27467

32062

Despeses salarials

3.894

4195

4484

Pagaments a administracions públiques

2.218

2280

2364

Valor econòmic retingut

3.298

3241

1289

Amortitzacions

667

719

720

Negoci

3.277

3241

3504

En 2019 hem generat més de 150 llocs de treball indirecte a través dels
serveis contractats

Els proveïdors del CCIB ens han facturat en 2019 més de 29,4 milions
d'euros. Cal destacar que el 83% dels proveïdors amb els que
col·labora el CCIB pertanyen al nostre entorn i àmbit social. Aquest
valor generat amb els proveïdors, es suma a l'impacte econòmic
indirecte que percep la ciutat de Barcelona per cada assistent als
esdeveniments que acollim.
A la vegada, en 2019 hem generat més de 150 llocs de treball
indirecte a través dels serveis contractats, especialment seguretat i
neteja. Ja que aquests treballs són a jornada completa, aquests llocs
suposen la generació d'ocupació de qualitat.
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38

IMPACTE ECONÒMIC INDIRECTE A
BARCELONA*

Millones de euros

400

200

0
2017

2018

2019

* Per al cálcul d'aquest impacte, el CCIB utilitza el valor mig de despesa per assistent a Congrés o Convenció que marca cada any el Barcelona Convention Bureau, i el
multiplica pel nombre de dies que dura l'esdeveniment del CCIB. No es té en compte si l'assistent pecnorta més nits a Barcelo na després de la ﬁnalització de
l'esdeveniment acollit per nosaltres

OBJETIUS 2019

GRAU DE CONSECUCIÓ

Obtenir una xifra de vendes de 36.603 K €

Molt alt

Obtenir un resultat abans d'impostos de 3.845 K €.

Molt alt
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Cadena de subministrament sostenible

El 83 % de les compres que realitza el CCIB són de proveïdors locals

Segons la política de responsabilitat social del CCIB, contribuïm a la
dinamització del teixit econòmic de l'entorn i a la creació d'ocupació
mitjançant el foment de la compra de productes de proximitat i de
serveis locals. El 2019, el 83% del volum de les compres que realitza
el centre correspon a proveïdors locals.
Els principals serveis contractats són la seguretat, el manteniment i la
neteja tot i que comptem amb proveïdors molt diferents amb la
finalitat de satisfer i adaptar-nos a les necessitats dels clients.
Per orientar la nostra cadena de subministrament amb l'estratègia de
responsabilitat social del CCIB desenvolupem la contractació de
persones de col·lectius amb diﬁcultats d'accés al mercat laboral. Des
de l'òptica ambiental, col·laborem amb la compra de paper amb
etiqueta ecològica, oferim la possibilitat d'utilitzar moqueta reciclada
als clients i disposem de productes de proximitat al servei de la
restauració.

COMPRES A PROVEÏDORS LOCALS

2017

2018 2019

Volum de compres a proveïdors locals (milers
d'euros)

19,4

18,9

29,4

% de compres a proveïdors locals

93%

94%

83%

Els proveïdors del CCIB són avaluats, mitjançant auditories, d'acord
amb els següents punts:
_ Polítiques i pràctiques de sostenibilitat
_Acumpliment de la legislació a les instal·lacions (seguretat industrial)
_Correcte gestió dels residus i estat del material
_Qualitat i neteja del servei prestat i puntualitat a l'hora de servirlo ("just in time")
_Documentació en relació amb la coordinació de les activitats.
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Segons els resultats de les auditories realitzades, els proveïdors més
grans i que suposen gran part de les notres compres, disposen de
models d'exel·lència certiﬁcats i compten amb polítiques de
responsabilitat social alinedes amb la nostra estratègia.
Per fomentar aquests models i certiﬁcats en els nostres proveÏdors, es
valorarà a les nostres licitacions disposar de les polítiques de
responsabilitat social.
D'altra banda, al CCIB ens preocupem pel compromís
social i
ambiental dels nostres proveïdors. En aquest sentit, fem formació - o
sol·licitem als proveïdors que facin formació- en temas de prevenció de
riscos laborals generals i riscos especíﬁcs d'acord amb el lloc de
treball. Així garantim la salut i la seguretat en el lloc de treball.
Per un altra banda, fem formació i sensibilització ambiental en els
serveis de manteniment i neteja, el consum d'energia, la generació i la
gestió de residus afecta el control i a la minimització dels nostres
impactes ambiental.
També tenim en compte el cumpliment legislatiu dels proveïdors:
estar al dia dels pagaments a l'administració pública, que la totalitat
del personal que treballa al CCIB està degudament donat d'alta a la
seguretat social i que disposa dels equips de protecció individual
necessaris. Igualment ens preocupem del respecte a la persona
humana i a la no discriminació, sigui per causa de gènere o religió.
El servei oferit pels nostres proveïdors és avaluat pels clients mitjaçant
una enquesta de satisfacció.

