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Inèdit Innovació SL
ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE
Abast de l'adhesió: Oficines i transport extern in itinere i viatges comercials
Codi adhesió: 2013-B65095705-00
Data de l'adhesió: 18/07/2013
Tipologia organització: Empresa privada
Tipus activitat: Altres serveis / Consultories/Enginyeries

Inventari
Explicació Tendències Inventari: L'impacte total de GEH d'inèdit el 2017 ha estat de 10,86 tonelades de CO2eq., un augment del 13% respecte l'any anterior. Tot i aixó
l'indicador d'impacte per treballador equivalent s'ha reduit un 3%. S'ha reduït l'impacte del consum elèctric ja que el 70% del consum elèctric prové de fonts 100% renovables. La resta
de categories han augmentat el seu impacte absolut ja que estan vinculades al nombre de treballadors que ha augmentat un 16% (transports in itinera i residus). Els transports
comercials han augmentat també degut a una major activitat comercial i degut a projectes en altres provincies. Tot i l'augment de l'impacte en nombre absolut, l'indicador per
treballador d'algunes categories s'ha reduit: el tractament de residus degut sobretot a la sensibilització i a la mesura de separar la fracció orgànica s'ha reduit un 14% i l'impacte del
consum d'aigua també s'ha reduit per treballador un 4%.

Descripció Inventari: Linventari inclou: les emissions del consum elèctric, que al 2017 un 70% provenen delectricitat 100% renovable; els viatges comercials i derivats de
projectes en carretera (vehicles gasolina i gasoil), en avió i ferroviari; els viatges en itinere i les emissions associades a la generació de residus i al consum daigua. Es tenen en
compte transports in itinere tant de treballadors assalariats com personal en pràctiques calculats en base a enquestes als treballadors. Els transports comercials també inclouen els
desplaçaments derivats de l'execució de projectes i estan registrats en la seva totalitat. L'indicador d'impacte de GEH es fa en base a tots els treballadors (assalariats i no assalariats)
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Altres

Indicadors
(opcional)
Ús de
productes i
serveis

Arrendaments

Matèries
primeres

Residus

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

tenint en compte les hores treballades en base a una jornada completa.

tCO2 equiv./treballadors

2012

Simplificat

CO2

10,56

0,55

0,75

3,37

0,00

5,89

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

1,5086
tCO2 equiv./treballadors

2013

Simplificat

CO2

13,34

0,55

0,71

4,32

n.d

7,76

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

1,6675
tCO2 equiv./treballadors

2014

Simplificat

GEH

12,39

0,43

0,80

2,58

0,00

8,58

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

1,5488
tCO2 equiv./treballadors
equivalents

2015

Simplificat

CO2

13,84

0,00

1,13

3,60

n.d

9,11

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d
1,485
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Altres

Indicadors
(opcional)
Ús de
productes i
serveis

Arrendaments

Matèries
primeres

Residus

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

2018

tCO2 equiv./treballadors
equivalents

2016

Simplificat

GEH

9,5755

0,00

1,35

3,99

n.d

4,16

0,0555

0,02

n.d

n.d

n.d
1,0176

2017

Simplificat

GEH

10,8554

0,00

0,64

4,90

n.d

5,24

0,0554

0,02

n.d

n.d

n.d

tCO2 equiv./treballadors
equivalents (assalariats i
en pràctiq
0,9905
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Llistat de mesures de reducció d'emissions
Significatives

Descripció

Classificació

Data
plantejament

Estat i
Data

Obrir una nova oficina a la ciutat de
Barcelona, ja que molts dels
empleats resideixen a Barcelona, i
per tant reduir la mobilitat in itinere

Abast 3: Transport extern in itinere

15/10/2013

Implementada
15/10/2013

- Reducció de les emissions in itinere L'obertura de la nova oficina ha
dels treballadors afectats d'un 18%
permés reduir el transport in itinere i
l'any 2013.
comercial de varis treballadors.

Obrir una nova oficina a la ciutat de Abast 3: Transport extern viatges
Barcelona, per tal d'estar més a prop comercials
de molts dels clients de l'empresa i,
conseqüentment, reduir la mobilitat
comercial

15/10/2013

Implementada
15/10/2013

- Reducció de les emissions dels
viatges comercials

Fomentar videoconferències i
teletreball, per tal de reduir la
demanda de transport i fomentar la
conciliació laboral-familiar (15
videoconferències/any)

29/10/2013

Implementada
14/04/2015

- S'ha superat l'objectiu de realitzar
15 videoconferències, per tal de
reduir mobilitat laboral.

