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Memòria de sostenibilitat 2020

Seguim activant un futur més sostenible i sent fidels al nostre compromís de transparència 
amb els grups d'interès. Per això, un any més, publiquem la memòria de sostenibilitat per 
informar dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental. 
Aquesta memòria ha estat elaborada seguint els principis i continguts bàsics establerts als 
Estàndards del Global Reporting Initiative (GRI), amb un nivell de conformitat: "opció 
essencial". Les dades publicades corresponen al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre del 2020.
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CARTA DEL PRESIDENT 
I DEL DIRECTOR GENERAL

Cuidant
Quan els historiadors del futur revisin aquesta època que ara vivim, sens 
dubte, definiran el 2020 com l’any de la pandèmia. L’any que el virus Covid-
19 va confinar el món.

Aquest fet que −en el moment de redactar aquestes línies encara condiciona 
el normal desenvolupament de les nostres vides i de la nostra activitat− ha 
posat de manifest els riscos que envolten el desenvolupament de la societat 
humana i, sobretot, la importància cabdal de tenir cura del nostre entorn 
per cuidar la salut de les persones. Com ja s’ha dit moltes vegades, no 
podem estar sans sense un planeta sa. 

És per això que, des d’Anthesis Lavola, pensem que el 2020 ha estat, més 
que mai, l’any de tenir cura de tot el que ens importa. I així ho hem reflectit 
en la nostra memòria de sostenibilitat d’enguany que hem titulada 
“CUIDANT”.
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Cuidant les persones:
Tenir cura de les persones ha estat una manera de fer empresa des dels 
nostres inicis. El nostre equip, clients, proveïdors, col·laboradors i les seves 
famílies són el més important d’Anthesis Lavola. Durant la crisi sanitària hem 
seguit de forma responsable les recomanacions de les autoritats per tenir 
cura de la salut de tothom i ens hem adaptat contínuament per donar la 
resposta adequada a les diferents situacions viscudes. Al mateix temps, 
també hem procurat estar a prop de tothom −a través de diferents canals 
digitals−, hem acompanyat les persones que van emmalaltir o les que, 
malauradament, van perdre persones estimades.

Per una altra part, volem destacar la bona resposta de totes les persones de 
la nostra organització: heu estat decisives i decisius per fer front a aquesta 
crisi sanitària global i per mantenir la nostra activitat i, pràcticament, el 
100% de les nostres capacitats productives a través del teletreball. 
D’aquesta manera no només hem pogut mantenir l’equip, sinó que 
−especialment, a partir de la segona meitat del 2020− hem pogut contractar 
nous talents per a l’empresa, incrementant la nostra plantilla un 24% 
respecte el 2019.

Cuidant els clients:
Gràcies a aquesta resposta decidida de tothom, hem pogut garantir la 
continuïtat de la nostra atenció i dels serveis pels clients, així com dels 
projectes que ja teníem en marxa, gràcies a adoptar noves solucions digitals 
que s’han convertit en una alternativa vàlida i necessària per a moltes 
activitats que desenvolupem. 

Aquest esforç d’adaptació ha estat reconegut pels nostres clients, que han 
augmentat el seu índex de satisfacció fins a un 8,7 sobre 10 (el 2019 va ser 
d’un 8,23), i també pels 140 clients nous que han volgut confiar en els 
nostres serveis. 

Cuidant l’economia:
Mentre en algunes administracions es debatia sobre què era més important 
la salut o l’economia, a Anthesis Lavola no tenim cap mena de dubte: 
cuidem les finances perquè tenim cura de les persones. D’aquesta manera i 
malgrat la incidència de la pandèmia en la nostra activitat, durant el 2020 
hem pogut desenvolupar 615 projectes (només 24 per sota del 2019) que ens 
han permès assolir una xifra de negoci de 9,7 M€, una mica per sota de la 
xifra de l’any passat (10,67 M€).
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Estem immersos en la dècada decisiva i 
les persones que formem part d’Anthesis
arreu del món assumim un paper clau
com a experts activadors de la 
sostenibilitat en els propers anys per a 
poder tenir persones, organitzacions i 
territoris més productius i resilients en 
els propers anys. A més, compartim un 
compromís i uns valors comuns −recollits 
en l’Anthesis Spirit− que ens inspiren en 
la nostra tasca transformadora pel futur 
del planeta.

Hem aprés les lliçons d’aquesta 
pandèmia i ara som més forts i estem 
més preparats per fer front als 
nombrosos reptes climàtics i ambientals 
que enfrontem globalment. 

Pere Pous, President
Toni Mansilla, Director General

Cuidant l’entorn:

L’adaptació massiva del teletreball i 
l’escassa mobilitat laboral han tingut un 
efecte positiu pel medi ambient. I és que al 
llarg del 2020 hem reduït un 48% el consum 
total d’energia i hem disminuït un 61% les 
nostres emissions respecte l’any anterior: 
només hem generat 39 t CO2 que són 
totalment compensades amb el nostre 
servei Clean CO2.

I cuidant el futur: 

Si hi ha alguna cosa que està aconseguint el 
consens en aquesta societat post-pandèmia 
és la sostenibilitat, més necessària que mai 
per a poder complir els 17 ODS de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides. En aquesta 
línia, mantenim el nostre ferm compromís 
amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides 
implementant en la nostra companyia els 
deu principis que recull aquesta iniciativa 
internacional.

CARTA DEL PRESIDENT I 
DEL DIRECTOR GENERAL
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DADES 
DESTACADES 
2020
(102-7) 

Cuidem l’entorn 
i els proveïdors
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PAPER CARTRÓ

125 MWh 
consum total d’energia 
-48% respecte el 2019

100 %
paper reciclat i 
lliure de clor 
amb certi�cat Àngel Blau

224
nous proveïdors 
80% dels quals són 
homologats d'àmbit 
local (Catalunya)

100 % 
energia elèctrica 
consumida a les oficines 
de Manlleu i Barcelona 
amb certificació d’origen 
“verd”

 764 kWh
energia elèctrica
per empleat/da 
d’oficina (PME)

El 100 % de 
les emissions 
generades són 
compensades 
amb Clean CO₂
www.clean-co2.com

702 kg 
paper consumit 
-40 % respecte el 2019

Alguns dels nostres proveïdors han 
decidit implicar-se voluntàriament  
en la iniciativa 

Projecte europeu que té com a 
objectiu dissenyar i implementar 
sistemes eficients de 
subministrament de calefacció 
i aigua calenta sanitària en 
edificis mitjançant 
energies renovables.

39T CO2
totals emeses



DADES DESTACADES 
2020

Cuidem 
els clients

Cuidem 
les persones
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9,7 M€ 
xifra de negoci

615
projectes 
desenvolupats 
-3 % respecte el 2019

57% 
personal de centres externs
25 % amb contracte inde�nit

29 %
homes

71 %
dones

43 % 
personal d’oficines 
93 % amb contracte inde�nit

13 
nous llocs 

de treball a
oficines

4.000 
seguidors

10.000 
seguidors

291
Persones



DADES DESTACADES DEL 2020
SOLUCIONS
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740.709 usuaris 
atesos en els diferents 
programes i 
equipaments educatius

30.775 sessions o activitats 
educatives dutes a terme

69.507
persones informades

590.322 tones de 
residus gestionats per 
ser reintroduïts en el 
mercat seguint el model 
d’economia circular

+50 empreses amb 
qui hem treballat per 
calcular l’impacte 
ambiental dels seus 
productes

Gairebé 1.000
treballadors i 
treballadores formats a 
través dels nostres cursos

+20.000 ha
de territori amb 
plantejament de 
mesures de millora de 
la connectivitat 
ecològica i la 
infraestructura verda

42’3 M t CO₂ 
calculades
(petjada de carboni) 

+50 auditories 
energètiques

PROGRAMES 
EDUCATIUS

CENTRES D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL I PROCESSOS 
DE PARTICIPACIÓ

MUSEUS I CENTRES 
DE CIÈNCIA

CONSULTORIA
EDUCATIVA

CANVI CLIMÀTIC

RESIDUSCAMPANYES

SOSTENIBILITAT
CORPORATIVA

ECONOMIA
CIRCULAR

GESTIÓ 
DEL CO2

ENERGIA

+25 sectors 
productius assessorats 
en sostenibilitat.
Incorporació la nova 
línia de serveis de
Finances sostenibles

Hem treballat 
mesures d'adaptació 
al canvi climàtic en 
municipis afectant a 

+2 milions 
d'habitants
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ANTHESIS GROUP
(102-10)

Des de l’any 2019 estem fusionats amb Anthesis per ser un proveïdor global 
de solucions i serveis de sostenibilitat amb una visió comuna: l’èxit 
comercial i la sostenibilitat han d’anar plegats.

