2020
Griñó Ecològic, SA
ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE
Abast de l'adhesió: Oficines i plantes de gestió de residus de les delegacions de Catalunya, Aragó i València. Oficines centrals, transport i tallers de la companyia.
Codi adhesió: 2019-A25530163-00
Data de l'adhesió: 30/05/2019
Tipologia organització: Empresa privada
Tipus activitat: Indústria / Altres indústries / Transport, gestió i tractament de residus

Inventari
Explicació Tendències Inventari: Les emissions globals han incrementat un 17% entre 2019 i 2018. Les emissions derivades del consum de gasoil han incrementat un 2% i
les emissions derivades del transport propi han incrementat un 13% degut a ladquisició de flota pròpia, lincrement de número de serveis i laugment personal. Les emissions derivades
del consum elèctric han incrementat ja que es diposa d'electricitat 100% renovables pel 99% del consum elèctric. Les emissions derivades del transport extern de viatges comercials
en tren i avió han disminuït un 51% gràcies a les videoconferències. Les emissions derivades del transport extern de distribució han incrementat un 30% degut a laugment daquesta
tipologia de serveis. Les emissions derivades del transport extern in itinere i el tractament de residus han incrementat un 10% i 9% respectivament, a causa de laugment de personal.
Han disminuït un 18% les emissions derivades del consum d'aigua degut a les mesures aplicades lany 2019.

Descripció Inventari: L'inventari inclou les emissions directes derivades del consum de gasoil per a la calefacció i les emissions directes derivades del transport propi per
carretera. També inclou les emissions indirectes derivades del consum elèctric, el 99% del qual prové de fonts 100% renovables, i altres emissions indirectes derivades del transport
extern de viatges comercials en tren i avió, les emissions derivades del transport extern in itiniere en turismes dièsel, les emissions derivades del transport extern de distribució, les
emissions derivades del tractament de residus (envasos lleugers, paper/cartró i fracció resta) i del consum d'aigua.
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2017

2018

2019

Simplificat

Simplificat

Simplificat

GEH

12157,250
8

GEH

13478,357
6

GEH

22947,076
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Altres

Indicadors
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serveis
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Matèries
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Transport
extern in itinere

Transport
extern
distribució

Altres emissions indirectes (opcional)
Transport
extern viatges
comercials

Emissions indirectes
de l'energia

Emissions directes

Emissions totals
(tCO2 equiv.)

Gasos inclosos a
l'inventari

Procediment utilitzat

2020

tCO2 equiv./Treballadors

5928,59

0,00

14,71

n.d

6199,43

13,1408

1,38

n.d

n.d

n.d

49,2196
tCO2 equiv./Treballadors

6356,13

0,00

4,65

n.d

7102,71

13,2176

1,65

n.d

n.d

n.d

47,1271
tCO2 equiv./Treballadors

7130,79

3,16

2,27

8509,16

7285,97

14,3764

1,35

n.d

n.d

n.d

70,6064

2

2020
Llistat de mesures de reducció d'emissions
Significatives
Data
plantejament

Estat i
Data

Dades implantació

Reducció de documentació en paper Abast 3: Residus

30/04/2018

Implementada
31/12/2018

- Augment de la tramitació de
documentació de forma telemàtica.

Substitució de lluminària per
làmpades LED

30/04/2018

Implementada
31/12/2018

- Renovació de la lluminària de les
oficines de Griñó per lluminàries
LED.

Adquisició de nous camions per
Abast 1: Transport propi
donar de baixa vehicles antics menys
eficients energèticament

20/06/2019

Prorrogada
23/04/2020

Adquisició de nova maquinària més
eficient per donar de baixa l'antiga
menys eficient energèticament

20/06/2019

Implementada
31/12/2019

Descripció

Classificació

Abast 2: Consum elèctric

Abast 1: Transport propi

Informació addicional

A maig de 2020 s'han incorporat 27
vehicles dièsel. La mesura encara no
està finalitzada.
- S'han substituit 2 vehicles de
maquinària de gasoil B per uns altres
2 també de gasoil B més eficients
energèticament.
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2020
Significatives
Data
plantejament

Estat i
Data

Augment de videoconferències entre Abast 3: Transport extern viatges
delegacions per evitar
comercials
desplaçaments de negocis
innecessàris

20/06/2019

Implementada
31/12/2019

- La implantació de la mesura ha
contribuït a una reducció del 51% de
les emissions derivades del transport
extern de viatges comercials.

Compra d'electricitat procedent de
fonts 100% renovables

Abast 2: Consum elèctric

20/06/2019

Implementada
31/12/2019

- Durant el 2019 l'organització
d'energia eléctrica 100% renovable
pel 99% del consum elèctric.

Digitalització de projectes per reduir
de forma constant l'ús de paper

Abast 3: Residus

20/06/2019

Implementada
31/12/2019

- Malgrat la implantació de la mesura,
les emissions derivades del
tractament de residus han
incrementat un 9% respecte l'any
2018 degut a l'augment de personal i
al número de serveis realitzats.

Descripció

Classificació

Dades implantació

Informació addicional
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Addicionals

Descripció

Classificació

Data
plantejament

Estat i
Data

Dades implantació

Mesures de sensibilització de
consum d'aigua mitjançant rètols.

Sensibilització

13/06/2019

Implementada
31/12/2019

- La mesura s'ha implementat
correctament

Informació addicional
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Més: Compensació
tCO2 equiv. compensades respecte últim inventari:

Tipus crèdit:
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