Abast 3: Transport extern in itinere

Dades implantació

Informació addicional

L'obertura de la nova oficina ha
permés reduir el transport in itinere i
comercial de varis treballadors.

4

2018
Significatives
Data
plantejament

Estat i
Data

Fomentar videoconferències per les Abast 3: Transport extern viatges
reunions amb col·laboradors i clients, comercials
amb la finalitat de reduir el transport
extern en viatges comercials (20
videoconferències/any)

14/04/2015

Implementada
07/04/2016

- Realització de més
videoconferéncies per evitar l'impacte
en el transport comercial fora de
Catalunya (25 videoconferències)

Reducció del consum energètic de
les oficines amb un ús més racional
de la il·luminació evitant l'ús
d'aquesta quan és innecessari.

Abast 2: Consum elèctric

07/04/2016

Implementada
01/01/2017

- Implantació d'una campanya de
bons hàbits de consum.

Promoció de l'ús de la bicicleta en el
marc de l'estratègia de mobilitat
sostenible de l'empresa (subvenció
de l'ús del sistema bicing pels
treballadors).

Abast 3: Transport extern in itinere

14/03/2017

Implementada
14/03/2018

- Comunicació als treballadors de la
possibilitat de tenir el bicing
subvencionat per l'empresa.

Descripció

Classificació

Dades implantació

Informació addicional

- Hi ha 3 treballadors que es
desplacen amb bicicleta en tots els
desplaçaments in itinera i hi han 2
treballadors més que també en fan
ús en part dels seus trajectes.
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Significatives

Descripció

Classificació

Separació de capsules de café
Abast 3: Residus
monodosis per enviar a punt verd de
barri.

Data
plantejament

Estat i
Data

Dades implantació

14/03/2017

Implementada
14/03/2018

- Implementació d'un nou recipient on
separar les càpsules

Informació addicional

- Gestió del residu en el punts verd
mòbil del barri.
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Significatives

Descripció

Classificació

Data
plantejament

Estat i
Data

Dades implantació

Separació de la matèria orgànica a
l'oficina.

Abast 3: Residus

14/03/2017

Implementada
14/03/2018

- Implementació d'un contenidor
específic d'orgànica.

Informació addicional

- Comunicació a tots els treballadors
sobre l'ús del nou contenidor.
- Comprovació de la correcta gestió
del residu.
- S'ha reduit en 23kg es residus que
es gestionaven com a resta i s'han
transferit a la fracció orgánica. Tot i
aixó s'ha generat més fracció
orgánica (32kg) ja que el nombre de
treballadors ha augmentat.

Ampliació de l'abast de les iniciatives Abast 3: Transport extern in itinere
de teletreball desprès d'aplicació de
proves pilot amb diversos
treballadors.

14/03/2018

Plantejada
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Addicionals
Data
plantejament

Estat i
Data

Implementar campanya de foment de Sensibilització
l'estalvi d'energia a les oficines

29/04/2014

Implementada
14/04/2015

- Durant 2014 s'ha implementat una
campanya de foment de l'estalvi
d'energia, centrada en la il·luminació,
la climatització i l'ús d'equips
informàtics. El consum elèctric ha
estat pràcticament estable tot i les 2
oficines i més activitat laboral.

Ús de sistemes de filtratge d'aigua
per evitar la compra d'aigua
embotellada reduint així els residus
generats.

Abast 3: Residus

07/04/2016

Implementada
01/06/2016

- Compra de zero litres d'aigua
embotellada.

Fer formació ambiental als
treballadors tant de les bones
pràctiques ambientals com dels
aspectes ambientals significatius.

Sensibilització

Descripció

Classificació

Dades implantació

Informació addicional

- Ús d'un filtre mensual per filtratge
d'aigua d'aixeta.

14/03/2018

Plantejada
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Addicionals

Descripció

Classificació

Data
plantejament

Estat i
Data

Implementació d'un Sistema de
Gestió Ambiental (ISO 14001) per la
millora en el seguiment d'indicadors
ambientals.

Sensibilització

14/03/2018

Plantejada

Comunicació de bones pràctiques
Sensibilització
ambientals a tots els treballadors
(afecten a la gestió de la temperatura
a la oficina, conscienciació sobre ús
dels equips en absències més
prolongades, conscienciació en les
impressions, etc.)

21/03/2018

Plantejada

Dades implantació

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

Tipus crèdit:
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