Amb Anthesis desenvolupem estratègies de sostenibilitat impulsades des de 
l’àmbit financer, avalades per l’experiència tècnica i dutes a terme per 
equips de col·laboració innovadors de tot el món. Combinem l’abast dels 
grans grups de serveis professionals amb l’experiència precisa de les petites 
consultores especialitzades.

D’aquesta manera, l’equip professional d’Anthesis Lavola reforça els experts 
de tot el món d’Anthesis, que donen suport a clients de tots els sectors de la 
indústria de multinacionals corporatives com Walmart, Tesco, The North
Face, Orange, HP, British Gas i Ecolab. També creix la presència 
internacional d'Anthesis Lavola gràcies a la xarxa d’Anthesis amb oficines als 
Estats Units, Canadà, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, 
Finlàndia, Xina, Filipines i l’Orient Mitjà.
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PRESÈNCIA GLOBAL

A Anthesis hem reunit a experts de tot 
el món i disposem d’oficines als EUA, 
Canada, Colòmbia, Regne Unit, Irlanda, 
Itàlia, Alemanya, Suècia, Espanya, 
Portugal, Andorra, Finlàndia, França, 
Brasil, Xina, Filipines i l’Orient Mitjà.

Oficines 

Consultors

Sub-consultors

Barcelona 
Madrid
Manlleu
Pamplona
Andorra

Memòria de Sostenibilitat 2020

(102-3, 102-4, 102-6) 



ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Memòria de Sostenibilitat 2020

Membre Funcions

Stuart McLachlan Director General d’Anthesis Group

Luc Albert Director no executiu d’Anthesis Group

Jason Urry Director de Finances d’Anthesis Group

Composició (desembre 2020)



COMITÈ DE DIRECCIÓ GENERAL

És l’òrgan superior de govern de l’organització i està format per la 
Direcció General i la direcció de les diferents solucions. Es reuneix 
mensualment amb l’objectiu de portar a terme un seguiment econòmic, 
financer, operatiu i estratègic, així com un seguiment de les persones 
de l’empresa.

Memòria de Sostenibilitat 2020

Membre Càrrec Temps de permanència

Pere Pous
President. Director de finances. 
Director d’innovació i màrqueting

39 anys

Antoni Mansilla Director general 25 anys

Núria Pous Adjunta de direcció 7 anys

Gemma Degés Directora d’operacions 16 anys

Marta Soler Directora de persones 14 anys

Miquel Àngel Rubio Director de desenvolupament 16 anys

Marta Lacruz Directora de desenvolupament 17 anys

Adrià Gelabert Director comercial 16 anys

Yolanda Fulgueiras Directora de l'oficina de Madrid 3 anys

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Composició (desembre 2020)



ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

COMITÈ EXECUTIU

Està format per la Direcció General i es reuneix setmanalment per fer el 
seguiment econòmic, d’indicadors estratègics i de gestió de projectes.

COMITÈ COMERCIAL

Està format per la Direcció General, la Direcció Comercial, la Direcció de 
Desenvolupament i els Gestors de comptes. Aquest comitè es reuneix 
quinzenalment amb l’objectiu de portar a terme la coordinació comercial.

ALTRES COMITÈS

• Comitè de Seguretat i Salut, format per tres representants de l’empresa i 
tres representants dels treballadors i treballadores que es reuneixen 
trimestralment.

• Comitè de Sostenibilitat, format per vuit representats de diferents 
solucions de l'organització i la direcció que es reuneixen de manera regular 
per desenvolupar l'estratègia de sostenibilitat de l'empresa.

• Comitè de Comunicació, format per cinc representants de l’empresa que 
es reuneixen regularment per comunicar a la plantilla les novetats sobre 
l’impacte de la COVID-19 a l’empresa, així com les accions dutes a terme.

• Grup de treball DEI, format per membres de Recursos humans, màrqueting 
i consultoria, que es reuneixen periòdicament per treballar els aspectes de 
diversitat, equitat i inclusió dins de l'organització i per alinear-se amb el 
Comitè DEI Global d'Anthesis.
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EL QUE ENS MOU: 
L'“ANTHESIS SPIRIT”
(102-16) 

L’Anthesis Spirit ens condueix i ens diferencia. Defineix qui 
som i com fem les coses. Actua com la nostra guia per la 
cultura, el creixement i el desenvolupament de l'empresa. 
És el nostre ADN operatiu i està basat en la cultura i els 
valors adequats. Estem compromesos en aconseguir la 
sostenibilitat i, per fer-la possible, ens basem en quatre 
àmbits diferents:

• Creixement personal: captem líders i experts mundials, 
units a través de valors que fan que la nostra experiència 
sigui convincent.

• Desenvolupat per la tecnologia: creiem que la 
tecnologia té el poder d’amplificar l’impacte de la 
nostra experiència.

• Connectat globalment: el món necessita persones i 
sistemes que ofereixen la seva experiència allà on és 
important a nivell local i global.

• Execució i implementació: la nostra mentalitat 
“activadora” ens condueix cap a un impacte 
transformador i executiu.

Memòria de Sostenibilitat 2020

El marc T3 és la nostra forma de 
desenvolupar relacions duradores i 
productives amb els clients per a generar 
confiança, creixement i impacte.

L’Anthesis Spirit és al centre del nostre 
enfocament T3 de servei al client. Equilibra 
l'impacte amb el pragmatisme amb valors 
basats en la confiança i el mercat.

Creiem que l'Anthesis Spirit és el nostre 
principi diferencial, la clau que dona suport 
a l'excel·lència i a la veritable 
professionalitat en el nostre servei al client



INNOVACIÓ
(102-11)

Sistema de Gestió de la Innovació

Disposem d’un Sistema de gestió de la Innovació 
que ens permet emprendre i gestionar els 
processos interns d’ideació, conceptualització, 
testatge i desenvolupament continuat de nous 
productes i serveis amb l’objectiu d’adaptar-nos 
a les noves tendències i necessitats. El nostre 
objectiu és aportar valor als nostres clients, 
especialment en el marc de la transformació 
digital, facilitant-los eines eficients per a 
l’increment de la sostenibilitat ambiental, social 
i econòmica.

Aquest 2020 s’ha seguit treballat en les idees 
guanyadores del concurs d’Innovació 2019. Una 
d’elles (visors de cartografia digital, Dashboards
cartogràfics i Storymaps) ha sortit al mercat i 
una altra (indicador d’habitabilitat sostenible) ha 
estat descartada després d’identificar que no hi 
ha una demanda social significativa per a la 
proposta.

Durant el 2020 s’ha treballat també en la 
millora de funcionalitats del nostre 
software Clean CO2 per al càlcul de la 
petjada de carboni d’organitzacions, 
esdeveniments i productes i la compensació 
certificada d’emissions. Així mateix, s’han 
desenvolupat noves funcionalitats en les 
solucions tecnològiques i digitals per a la 
gestió de la recollida de residus urbans i 
neteja viària que desenvolupem en el marc 
de la Cooperativa d’Innovació Aporta.

En termes de balanç general, el 
percentatge de les vendes de productes i 
serveis introduïts o millorats en els darrers 
tres anys sobre el total de vendes ha passat 
de ser l’1% el 2019 a ser el 6% el 2020.
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SISTEMA DE GESTIÓ

Sistema de Gestió Integrat

Treballem per garantir la millora contínua de totes les activitats, 
productes i serveis de l'organització. Per fer-ho possible, hem 
sistematitzat i unificat aquesta tasca mitjançant un sistema de gestió 
integrat que té en compte la qualitat, el medi ambient, la seguretat i 
la salut.

Es tracta d’un sistema consolidat i madur, que ens permet garantir 
l’execució dels projectes amb garanties de qualitat, gràcies a la 
implantació de processos eficients per complir els requisits establerts i 
assolir, així, la plena satisfacció dels clients. Així com contribuir d’una 
manera integral a minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat, 
a millorar la gestió energètica, a protegir la seguretat i la salut de totes 
les persones que treballen a Anthesis Lavola, a integrar la responsabilitat 
social en la gestió empresarial i a assegurar el compliment de la 
normativa vigent, entre d'altres.