OBJETIUS 2019

GRAU DE
CONSECUCIÓ

COMENTARIS

Seguir desenvolupant per cada familia de productes on
sigui possible, solucions respectuoses amb el medi
ambient.

No aconseguit

Seguim buscant solucions
respectuoses amb el medi
ambient.

Reduir els embalatges no reciclables a les nostres
compres.

Parcialment
assolit

Seguirem millorant aquest
punt el proper any.
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TEMAS RELLEVANTS
Grups d'interès
Els canals de comunicació i diàleg pels grups d'interès són múltiples i
adaptats a cada especialitat.

Treballem per establir una relació ﬂuïda i permanent amb cada grup
d'interès del CCIB per assegurar-nos del coneixement de les prioritats i
inquietuds, integrats en l'organització i poder donar una resposta
adequada en tot moment.

MAPA DE GRUPS
D'INTERÈS
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Actualizació d'aspectes rellevants
En 2019 s'ha actualitzat l'anàlisi de materialitat per determinar aquells
aspectes més rellevants pels grups d'interès.

D'acord amb el principi de materialitat de la Guia per l'elaboració
memòries de sostenibilitat versió GRI Estàndards, s'informarà en
present memòria dels aspectes identiﬁcats com a
rellevants
materials pels grups d'interès. En l'edició 2019 de la memòria,
treballa amb l'actualització de l'anàlisi de materialitat.

