ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
”Garantir modalitats de consum i producció sostenibles“
L’objectiu 12 pretén canviar el model actual de producció i consum per aconseguir una gestió eficient dels recursos naturals, posant en marxa processos per
evitar la pèrdua d’aliments, un ús ecològic dels productes químics i disminuir la
generació de deixalles.
Així mateix, pretén impulsar els estils de vida sostenibles entre tota la població,
aconseguir que el sector privat actuï sota criteris de sostenibilitat i impulsar el
canvi de model a través de polítiques públiques, que eliminin els subsidis a combustibles fòssils i fomentin la contractació pública sostenible. A més, es pretendre
fomentar un turisme sostenible, que generi creixement econòmic i protegeixi la
cultura i productes locals.
Les empreses del sector privat juguen un paper clau per aconseguir aquestes
metes, havent d’incorporar en els seus models de producció i consum criteris de sostenibilitat, invertint en innovació
per al desenvolupament de pràctiques i tecnologia més sostenible, realitzant memòries de sostenibilitat i formant
als seus grups d’ interès en pautes de consum responsable.

Com participa Mutua Balear?
•

Dissenyant els serveis de l’organització perquè facin un ús eficient de l’energia i els recursos naturals.

•

Adaptant o substituint aquells productes o serveis que impliquin un consum excessiu d’energia i de recursos naturals.

•

Substitució d’impressores individuals per un sistema centralitzat d’impressió que utilitza tòners més respectuosos
amb el medi ambient.

•

Utilitzant materials biodegradables, reciclables o reutilitzables, promovent l’economia circular.

•

Impulsant l’ús d’energies renovables en detriment d’energia fòssils en la creació de productes i serveis i implantant sistemes de gestió ambiental per reduir la quantitat de CO2 alliberat a l’atmosfera, principalment a través de
vehicles amb tecnologia híbrida.

•

Implantant mesures a nivell intern per optimitzar l’ús de l’aigua.

•

Minimitzant la contaminació en els serveis assistencials i impulsant una activitat neta, a través d’elements lliures
de substàncies tòxiques.

•

Fomentant el negoci amb proveïdors sota criteris de sostenibilitat, reduint l’impacte sobre el medi ambient dels
serveis i impulsant una econòmica local sostenible.

•

Formant a empleats en pràctiques i pautes de servei i consum sostenible.

•

Realització d’auditories per determinar com i per què es malgasten medicaments i optimitzar el procés.

•

Garantint condicions laborals dignes a través de tota la cadena de valor, per no posar en risc la salut i seguretat
dels treballadors.

•

Formant a empleats i proveïdors en matèria de sostenibilitat, amb èmfasi en l’educació ambiental, el consum
responsable i els drets humans.

•

Impulsant el consum responsable a través de la utilització de productes amb ecoetiqueta, tant en empleats com a proveïdors.

•

Optimitzar els envasos dels productes químics, utilitzant materials biodegradables i disminuint les deixalles i la
contaminació que generen.

•

Realitzant un informe de progrés, per informar els nostres grups d’interès de les contribucions i implicacions de
l’organització en matèria de sostenibilitat i fomentant aquestes pràctiques en la cadena de valor.

•

Utilitzant les activitats de l’empresa per fomentar el consum sostenible. Per exemple, redistribuint els nostres
excedents a organitzacions sense ànim de lucre que actuen amb persones necessitades.

•

Participant en esdeveniments relacionats amb el reporting en matèria de sostenibilitat, per fomentar la transparència i la comunicació amb els seus grups d’interès.