El nostre sistema de gestió integrat està certificat per les normes ISO 
9001 de qualitat i ISO 14001 de medi ambient. També disposem de la 
certificació per la ISO 50001 de gestió energètica per als productes i 
serveis desenvolupats a les oficines de Manlleu. 
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RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA, UN COMPROMÍS 
A LLARG TERMINI
(102-16)

L’estratègia d’Anthesis Lavola gira al voltant de la sostenibilitat integral, ja 
que integra de manera transversal la gestió responsable dels aspectes 
econòmics, socials i ambientals, i està enfocada a la generació de valor 
compartit amb els grups de relació.

Disposem d’un Pla d’igualtat d’oportunitats per fomentar la igualtat a 
l’organització en els processos de selecció, promoció, formació i retribució 
del personal. A més a més, disposem d’un Pla de Sostenibilitat i d’un Codi 
Ètic. L’objectiu del Codi és establir els valors que han de guiar el 
comportament d’Anthesis Lavola, dels professionals que la formen, i el de 
tercers amb els que es relaciona. Aquest Codi es configura com el marc de 
referència que recull les normes ètiques i de conducta que seran d’aplicació 
a la gestió dels negocis i les activitats empresarials d’Anthesis Lavola, sense 
perjudici del compliment de la corresponent legislació aplicable i les 
condicions contractuals. 

Treballem per aconseguir la certificació B Corp per tal utilitzar el poder de 
les empreses per construir una economia més inclusiva i sostenible, que 
compleixi els estàndards verificats més alts de rendiment social, ambiental, 
de transparència i rendició de comptes.

Hem treballat al llarg 
del 2020, en el marc 
d’Anthesis Group, per 
obtenir la certificació 
B Corp”

Memòria de Sostenibilitat 2020  
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https://www.lavola.com/wp-content/uploads/2020/01/Codi_%C3%88tic_Lavola_2019.pdf


Programa DEI

El nostre programa de diversitat, 
equitat i inclusió (DEI) està impulsat 
per un comitè directiu a nivell 
mundial, amb el suport de grups de 
treball regionals.

Aquesta agenda es basa en els 
comentaris que transmeten els 
treballadors d’Anthesis amb la finalitat 
de complir amb tres objectius 
principals:

• Mantenir una cultura on tothom s’hi 
senti inclòs.

• Fomentar una Anthesis més diversa.

• Impulsar la igualtat de gènere a 
tots els nivells.

Hi ha massa organitzacions, moltes d’elles 
bones, que parlen poc sobre la injustícia racial i 
no fan res per produir canvis duradors. No vull 
que Anthesis sigui una d’aquestes empreses. 
Obrim els ulls i les orelles per entendre com és 
el racisme, amb la dedicació del nostre grup de 
treball sobre justícia racial que explora quins 
canvis calen en la nostra manera de 
funcionar, internament i més enllà. ”

Stuart McLachlan
CEO i Patrocinador Executiu del GTJR.

Fomentant una cultura inclusiva

• Reclutament: Estem treballant per construir 
un canal de talent més divers, incloent el 
desenvolupament de programes 
d’aprenentatge i pràctiques.

• Xarxes d'empleats: Per crear un espai segur 
per a grups d'empleats específics.

• Celebrant la diversitat: Fem campanyes 
durant tot l'any per celebrar la nostra 
diversitat, conscienciar i fomentar la inclusió.

• Comunitat d’aprenentatge entre iguals: S’està 
popularitzant una comunitat d’aprenentatge DEI 
on els nostres empleats es reuneixen per 
debatre i aprendre de manera compartida.

Grup de Treball de Justícia Racial 
(GTJR)

Reconeixem que entendre la injustícia racial és un 
primer pas clau i crucial per crear un canvi 
veritable i durador.

Hem format un grup de treball format per una 
secció transversal d’empleats de tot el món que 
escolten, aprenen i actuen per identificar l’aspecte 
de la justícia racial perquè des d'Anthesis s'ens
mobilitzi eficaçment al voltant d’aquesta agenda 
ara i durant els propers anys.
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DIVERSITAT, EQUITAT 
I INCLUSIÓ (DEI)

“

https://www.anthesisgroup.com/about/diversityequityandinclusion/
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CANAL ÈTIC I PLA 
DE SOSTENIBILITAT  

A més a més, hem habilitat un Canal 
Ètic on es pot dur a terme qualsevol 
consulta o demanda sobre el nostre 
codi étic, així com comunicar 
qualsevol comportament o acció poc 
ètica de la que se’n tingui constància, 
garantint la confidencialitat.

El nou Pla de sostenibilitat també 
inclou accions previstes en el Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones, actualitzat també juntament 
amb el Protocol contra l’assetjament 
sexual.

Alineem les nostres accions i estratègies amb el Pacte 
Mundial de les Nacions Unides (en som signataris des de l’any 
2009) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Som membres de la Community GOLD de GRI des del 2004.



GRUPS D’INTERÈS
(102-40, 102-44, 102-42) 

A Anthesis Lavola fem una atenció especial als 
grups d’interès, ja que tenen una funció clau per 
definir quins temes són especialment rellevants 
per a la nostra responsabilitat social. 

Per això, establim canals de comunicació i diàleg 
diferenciats i adaptats per a cadascun d’ells que 
ens permeten conèixer-ne les prioritats i 
inquietuds pel que fa a la nostra organització.

Memòria de Sostenibilitat 2020
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Temes de 
societat Temes ambientals Temes 

econòmics
Temes de 

pràctiques laborals

Temes de 
responsabilitat 

de producte

Compliment 
normatiu Consum energètic

Acompliment 
econòmic

Conciliació familiar Satisfacció dels clients

Acció social Impacte ambiental 
dels serveis oferts Formació i educació

Desenvolupament dels 
productes – serveis 
que aporten valor

No discriminació

Emissions de GEH

Salut i seguretat 
laboral

Privacitat dels clients
Igualtat de retribució 
entre homes i dones

Consum de 
materials

Relacions empresa 
i treballadors

Ocupació

MATERIALITAT
(102-43, 102-44, 102-46) 

Llistat de temes materials

Els temes materials coberts en aquesta 
memòria responen a la identificació de les 
àrees d'actuació més rellevants per a 
Anthesis Lavola i els seus grups de relació. 



ÀMBITS I SOLUCIONS
(102-2)
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Estratègia + Governança Operacions + Subministrament Marca + Comunicacions

Educació + Cultura Ciutats + Territoris Transaccions + Finances

Productes + Serveis sostenibles
Transformem la vostra estratègia 
corporativa, identificant als actors de 
les cadenes de subministrament i 
satisfent la demanda dels clients per 
productes i operacions més sostenibles.

Ajudem a les organitzacions a definir 
estratègies de sostenibilitat holística 
que impulsen el rendiment i 
contribueixen a la resiliència.

Abordem les exigències regulatòries i 
dels clients en l'elaboració de productes 
més respectuosos amb el medi ambient. 
Millorem els processos de negoci i creem 
més valor amb menys recursos.

Donem valor a través de marques 
sostenibles i amb propòsit. Amplifiquem 
l'impacte de les vostres inversions en 
sostenibilitat.

Donem suport en les avaluacions 
mediambientals i de seguretat i salut (EHS) 
integrades en processos de due diligence 
multidisciplinaris, complementats amb 
serveis d'assessorament d'ESG a mida per 
protegir i millorar les inversions i facilitar 
l'accés al capital.

Dissenyem i impulsem iniciatives 
d'impacte per a les ciutats i els 
territoris a nivell mundial. Ajudem a les 
ciutats a mesurar les emissions, 
modelar escenaris, a establir objectius i 
a prendre mesures per convertir-se en 
territoris neutres i circulars.

Transformem les ments i la consciència 
social a través de campanyes i projectes 
inspiradors, atractius i educatius. 
Combinem recursos pedagògics 
innovadors, creatius i a mida per donar 
suport a una societat més sostenible.