de
la
o
es

Per determinar aquells aspectes més importants pels grups d'interès
externs es duu a terme una sessió de participació. En l'àmbit intern es
fa una reunió. En els dos casos s'avaluen els diferents aspectes en una
escala d'1 a 4.
L'anàlisi de materialitat ha de reﬂectir de manera raonable
i
equilibrada els temes més fonamentals
pel
desenvolupament
sostenible del CCIB, pel que fa al resultat ﬁnal s'obté de la suma de la
valoració interna i la valoració externa, atorgant igual importància a les
dues valoracions. Es consideren aquells aspectes com la suma és igual
o superior a 4 en conveni amb la matriu de materialitat.
La direcció del CCIB va comprovar i corroborar els resultats obtinguts, i
per això es considera imprescindible incloure informació de
sostenibilitat empresarial, pràctiques d'adquisició i etiquetatge.
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ASPECTES RELLEVANTS
Aspectes més rellevants pels grups d'interès del CCIB
_ Gestió ambiental: energia, eﬂuents i residus, emissions i materials
(nou)
_Estratègia de negoci: sostenibilitat empresarial*, anticorrupció,
compliment socioeconòmic, presència al mercat (nou), impactes
econòmics indirectes (nou) i desenvolupament econòmic (nou)
_ Relació amb els proveïdors: pràctiques d'adquisició i avaluació
ambiental i social de proveïdors (nou)
_ Relació amb els treballadors: diversitat, igualtat d'oportunitats, no
discriminació, treball, salut i seguretat en el treball (nou) i participació
cooperativa (nou).
_ Relació amb la comunitat local: aliança sectorial o territorial
estratègia*, comunitats locals (nou) i comunicació* (nou)
_ Relació amb els clients i serveis: inversió en equips tecnològics i
infraestructures intel·ligents* (nou), esdeveniments sostenibles
ambientalment i social* (nou), inclusivitat* (nou) innovació* (nou).
Definició dels nous aspectes materials
_ Gestió ambiental:
Materials: Aquest nou aspecte es vincula a l'optimització del
consum de materials i utilització de materials amb un impacte
ambiental menor.
_ Estratègia de negoci:
Presència al mercat: Aquest nou aspecte es vincula amb el fet de
garantir una competitivitat salarial que contribueix al benestar
econòmic dels treballadors i la optimització de la contractació
d'empletats de l'entorn local
Impactes econòmics indirectes: Aquest nou aspecte es vincula a
la contribució pel desenvolupament socieconòmic a través dels
impactes indirectes que pot generar l'activitat del CCIB sobre els
seus grups d'interès i en l'economia, tant positius com
negatius.
Desenvolupament econòmic: Aquest nou aspecte es vincula a la
fortalesa i solidesa econòmica-ﬁnancera per a garantir el bon
funcionament i desenvolupament del CCIB i una distribució
raonable dels ingressos generats
en
els
grups
d'interès
(pagament de salaris, pagaments a proveídors, etc).
_ Relació amb els proveïdors:
Avaluació ambiental i social de proveïdors: Aquest nou aspecte
es vincula a la disposició de sistemes (procediments i protocols)
per a avaluar i seleccionar els proveïdors segons criteris
ambientals i socials.
_
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Relació amb els treballadors:
Formació y educació: Aquest aspecte es vincula a l'establiment
de programes de formació i desenvolupament professional dels
treballadors.
Participació corporativa*: Aquest aspecte es vincula en l'impuls de
la realització de voluntaris corporatius ambientals i socials.
_ Relació amb la comunitat local:
Comunitats locals: Aquest aspecte es vincula en la participació
activa i implicació en l'entorn local i la societat a través de
col·laboracions i iniciatives d'acció social, solidàries, patrocinis,
etc. que contribueixin a la millora, progrés i benestar de la
societat.
Comunicació*: Aquest aspecte es vincula en la implantació d'una
estratègia de comunicació que asseguri la difusió de les accions
medi ambientals implantades pel CCIB, amb l'objectiu de millorar
la sensibilització dels grups d'interès i fomentar així la implicació
de la resta de la ciutadania.
_ Relació amb les clients i serveis:
Inversió en equips tecnològics i infraestructures intel·ligents*:
Aquest espai es vincula en la inversió i millora dels equips
tecnològics d'acord amb els avanços tècnics i l'eﬁciència en el
consum de recursos ( energia, aigua, etc.).
Esdeveniments sostenibles a nivell ambiental i social*: Aquest
aspecte es vincula amb la promoció que els esdevenimients
realitzats al CCIB siguin esdeveniments sostenibles ( adoptin
criteris ambientals i socials en el disseny, planificació i execusió).
Inclusivitat*: Aquest aspecte es vincula amb el fet de garantir
que els esdeveniments siguin socialment inclusius i accessibles
(sense barreras arquitectòniques, materials adaptats per a
persones cegues, sordomudes, etc).
Innovació*: Aquest aspecte es vincula amb el foment d'una
cultura innovadora aplicada a productes, serveis, procediments
interns i projectes estratègics per a continuar millorant els
esdeveniments, l'eﬁciència ecològica, la seguretat i la qualitat del
servei.
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MATRIU DE
MATERIALITAT

* Altres aspectes (no corresponen a GRI ni al suplement sectorial d'esdeveniments)
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SOBRE LA MEMÒRIA
Sobre la memòria
Per a qualsevol consulta relativa a aquesta memòria pot dirigir-se via correu
electrònic a: marketing.ccib@ccib.es