Les nostres capacitats cobreixen múltiples àmbits d'especialització que donen un suport col·lectiu al canvi sistèmic.
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PRODUCTES
(102-2)

Amb l'objectiu d'oferir el millor servei, a més de les diferents solucions 
integrals que aportem als nostres clients, disposem d'un ventall de productes 
específics, la major part dels quals s'han desenvolupat internament i en som 
propietaris i d'altres què en som distribuïdors oficials a l'Estat espanyol.
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https://www.lavola.com/civiwaste/
https://www.lavola.com/valor-social-integrat-vsi/
https://www.lavola.com/itinerapp/
https://www.lavola.com/ecovadis/
https://www.lavola.com/meetfulness/
https://www.lavola.com/lv-legislacio/
https://www.lavola.com/lv-sinappsis/


CLIENTS

Anthesis Lavola compartim amb els clients el compromís d’integrar la 
sostenibilitat en tots els processos i la cadena de valor

(102-6) 

Ajudem els nostres clients a assolir la sostenibilitat en els diferents àmbits 
que contribueixen al desenvolupament de la societat, adaptant-nos a les 
seves necessitats i a les exigències del mercat. El 2020 hem prestat serveis a 
més de 500 clients, dels quals el 58,7% pertanyen al sector privat i el 41,3% 
al sector públic, i hem desenvolupat un total de 615 projectes.

(102-2, 102-9) 

Any rere any ampliem i diversifiquem el ventall dels serveis que oferim als 
nostres clients, amb l'objectiu d'evolucionar amb les necessitats del mercat i 
les noves tendències del sector. La gran oferta i especialització dels nostres 
serveis permeten oferir un servei integral als nostres clients. Un dels 
objectius comercials que ens fixem és poder cobrir les seves necessitats des 
de més d'una solució.
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LA SATISFACCIÓ DEL 
CLIENT, LA NOSTRA 
RAÓ DE SER

La satisfacció i la fidelització dels nostres clients és un 
objectiu estratègic d’Anthesis Lavola. Volem satisfer 
amb èxit les seves expectatives i treballem de manera 
contínua per millorar la prestació dels nostres serveis.

Al mateix temps, vetllem per establir una relació de 
col·laboració amb els nostres clients que ens permeti 
donar una resposta millor i anticipar-nos a les seves 
necessitats. 

En aquest sentit, al llarg del desenvolupament dels 
projectes, portem a terme reunions de coordinació i 
seguiment que, a més d’enfortir els vincles de 
confiança, ens permet conèixer de primera mà el grau 
de satisfacció en relació amb els serveis que oferim. En 
acabar els projectes, l’enquesta de satisfacció del 
client ens aporta una visió externa de l’èxit dels 
treballs realitzats i ens permet detectar oportunitats 
de millora.

Al 2020, el 
valor mitjà de 
satisfacció dels 
nostres clients 
és de 8,7 sobre 
10”



ALIANCES I ENTITATS
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2018 2019 2020

Valor econòmic creat 9.923.596,31 10.855.471,12 9.645.987,96

Vendes netes 9.767.158,77 10.667.935,82 9.458.388,43

Altres ingressos 156.437,54 187.535,30 187.599,53

Valor econòmic distribuït 9.481.475,56 10.548.346,14 9.374.114,32

Costos d’explotació 3.182.458,94 3.511.599,25 2.648.626,05

Despeses salarials 6.152.549,20 6.943.306,24 6.642.026,57

Pagaments a administracions públiques 95.194,85 52.579,16 55.444,74

Comunitat 14.205,20 7.666,20 2.101,20

Proveïdors de capital 37.067,37 33.195,29 25.915,76

Valor econòmic retingut 442.120,75 307.124,98 271.873,64

Amortitzacions 111.522,84 114.894,25 115.865,04

Aportació a reserves 330.597,91 192.230,73 156.008,60
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RESULTATS 
ECONÒMICS

(103-1/2/3) 

L’activitat d’Anthesis Lavola genera riquesa al 
territori gràcies, entre d’altres, a la creació 
d’ocupació entre la població local i a la política 
de compres, que prioritza la contractació 
d’empreses proveïdores locals.

Estat del valor afegit (€)
(201-1)



04 LES PERSONES, 
UN ACTIU CLAU
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2020



Les persones constitueixen el principal actiu d’Anthesis Lavola. 
Davant dels reptes de la societat actual, som conscients que 
l’equip humà és la clau per continuar oferint el millor servei als 
nostres clients.

Per això, amb l’objectiu de retenir el talent i assegurar el 
seu compromís professional, la nostra política de gestió de les 
persones té en compte l’aplicació de mesures per afavorir el 
treball en equip i la comunicació, gestionar l’equip segons les 
competències professionals, reforçar la participació i avançar en la 
igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida familiar i laboral.
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LES PERSONES, 
UN ACTIU CLAU
(103-1/2/3)
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Aquest any la plantilla mitjana equivalent s’ha reduït un 5%, tot i això el 93% 
del nostre personal d’oficines té un contracte indefinit. A més a més, 
destaquem la creació de 247 nous contractes de personal al llarg de tot 
l’any.

En els darrers anys l'evolució de la plantilla s'ha mantingut força estable amb 
tendència a l'alça, però cal tenir en compte que els efectes de la COVID-19 
han determinat el desenvolupament d’un gran nombre de projectes, fet que 
ha fet oscil·lar considerablement d'un any a l'altre el perfil de la plantilla. A 
més, la dada de la plantilla pot variar en funció del nombre i la magnitud de 
projectes de curta durada (campanyes informatives, activitats educatives, 
etc.) o d’una durada determinada superior a l'any (gestió d’equipaments, 
etc.), que requereixin la contractació d’un gran nombre de persones per a 
períodes concrets.

PERFIL DE LA PLANTILLA 
(102-8)

2018 2019 2020

Plantilla mitjana equivalent 207 221 211

Plantilla a 31/12 segons gènere 264 277 240

Dones 174 195 173

Homes 90 82 67
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PERFIL DE LA PLANTILLA 

2018 2019 2020

Plantilla en oficines 47% 47% 55%

Plantilla en centres externs 53% 53% 45%

2018 2019 2020

Categoria professional Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Direcció 67% 33% 44% 56% 44% 56%

Responsables de solució 10% 90% 27% 73% 12% 87%

Responsables de projectes 15% 85% 24% 76% 29% 71%

Personal tècnic i d’administració 29% 71% 27% 73% 23% 77%

Total 27% 73% 28% 72% 25% 75%

Plantilla segons el lloc de treball

Les dades de distribució de la plantilla per categoria 
laboral fan referència únicament al personal d’oficines.

Plantilla segons la categoria professional



2018 2019 2020

Grup 
d'edat

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Fins a 
25 anys

19 29 48 18 29 47 12 15 27

De 26 a 
35 anys

39 80 119 34 88 122 27 74 101

De 36 a 
45 anys

17 45 62 18 55 73 13 62 75

De 46 a 
55 anys

11 16 27 9 18 27 10 18 28

Més de 
55 anys

4 4 8 3 5 8 3 6 9

Total 90 174 264 82 195 277 65 175 240
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2018 2019 2020

Plantilla 
total

Plantilla 
d’oficines

Plantilla 
total

Plantilla 
d’oficines

Plantilla 
total

Plantilla 
d’oficines

Completa 165 112 153 121 37 108

Homes 54 30 39 34 9 31

Dones 111 82 114 87 28 77

Parcial 99 12 124 13 70 25

Homes 36 3 43 4 24 3

Dones 63 9 81 9 46 22

PERFIL DE LA PLANTILLA 

Plantilla segons gènere i grup d’edat Plantilla segons tipus de jornada

El 93% del personal d'oficines té contracte indefinit.



PERFIL DE LA PLANTILLA 

A més de les persones que formen la plantilla, també comptem amb la 
col·laboració de persones amb convenis de cooperació educativa de 
pràctiques. Durant l’any 2020, hem acollit 4 persones en pràctiques. Una 
vegada finalitzat el període de pràctiques hem incorporat a la nostra 
plantilla 1 persona, un 25% dels i les estudiants en pràctiques que hem tingut 
enguany.

DIVERSITAT FUNCIONAL

El percentatge de la plantilla amb diversitat funcional d’Anthesis Lavola és 
del 2,41%, complim doncs per contractació directe el que estableix la Llei 
general de discapacitat R.D.L. 1/2013 que obliga que aquest valor sigui 
superior al 2%. A més, mantenim relacions comercials amb proveïdors donats 
d'alta com a Centres Especials de Treball.
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Plantilla per tipus de contracte

2018 2019 2020

Plantilla  
total

Plantilla 
d’oficines

Plantilla 
total

Plantilla 
d’oficines

Plantilla 
total

Plantilla 
d’oficines

Indefinit 52% 86% 55% 89% 76% 93%

Temporal 48% 14% 45% 11% 24% 7%

Plantilla d’oficines: fa referènciaa lesoficinesdeManlleu,Barcelona,Madrid i Bogotài, més
concretament,al personalcontractatperexecutardiferentsprojectes d’una àrea
especialitzada.

Plantilla total: incloutantels treballadorsd’oficinescomlespersonesque tenenunarelació
laboral ambAnthesis Lavolavinculadaa unúnicprojected’unadurada determinada; poden
treballar o no físicament a les oficines.

2018 2019 2020

Plantilla amb diversitat funcional 2,42% 2,22% 2,41%



BENEFICIS I CONCILIACIÓ
(401-2)

Malgrat l’excepcionalitat marcada per la pandèmia del COVID-19, Anthesis
Lavola ha seguit treballant per garantir el manteniment de l’activitat laboral 
mitjançant el teletreball i ha seguit afavorint la conciliació de la vida 
professional i familiar oferint a tots els treballadors la possibilitat d’adherir-se 
a una sèrie de beneficis socials.
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BENEFICIS SOCIALS

• Pla de compensació flexible.

• Espai de menjador a totes les 
oficines perquè tothom qui ho 
necessiti pugui menjar en bones 
condicions.

• Acumulació de les hores de 
lactància.

• Assegurança d’accidents que 
cobreix tota la plantilla.

• Compensació econòmica des del 
primer dia de baixa mèdica per 
malaltia comuna sense 
hospitalització a totes les persones 
amb qui la relació laboral és 
superior a 6 mesos consecutius, 
independentment del tipus de 
contracte laboral.

PLA DE CONCILIACIÓ LABORAL

• Flexibilitat horària en l'entrada i la 
sortida, per adaptar-se a les 
necessitats personals dels 
professionals.

• Facilitats per a la jornada intensiva a 
les persones que sol·liciten reducció 
de jornada per atendre els fills.

• Facilitats per a la reducció de jornada 
a les persones que ho sol·licitin amb 
motiu dels estudis.

• Assegurança d'accidents que cobreix 
tota la plantilla.

• Retribució flexible.

• Permisos no retribuïts.

• Millora de la flexibilitat de les 
vacances retribuïdes.



BENEFICIS I CONCILIACIÓ

Totes les persones que treballen a Anthesis Lavola tenen dret a acollir-se 
als permisos de maternitat i paternitat corresponents que fixa la Llei.

Nivells de reincorporació a la feina i de retenció després d'una baixa 
de maternitat o paternitat
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2018 2019 2020

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Nombre de persones que s'han acollit a permisos de maternitat o paternitat 3 17 2 12 2 13

Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís 3 17 2 12 2 13

Nombre de persones que continuen a l'empresa després de 12 mesos de l'acabament del permís 3 15 0 12 2 10



FORMACIÓ
(103-1/2, 404-2) 

Les persones que treballen a Anthesis Lavola tenen accés a dos tipus de 
formació en funció del seu àmbit de treball i interessos. D’una banda, poden 
participar en accions formatives concretes, en forma de cursos o seminaris 
que es fan dins o fora de l’horari laboral i, de l’altra, en la formació 
contínua que es produeix de manera inherent amb la participació en 
projectes amb equips de treball diferents.

El 2020 s'han realitzat diferents formacions majoritàriament virtuals. Pel que 
fa a les temàtiques s'han treballat aspectes per millorar i potenciar les 
capacitats i habilitats personals per desenvolupar la feina, com per exemple 
en temes de comunicació, xarxes socials i innovació entre d’altres.
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COMUNICACIÓ 
INTERNA

Bon dilluns, bona setmana

Aquest any es va implementar un correu intern per 
informar sobre l'estat de l’empresa i les persones 
treballadores en relació amb les notícies sobre la COVID-
19 i s'ha anat consolidant com un correu amb informació 
diversa de l'empresa per explicar les novetats de la 
setmana tant de l'empresa, com d’àmbit social.

Complementàriament, també s’envia informació 
periòdica a totes les persones treballadores sobre la 
millora contínua a la feina (la gestió del temps, la 
planificació de tasques, la gestió d’equips, etc.) via 
correu electrònic o a través de la xarxa interna de 
comunicació.

El 2020 hem 
llançat el correu 
Bon dilluns, bona 
setmana per 
tractar temes 
d’interès laboral 
i social”
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Aquest 2020 l’excepcionalitat de la pandèmia ha condicionat que des 
d’Anthesis Lavola s’hagi establert un Pla de Contingència COVID-19, amb 
un protocol per a la represa de l’activitat laboral.

Aquest protocol ofereix unes pautes i normes d’actuació a l’oficina i a casa, 
quan es teletreballi, per tal de prevenir els contagis de COVID-19 i oferir un 
entorn laboral segur.

Disposem d’un Comitè de Seguretat i Salut, format per representants de 
l’empresa i dels treballadors i treballadores en igual nombre de persones. 
Les tres persones representants de la plantilla i les persones delegades de 
prevenció han estat escollides per votació entre els treballadors i 
les treballadores i representen la totalitat del personal. Aquest comitè 
dinamitza i coordina l’activitat preventiva de l’empresa, vetllant perquè es 
duguin a terme totes les actuacions requerides per la legislació (avaluacions 
de riscos, formació del personal, reconeixements mèdics, etc.) i promovent 
iniciatives i millores de les condicions de treball, a més de recollir les 
necessitats i inquietuds de la resta de persones treballadores referents a 
aquesta qüestió.

Tenim organitzada l’activitat preventiva mitjançant la modalitat de servei 
de prevenció aliè, que ens proveeix  dels serveis de prevenció, ergonomia, 
formació i vigilància de la salut. 

SALUT I SEGURETAT A LA FEINA
(103-1/2/3, 403-1/2)

2018 2019 2020

Índex de gravetat 0,46 0,16 0,05

Índex de freqüència 18,68 18,5 2,69

D’altra banda, també disposem d’un Comitè d’Emergències, Primers Auxilis i 
Evacuació, degudament capacitat, que és el responsable de coordinar 
l’actuació en cas que es doni una d’aquestes situacions. 

Com a protocol de benvinguda, tot el personal de nova incorporació rep 
formació específica en riscos laborals, així com una fitxa informativa dels 
riscos i les mesures preventives associades al seu lloc de treball. La formació 
inclou les mesures d’actuació en cas d'emergència i es complementa amb la 
realització de simulacres periòdics cada dos anys.

Indicadors de seguretat i salut 

Base del càlcul de l'índex de gravetat: nombre de jornades perdudes entre el nombre d’hores treballades 
multiplicat per 1.000.
Base del càlcul de l'índex de freqüència: nombre d’accidents entre el nombre d’hores treballades 
multiplicat per 1.000.000.

https://anthesisllc.sharepoint.com/sites/Resources-HumanResourcesHRTeamESP/Documents%20COVID/Protocol%20per%20a%20la%20represa%20de%20l'activitat%20laboral_%20Anthesis%20Lavola_ECOEDIFICI.pdf


05 EL MEDI 
AMBIENT, 
UNA PRIORITAT

Memòria de Sostenibilitat 
2020



SISTEMA DE GESTIÓ 
INTEGRAT
(103-1/2/3)

El compromís amb el medi ambient forma part del 
nostre ADN, i així ho posa de manifest la nostra 
política i el nostre mètode de treball. Ens avalen 
diferents certificacions de reconeixement 
internacional i nacional que garanteixen la millora 
contínua dels aspectes ambientals, com són:

• ISO 14001 de gestió ambiental, orientada a 
minimitzar l’impacte ambiental de la nostra 
activitat, productes i serveis.

• ISO 50001 de gestió energètica a l'Ecoedifici, 
que ens permet desenvolupar la nostra 
activitat d’una manera més eficient i 
sostenible.

• Certificació LEED de les dues seus de 
l'organització. Es tracta d’un segell de prestigi 
mundial promogut pel United States Green 
Building Council, que acredita l’eficiència 
energètica, l’estalvi d'aigua, les bones 
pràctiques en la gestió de residus, la compra 
de materials sostenibles i la facilitat per a l’ús 
del transport públic.

• Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
que atorga la Generalitat de Catalunya en la 
categoria d’edificis d’ús d’oficines i que 
reconeix el compliment de determinats 
requeriments de qualitat ambiental, més enllà 
dels establerts com a obligatoris per la 
normativa vigent.
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https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
https://new.usgbc.org/leed
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
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• L’Ecoedifici de Manlleu va ser construït fent servir 
tècniques de construcció sostenible, eficiència 
energètica, energies renovables i bones pràctiques 
ambientals. Disposa del Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental des de l’any 2006 i de la 
certificació LEED Gold obtinguda a l’any 2010. 
L’edifici també disposa d’etiqueta energètica amb 
qualificació A.

• La seu de Barcelona s’allotja en un edifici que 
també té la certificació LEED Silver obtinguda a 
l’any 2015. Anthesis Lavola va promoure i 
gestionar aquesta certificació per a l’edifici, 
que en el seu moment va esdevenir el primer 
de l’Eixample barceloní d’aconseguir-la. 

D'acord amb els valors d’Anthesis Lavola, les nostres seus centrals incorporen criteris de sostenibilitat.
(102-11, 103-1/2/3) 

Des del 2016 participem en el projecte Europeu 
CHESS-SETUP, finançat dins del programa Horizon
2020, en el que es treballa perquè l'Ecoedifici sigui un 
edifici més eficient energèticament. Així, s'han fet 
diverses inversions per tal de subministrar clima i 
aigua calenta sanitària a partir de fonts renovables, 
basat en la combinació d'energia solar, acumulació de 
calor estacional i bombes de calor eficients. 

(201- 2) 

Un altre compromís del nostre ideari és fer front al canvi climàtic i, en 
coherència amb un dels eixos centrals del nostre negoci, Anthesis Lavola
disposa d’un Pla de mitigació i adaptació al canvi climàtic que ens permet 
gestionar els riscos i les oportunitats associats. Des de l'any 2009, som una 
empresa neutra en carboni gràcies a la compensació del 100% de les 
emissions que generem amb la compra de crèdits de carboni certificats a 
través de la nostra marca Clean CO2.

El 2019 es van instal·lar els panells fotovoltaics per autoconsum i una 
bomba de calor d'alta eficiència, finalitzant així les obres relacionades amb 
aquest projecte. Al 2020 la producció de l’energia fotovoltaica es va 
convertir en prop del 15% del nostre consum elèctric i cal destacar la 
caiguda de pràcticament el 50% del consum d’energia, causada en gran 
part per la COVID i també per l’eficiència de la nova instal·lació.

http://www.clean-co2.com/


PLA DE DESPLAÇAMENTS 
D'EMPRESA

A Anthesis Lavola disposem d’un pla de desplaçament d’empresa com a un 
instrument important per millorar i reflectir el nostre compromís amb la 
mobilitat sostenible en l’àmbit dels centres de treball, promovent la 
utilització de modes de transport més sostenibles i segurs i un ús més 
racional del vehicle privat motoritzat, la millora de la qualitat de l'aire i la 
reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Memòria de Sostenibilitat 2020



ENERGIA I EMISSIONS
(103-2/3, 302-4) 

En el període 2019-2020 hem reduït en un 16% el consum total d'electricitat i 
en un 62% el consum de combustibles fòssils de la flota de vehicles pròpia. 

La ISO 50001 de gestió energètica i el seguiment del consum energètic per 
mitjà d'un programa de monitoratge, SCADA, ens han permès fer una bona 
anàlisi del consum a l’Ecoedifici de Manlleu i poder implantar mesures 
correctores per tal de millorar l'eficiència energètica, tant a les nostres 
oficines com en el desenvolupament dels projectes.

A la taula següent s’inclouen els consums energètics de Manlleu (magatzem i 
Ecoedifici), de Barcelona (oficina i Cosmo Barcelona), de Madrid, Pamplona, 
Bogotà i Andorra.

Consum d’energia (302-1, 302-3)
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2018 2019 2020

Consum d’energia elèctrica (kWh) 110.209 113.482 95.529

Consum de gas natural (kWh) 110.987 74.447 8.311

Consum de combustibles líquids per als vehicles (dièsel i gasolines) (kWh) 98.219 56.713 21.635

Consum total d’energia (kWh) 319.415 244.642 125.475

Energia



ENERGIA I EMISSIONS

Anthesis Lavola manté el compromís de fer front al canvi climàtic mitjançant 
el càlcul, la reducció i la compensació de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle derivades de la nostra activitat, fet que ens converteix en una 
empresa neutra en emissions.

Per al càlcul de la petjada de carboni de la nostra activitat ens hem guiat 
per la norma ISO 14064-1:2012 i el Corporate Value Chain (abast 3) 
Accounting and Reporting Standard de The Greenhouse Gas Protocol i hem 
compensat les emissions generades a través de la nostra marca Clean CO2. 
Enguany hem generat un total de 40 tones de CO2, que compensarem durant 
l’any 2021.

Com a mostra de la trajectòria d'aquest compromís, tenim inscrita la petjada 
de carboni de l’any 2019 (abast 1 i 2) al Registro Huella per a les activitats 
de consultoria ambiental (redacció de projectes) i de serveis al client 
desenvolupats a les oficines de Barcelona, Manlleu i Madrid. Disposem del 
segell Calculo y Reduzco que evidencia el càlcul i la reducció en un 23,92% 
de la mitjana de la intensitat d’emissió del trienni 2017-2019 respecte del 
trienni 2016-2018, per a l’abast 1 i 2.

Actualment estem treballant en la inscripció de la petjada de carboni de 
2020 al Registro Huella.

A més, des de l’any 2010 formem part del Programa d’Acords Voluntaris
impulsat per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), que implica
registrar anualment l'inventari d'emissions de GEH i aplicar mesures per
reduir-les.

Memòria de Sostenibilitat 2020

Emissions

https://clean-co2.com/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/
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Tones de CO2 2018 2019 2020

Abast 1 49,18 30,52 7,94

Abast 2 5,55 5,19 3,57

Abast 3 51,76 65,46 27,88

Total 106,49 101,17 39,40

Emissions

Abast 1: emissions directes de GEH que estan controlades per l’empresa. S’inclou el consum de gas natural i el de combustibles fòssils de la flota de vehicles.

Abast 2: emissions indirectes de GEH associades al consum d’electricitat de les instal·lacions o serveis de l’empresa.

Abast 3: emissions indirectes de GEH derivades de les activitats de l’empresa però que passen en fonts que són propietat o estan controlades per una altra organització. Inclou el consum de combustibles fòssils dels

desplaçaments in labore del personal d’Anthesis Lavola, tant en vehicle privat com en transport públic o avió, la gestió dels residus que es generen i la compra de béns i serveis (consum d’aigua, compra de paper i tòners

d’impressió).

Les emissions globals han disminuït un 61% en el període 2019-2020. Cal tenir en compte que l’inventari de 
2020 s’ha vist afectat pels efectes de la Covid-19.
L’electricitat consumida a les oficines de Catalunya és d’origen 100% renovable. 

ENERGIA I EMISSIONS
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MATERIALS
(301-2)

Els principals materials que consumim són els 
fungibles d'oficina i de l'equipament informàtic. 
Conscients d'aquest fet, disposem d’una guia de 
bones pràctiques ambientals a l’abast de tot el 
personal, que també es dona a conèixer a les 
noves incorporacions, i que conté, entre 
d’altres, les recomanacions per minimitzar el 
consum dels recursos i reduir els residus.

D’altra banda, també disposem d’una instrucció 
de compra verda, que estableix els criteris 
ambientals i energètics que cal tenir en compte 
a l’hora d’adquirir materials nous. Seguint les 
recomanacions d’aquesta instrucció, el paper 
que utilitzem disposa de la certificació Àngel 
Blau i és 100% reciclat i lliure de clor, i tots els 
ordinadors tenen com a mínim la certificació 
energètica Energy Star o equivalent.

Apliquem criteris 
de compra verda i 
bones pràctiques 
en la compra i 
l’ús dels materials”
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PAPER
(103-1/2/3)

El paper representa una part important dins del consum de 
materials de l'organització, fruit de les tasques d’oficina 
que desenvolupem. Aquest any, malgrat l'increment del 
número de projectes i també del nombre de personal, hem 
aconseguit reduir-ne el consum un 40%, gran part gràcies al 
teletreball a causa de la pandèmia, tot i que en part també 
gràcies a un seguiment i control dels projectes que 
demanden més quantitat d'aquest material. Tanmateix, 
seguim treballant per optimitzar els processos i reduir-ne la 
necessitat.