La Memòria de Responsabilidad Social del CCIB s'està realitzant des de
l'exercici del 2011 i presenta els resultats de l'acompliment de la
nostra organització en matèria econòmica, ambiental, social i de bon
govern. Aquesta edició de la memòria abarca el període comprès entre
l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
Per a la seva deﬁnició i elaboració, el CCIB ha pres en consideració els
principis internacionals de la Guia per a l'elaboració de memòries de
sostenibilitat versió GRI Estàndards.
La memòria es presenta novament, tal com es va iniciar el 2013, en
format digital , interactiu i accessible des de diversos dispositius,
utilitzant el G4 Template de Wizness Publisher.
Les dades proporcionals a la memòria aporten informació sobre les
activitats de gestió desenvolupades a les instal·lacions del CCIB
exceptuant aquelles realitzades directament pels clients a les
instal·lacions. La font de les dades són els sistemes de gestió principal
basaDA en EBMS i SAP per a les dades econòmiques i socials i el
sistema de gestió ambiental per a les dades ambientals.
El Comitè de Responsabilitat Social Corporativa del CCIB és el
responsable de revisar i aprovar la memòria i assegurar que incorpori
tots els aspectes materials de l'organització.
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ÍNDEX DE CONTINGUTS DE GRI
Índex de continguts de GRI
Aquesta memòria s'ha elaborat d'acord amb els Estàndards GRI del Global
Reporting Initiative d'acord amb l'opció "De conformitat - Essencial".

CONTINGUTS GENERALS
INDICADORS

DESCRIPCIÓ

PÀGINA

102-1

Nom de l'organització

Instal·lacions i serveis
de referència

102-2

Activitats, marques, productes i
serveis

Instal·lacions i serveis
de referència

102-3

Ubicació de les operacions

Instal·lacions i serveis
de referència

102-4

Ubicació de les operacions

Instal·lacions i serveis
de referència

102-5

Propietat i forma jurídica

Bon govern

102-6

Mercats servits

Organitzacions
diferents i fidelitzades

102-7

Mida de l'organització

El més destacat de
2019

102-8

Informació dels treballadors i altres
treballadors

Equip igualitari i divers

102-9

Cadena de subministrament

Cadena de
subministrament
sostenible

102-10

Canvis significatius en l'organització
i la seva cadena de subministre

Cadena de
subministrament
sostenible

102-11

Principi o enfoc de preocupació

Estratègia de
responsabilitat social
corporativa

1. PERFIL DE
L'ORGANITZACIÓ

OMISSIONS
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102-12

Iniciatives externes

Estratègia de
responsabilitat social
corporativa
Esdeveniments
sostenibles i segurs

102-13

Afiliació a associacions

Aliances amb el sector
i l'entorn

Declaració de grans executius
responsables de la presa de
decisions

Carta del Director
General

Valors, principis, estàndards i
normes de conducta

Estratègia de
responsabilitat social
corporativa

2. ESTRATÈGIA
102-14

3. ÈTICA I INTEGRITAT
102-16

4. GOVERN
102-18

Bon govern
Estructura de govern

Bon govern

102-40

Llista de grups d'interès

Grups d'interès

102-41

Acords de negociació col·lectiva

Equip igualitari i divers

102-42

Identificació i selecció de grups
d'interès

Grups d'interès

102-43

Enfoc per a la participació dels
grups d'interès

Actualizació
d'aspectes rellevants

102-44

Temes i preocupacions claus
comentades

Actualizació
d'aspectes rellevants

102-45

Entitats incloses en els estats
financers consolidats

Sobre la memòria

102-46

Definició dels continguts dels
informes i de les cobertures del
tema

Sobre la memòria

102-47

Llista de temes materials

Actualizació
d'aspectes rellevants

102-48

Reexpresió de la informació

Sobre la memòria

102-49

Canvis en l'elaboració d'informes

Sobre la memòria

5. PARTICIPACIÓ DELS
GRUPS D'INTERÈS

6. PRÀCTIQUES PER A
L'ELABORACIÓ
D'INFORMES

Memòria de Responsabilidad Social Corporativa 2019

102-50

Període objecte de l'informe

Sobre la memòria

102-51

Data de l'últim informe

Junio 2018

102-52

Cicle d'elaboració d'informes

Anual

102-53

Punt de contacte per a preguntes
sobre l'informe

Sobre la memòria

102-54

Declaració de l'elaboració de
l'informe de conformitat amb els
estàndards GRI

Índex de continguts de
GRI

102-55

Índex de continguts GRI

Índex de continguts de
GRI

102-56

Verificació externa

La memòria no ha estat
verificada externament
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TEMES ECONÒMICS
INDICADORS