Així mateix, en el cas del paper i d’acord amb la nostra 
política ambiental, prioritzem el lliurament de 
documentació als clients en format digital per racionalitzar 
el consum tant de paper com de tòner. El consum de tòner 
és un altre dels materials associats directament a la nostra 
activitat d'oficina. Al llarg dels darrers anys hem aconseguit 
reduir-ne i estabilitzar-ne el consum.

El 100% del paper consumit a Anthesis Lavola és lliure de 
clor i disposa de la certificació Àngel Blau. En el període 
2019-2020 hem reduït un 40% el consum de paper.

2018 2019 2020

Paper (kg) 1.361,19 1.174,25 702,13



APLIQUEM CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT I ECODISSENY
ALS NOSTRES PROJECTES
(103-1/2)

Allà on consumim més material és en les produccions gràfiques vinculades a 
projectes i en les produccions d’estands o exposicions.

Per minimitzar l’impacte associat a les produccions gràfiques, prioritzem 
l’ús de materials que tenen en compte criteris de sostenibilitat tant en el 
procés de fabricació com al llarg de tota la vida útil. Per exemple, 
promovem que el lliurament dels projectes al client es realitzi en format 
digital i que les memòries de sostenibilitat siguin en format PDF interactiu, 
la qual cosa, a més, aconsegueix millorar-ne el potencial de difusió i imatge.

Pel que fa al disseny d’estands i exposicions, incorporem criteris 
d’ecodisseny, com ara l’ús de materials nobles i materials reciclats o 
reciclables, les produccions plegables que facilitin i minimitzin el transport, 
l’ús de mòduls i materials que en finalitzar el cicle de vida de l’exposició 
puguin ésser fàcilment separats i reutilitzats, etc. Seguint aquests criteris, 
aconseguim generar un menor impacte en el moment de la producció i fins a 
la fi de la vida útil.

D’altra banda, també fomentem que els projectes de produccions d’estands 
i exposicions incloguin una proposta de millora per compensar les emissions 
de CO2 generades.
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PROVEÏDORS QUE 
COMPARTEIXEN VALORS
(102-9)

La nostra cadena de subministrament, a banda de la pròpia activitat, està 
formada bàsicament pels clients i proveïdors. Aquests últims poden ser 
col·laboradors que participen en l’execució dels projectes, o bé empreses de 
serveis generals que faciliten el funcionament quotidià de l’organització.

Enguany hem incrementat la nostra borsa 
de proveïdors un 11%, arribant a més de 
900 proveïdors actius. D'acord amb la nostra 
naturalesa, com a empresa de serveis, 
tenim dos grans tipus de proveïdors:

• Proveïdors de serveis generals:

Empreses que presten productes o serveis per al 
funcionament general de l’organització. 
S’engloben en aquesta categoria els proveïdors 
de subministraments, manteniment, neteja, 
assessorament financer o de recursos humans, 
serveis jurídics, serveis de prevenció externs, 
material d’oficina, etc.

• Proveïdors de projectes:

Empreses i professionals que presten productes o 
serveis vinculats directament a projectes 
concrets per tal de complementar els serveis 
que oferim als nostres clients. És el cas, per 
exemple, de col·laboradors, impremtes, etc.
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EXTENSIÓ DEL COMPROMÍS 
DE SOSTENIBILITAT
(103-1/2/3, 308-1)

En el moment de donar d'alta un proveïdor fem extensiu el nostre compromís amb la 
responsabilitat social mitjançant un document on sol·licitem al proveïdor l’acceptació 
d’uns determinats compromisos ambientals, energètics, de qualitat, laborals i legals, 
tant en els processos interns com en els productes i serveis que adquirim.

Al llarg de l’any revisem la idoneïtat de totes les compres, de manera que fem una 
avaluació continuada dels nostres proveïdors. Així mateix, a final d’any portem a terme 
una revisió i avaluació global de cada proveïdor per verificar que compleixi els 
compromisos subscrits. En el cas que en algun d’aquests seguiments i comprovacions 
detectem alguna incidència o incompliment rellevant, ho registrem com a no conformitat 
i valorem la inactivació del proveïdor.

Finalment, de manera periòdica sol·licitem als proveïdors la renovació dels compromisos 
adquirits, així com l’actualització de la documentació que verifica el seu compliment.

Memòria de Sostenibilitat 2020
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IMPLICATS AMB LA 
COMUNITAT LOCAL
(102-13, 103-1/2/3, 413-1)

Contractem persones amb discapacitat i treballem amb empreses 
proveïdores dedicades a la inserció laboral de persones amb discapacitat. 
També estem adherits al programa Incorpora, de l’Obra Social ”la Caixa”, 
per al foment de l’ocupació i la inserció social de les persones en situació 
o en risc d’exclusió social.
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Integració de personal amb discapacitat o amb risc d’exclusió social

Col·laboració amb entitats

Anthesis Lavola col·labora i comparteix amb entitats del seu entorn per 
crear una xarxa social i generar de manera conjunta un impacte positiu en la 
comunitat local. Aquest any hem continuat cuidant i ampliant la xarxa 
d’entitats de sectors diversos amb les quals col·laborem i compartim valors i 
experiències, com ara el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, 
INNOVI i el United States Green Building Council, entre d’altres. Podeu 
consultar-ne el detall aquí.

https://www.incorpora.org/ca
https://www.lavola.com/nosaltres/aliances/
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Des del primer dia hem obert les portes de 
casa nostra perquè tothom que ho vulgui pugui 
conèixer les mesures de construcció sostenible 
i d’estalvi energètic que incorpora l’Ecoedifici. 
D’aquesta manera, contribuïm en la important 
tasca de sensibilització i educació ambiental a 
favor de la comunitat.

Aquest any, a causa de les restriccions que ha 
comportat la gestió de la COVID-19, no s’ha 
permès l'accés del públic a l’Ecoedifici.

Ens sentim compromesos amb els col·lectius més 
vulnerables i la formació i foment de les noves 
generacions. És per això que periòdicament 
realitzem aportacions econòmiques a diferents 
entitats properes al territori per col·laborar en el 
desenvolupament dels seus projectes socials.

Enguany hem centrat aquestes col·laboracions en 
dues entitats: Càritas i Oxfam Intermón.

Donacions
(413-1, 201-1)

OBRIM LES PORTES 
DE L’ECOEDIFICI 
(413-1) 
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FONAMENTS I CONTINGUTS BÀSICS GENERALS

CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 102 Continguts bàsics generals 2016

Perfil de l'organització

102-1 Nom de l'organització 13

102-2 Activitats, marques, productes i serveis 13, 28

102-3 Localització de la seu central de l’organització
Rambla de Catalunya, 6, planta 2, 08007 Barcelona, SP
Avinguda de Roma, 252-254, 08560 Manlleu, SP

102-4 Localització de les operacions 14

102-5 Propietat i forma jurídica 13

102-6 Mercats servits 14, 31

102-7 Dimensió de l’organització 9-10, 32

102-8 Informació sobre empleats i altres treballadors 34-36

102-9 Cadena de subministrament 54-56

102-10 Canvis significatius en l’organització i la cadena de subministrament 13

102-11 Principi o enfocament de precaució 21, 45-46

102-12 Iniciatives externes 22, 24, 31

102-13 Participació en associacions 31

Estratègia

102-14 Declaració del màxim responsable de l’organització 5-7

Ètica i integritat

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta 15, 23
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(102-54) La Memòria de sostenibilitat ha estat elaborada seguint els Estàndards GRI segons l’opció “De conformitat – Essencial”.



FONAMENTS I CONTINGUTS BÀSICS GENERALS

CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 102 Continguts bàsics generals 2016

Govern

102-18 Estructura de govern 15-16

Participació dels grups d’interès

102-40 Llistat de grups d’interès 25

102-41 Percentatge d’empleats coberts per convenis col·lectius El conveni col·lectiu aplicable a l'activitat de Anthesis Lavola és el conveni
d’oficines i despatxos de Catalunya i de Madrid. El 100% dels llocs de treball
estan coberts per aquests convenis col·lectius.

102-42 Identificació i selecció de grups d’interès 25
Hem identificat els grups de relació seguint criteris com la dependència (quins
col·lectius depenen de les activitats, els productes o serveis d’Anthesis Lavola
i de quins depèn Anthesis Lavola per continuar la seva activitat), la
responsabilitat (ja sigui de tipus comercial, legal, operativa, social, etc.), la
proximitat (quins es troben a l’entorn més immediat) i la influència (quins
poden generar un impacte en l’estratègia o en el negoci).