DESCRIPCIÓ

PÀGINA

Proporció de despesa en proveïdors
locals

Cadena de
subministrament
sostenible

205-1

Operacions evaluades per a riscos
relacionats amb la corrupció

Bon govern

205-2

Comunicació i formació sobre polítiques i
procediments anticorrupció

Bon govern

205-3

Casos de corrupció confirmats i mesures
preses

Bon govern

PRÀCTIQUES
D'ADQUISICIÓ
204-1

LLUITA CONTRA LA
CORRUPCIÓ
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TEMES AMBIENTALS
INDICADORS

DESCRIPCIÓ

PÀGINA

302-1

Consum energètic dins de l'organització

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

302-3

Consum energètic fora de l'organització

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

302-3

Intensitat energètica

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

302-4

Reducció dels consums energètics

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

302-5

Reducció dels requeriments energètics de
productes

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

303-1

Extracció d'aigua per font

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

303-2

Fonts d'aigua significativa afectades per
l'extracció d'aigua

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

303-3

Aigua reciclada i reutilitzada

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

305-1

Emissions directes de GEI (abast 1)

Emissions de GEI
compensadas

305-2

Emissions indirectes de GEI al generar
energia (abast 2)

Emissions de GEI
compensadas

305-3

Altres emissions indirectes de GEI (abast
3)

Emissions de GEI
compensadas

305-4

Intensitat de les emissions de GEI

Emissions de GEI
compensadas

305-5

Reducció de les emissions de GEI

Emissions de GEI
compensadas

ENERGIA

AIGUA

EMISSIONS
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305-6

Emissions de sustàncies que esgoten la
capa d'ozó (SAO)

Emissions de GEI
compensadas

305-7

Òxids de nitrogen (NOX), òxids de sofre
(SOX) i altres emissions significatives a
l'aire

Emissions de GEI
compensadas

306-1

Abocament d'aigües en funció de la seva
qualitat i distinció

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

306-2

Residus per tipologia i mètode d'eliminació

Valorització de residus

306-3

Vessaments significatius

306-4

Transport de residus perillosos

Valorització de residus

306-5

Cossos d'aigua afectats per vessaments
d'aigua i/o escorreries

Consum no sostenible
d'energia, aigua i
materials

Incompliment de la legislació i normativa
ambiental

Gestió sostenible
certificada

EFLUENTS I
RESIDUS

COMPLIMENT
AMBIENTAL
307-1
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TEMES SOCIALS
INDICADORS

DESCRIPCIÓ

PÀGINA

401-1

Noves contractacions de treballadors i
rotació de personal

Equip igualitari i divers

401-2

Beneficis per als treballadors a temps
complet que no es duen a terme per
als treballadors a temps parcial o
temporals

Treball de qualitat amb
beneficis socials

401-3

Permís parental

[[p124945]]

403-1

Representació dels treballadors en
comitès formals treballador-empresa
de salut i seguretat

Prevenció i protecció

403-2

Tipus d'accidents i taxa de freqüència
d'accidents, malalties professionals,
dies perduts, absentisme i nombre de
morts per accident laboral o malaltia
professional

Prevenció i protecció

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto
riesgo de enfermedades relacionadas
con su actividad

Prevenció i protecció

403-4

Temes de salut i seguretat tractats en
acords formals amb els sindicats

Prevenció i protecció

405-1

Diversitat en òrgans de govern i
treballadors

[[p124945]]

405-2

Rati del salari base i de la remuneració
de les dones respecte els homes

[[p124945]]

Requeriments per a la informació i
l'etiquetat de productes i serveis

El CCIB facilita la informació
dels seus serveis en la
memòria de RSC que publica
anualment i a la web del
Centre de Convencions

OCUPACIÓ

SALUT I
SEGURETAT EN
EL LLOC DE
TREBALL

DIVERSITAT I
IGUALTAT
D'OPORTUNITATS

MARKETING I
ETIQUETAT
417-1
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417-2

Casos d'incompliment relacionats amb
la informació i l'etiquetat de productes
i serveis

No s'han incomplert

417-3

Casos d'incompliment relacionats amb
comunicacions de màrketing

No s'han incomplert

Incompliment de les lleis i normatives
en els àmbits socials i econòmic

No s'han incomplert

COMPLIMENT
SOCIECONÒMIC
419-1