102-43 Enfocament per la participació dels grups d’interès 26

102-44 Temes i preocupacions clau mencionats 26

Pràctiques per a l’elaboració d’informes

102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats L’abast de l’informe financer coincideix amb l’abast de la memòria de
sostenibilitat i correspon a les activitats desenvolupades per Anthesis Lavola
1981, SAU.

102-46 Definició dels continguts de l’informe i la cobertura dels temes 26

102-47 Llista de temes materials 26

102-48 Reexpressions de la informació No s’ha donat cap cas de reexpressió de la informació de memòries anteriors.
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FONAMENTS I CONTINGUTS BÀSICS GENERALS

CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 102 Continguts bàsics generals 2016 

Participació dels grups d’interès

102-49 Canvis en l’el·laboració d’informes No s’han produït canvis en l’el·laboració dels informes.

102-50 Període objecte de l’informe De l’1 de gener al 31 de desembre del 2020.

102-51 Data de l’últim informe 2019

102-52 Cicle d’elaboració d’informes Anual

102-53 Punt de contacte per a qüestions relacionades amb l’informe memoria@anthesislavola.com

102-54 Declaracions de l’elaboració de l’informe 
de conformitat amb els estàndards de GRI

61

102-55 Índex de continguts GRI 61-68

102-56 Verificació externa La memòria no ha estat verificada externament.
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TEMES MATERIALS
CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 200 Temes econòmics

GRI 103 Enfocament de gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves limitacions 32

103-2 Enfocament de gestió i components 32

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 32

GRI 201 Acompliment econòmic 2016

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 32

GRI 300 Temes ambientals

GRI 103 Enfocament de gestió 2016

103-1 Explicació i cobertura dels temes materials 45-53, 56

103-2 Enfocament de gestió i components 45-53, 56

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 45-53, 56

GRI 301 Materials 2016

301-1 Materials utilitzats per pes o volum 52

GRI 302 Energia 2016

302-1 Consum energètic dins de l’organització 48

GRI 305 Emissions 2016

305-1 Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) (abast 1) 50

305-2 Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) (abast 2) 50

305-3 Altres emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) (abast 3) 50

GRI 308: Avaluació ambiental de proveïdors 2016

308-1 Nous proveïdors que han passat filtres d’avaluació i selecció d’acord amb
els criteris ambientals 56
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TEMES MATERIALS

CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 400 Temes socials

GRI 103 Enfocament de gestió 2016

103-1 Explicació i cobertura del tema matèria 34-43, 58-59

103-2 Enfocament de gestió i components 34-43, 58-59

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 34-43, 58-59

GRI 401 Ocupació 2016

401-1 Noves contractacions d’empleats i rotació de personal 35

401-2 Beneficis socials per als professionals amb jornada completa 
que no s’ofereixen als professionals temporals o de mitja jornada

39-40

401-3 Baixa per maternitat o paternitat 40

GRI 402 Relacions entre el personal i la direcció 2016

402-1 Període mínim de preavís relatiu a canvis operacionals
Anthesis Lavola es regeix pels convenis d’oficines i despatxos de Catalunya i
de Madrid. Tal com estableixen aquests convenis, el període de preavís de
canvis operatius significatius és de 15 dies.

GRI 403: Salut i seguretat en el treball 2016

403-1 Representació dels treballadors en comitès 
formals treballador-empresa de salut i seguretat

43

403-2 Tipus d’accidents i taxes de freqüències d’accidents, malalties 
professionals, dies perduts, absentisme i nombre de morts per 
accident laboral o malaltia professional

43

GRI 404: Formació i capacitació 2016

404-2 Programes per millorar les aptituds 
dels empleats i programes d’ajuda a la transició

41
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CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 400 Temes socials

GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats 2016

405-1 Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla 17, 36-38

GRI 406 No discriminació 2016

406-1 Casos de discriminació i accions correctores realitzades

Tant la política com el codi ètic de Anthesis Lavola estableixen el compromís de
treballar per evitar qualsevol tipus de discriminació. Tots dos documents són
accessibles i de compliment obligatori per a totes les persones que treballen a
l’empresa. D’altra banda, disposem d’un pla d’igualtat d’oportunitats, i també hem
designat l’agent d’igualtat com la persona encarregada de fer efectiva la implantació
del pla i assegurar que es fomenta i vetlla aquest aspecte dins de l’organització. El
2020 no s’ha produït cap cas de discriminació per motius de gènere, raça, opinió, etc.

GRI 413: Comunitats locals 2016

413-1 Operacions amb participació de la comunitat local,
avaluacions de l’impacte i programes de desenvolupament

58-59

GRI 417 Màrqueting i etiquetatge 2016

417-1 Requeriments per a la informació
i l’etiquetatge de productes i serveis

A través dels sistemes interns de gestió, Anthesis Lavola assegura una bona praxis en
relació amb el màrqueting i l’etiquetatge dels nostres serveis i productes. Atenent
al tipus d’activitat que porta a terme Anthesis Lavola, no hi ha regulació relativa a
aspectes de seguretat i salut dels serveis que ofereix.

417-2 Casos d’incompliment relacionats amb 
la informació i l’etiquetatge de productes i serveis

No s’han produït casos d’incompliment relacionats amb la informació i l’etiquetatge
de productes i serveis.

GRI 418 Privacitat dels clients 2016

418-1 Reclamacions fonamentals relatives a violacions
de la privacitat i la pèrdua de dades dels clients

A través dels sistemes interns de gestió, Anthesis Lavola assegura el compliment de
la normativa aplicable en matèria de privacitat i gestió de dades dels clients. El
2020 no s’ha rebut cap tipus de sanció en relació amb aspectes de privacitat i fuga
de dades dels clients.
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CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directe Omissions

GRI 400 Temes socials

GRI 419 Compliment socioeconòmic 2016

419-1 Incompliment de les lleis i normatives
en els àmbits social i econòmic

A través dels sistemes interns de gestió, Anthesis Lavola assegura el
compliment de la normativa aplicable en matèria de privacitat i gestió de
dades dels clients. El 2020 no s’ha rebut cap tipus de sanció en relació amb
aspectes de privacitat i fuga de dades dels clients.

No GRI - Desenvolupament de projectes

Impacte positiu dels projectes en els clients 28-30

No GRI - Programes de benestar

Mesures de conciliació de la vida professional i personal 39
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TAULA DE CONTINGUTS DEL PACTE MUNDIAL
Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides Referència / Resposta directa Estàndards GRI

Principi 1: Les empreses han de donar suport i respectar la 
protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts 
internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.

22-24 102-16, 102-17, GRI 205, GRI 206, GRI 307, 
GRI 401, GRI 404, GRI 405, GRI 406, GRI 419

Principi 2: Les empreses s’han d’assegurar que no són còmplices 
de la vulneració dels drets humans.

22-24 GRI 205, GRI 206, GRI 401, GRI 404, GRI 
405, GRI 406, GRI 419

Principi 3: Les empreses han de donar suport a la llibertat 
d’associació i el reconeixement efectiu deldret a la negociació
col·lectiva.

El 100% dels llocs de treball estan coberts per un 
conveni col·lectiu. Els convenis col·lectius aplicables a
les activitats d’Anthesis Lavola són els corresponents a 
oficines i despatxos de Barcelona i Madrid.

102-41

Principi 4: Les empreses han de donar suport a l’eliminació de 
tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

A Anthesis Lavola no hi ha operacions que 
comportin un risc d’originar episodis de treball 
forçós o sota coacció.

102-16, 102-17

Principi 5: Les empreses han de donar suport a l’erradicació del 
treball infantil.

A Anthesis Lavola no hi ha operacions que 
comportin un risc potencial d’incidents 
d’explotació infantil

102-16, 102-17

Principi 6: Les empreses han de donar suport a l’abolició de les 
pràctiques de discriminació en l’ocupació.

22-24 102-8, 102-16, 102-17, GRI 405, GRI 406

Principi 7: Les empreses han de mantenir un enfocament 
preventiu que afavoreixi el medi ambient.

45-53 102-11, 102-16, 102-17, GRI 305, GRI 307

Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que 45-53 102-16, 102-17, GRI 305, GRI 307

Principi 9: Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la 
difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

20, 45-53 GRI 305, GRI 307

Principi 10: Les empreses han de treballar contra la corrupció 
en totes les formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn.

22-24 GRI 205
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