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RESUM

El propòsit de la confecció del primer Informe d’emissions 
de Gasos d’Efecte hivernacle de l’organització és posar a la 
disposició de les parts interessades, una informació transpa-
rent i sistematitzada sobre l’acompliment ambiental i mostrar 
el progrés en la gestió sostenible en l’exercici de 2020. 
Aquest informe pretén donar conformitat amb el procediment 
definit per la companyia per al càlcul de la Petjada de Carbo-
ni Corporativa basat en els principis del protocol Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol) per a la quantificació i la infor-
mació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Aquest cas se centra en la implementació del Protocol per 
al mesurament de l’Abast tipus 3: altres emissions indirectes, 
definit pel GHG.

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

The purpose of preparing the organization’s first Green-
house Gas Emissions Report is to make available to stake-
holders transparent and systematized information on environ-
mental performance, and showing progress in sustainable 
management in the 2020 financial year. This report intends to 
comply with the procedure defined by the company for calcu-
lating the Corporate Carbon Footprint based on the principles 
of the Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) for the quan-
tification and disclosure of greenhouse gas emissions.

This case focuses on the implementation of the Protocol for 
the measurement of Scope type 3: other indirect emissions, 
defined by the GHG.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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Introducció

L’objectiu del cas és descriure l’informe de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEI), d’una Companyia global que crea productes de 
programari que connecten els seus clients amb milions de consumidors. 
L’informe es va realitzar utilitzant l’enfocament del control operacional, és 
a dir que consolida el seu inventari d’emissions mitjançant l’enfocament de 
control, buscant comptabilitzar totes les emissions de GEI atribuïbles a les 
operacions sobre les quals exerceix el control i/o influència.

Aquest abordatge inclou tots els establiments dels països en els quals 
l’empresa té operacions i fixa com a obligatori l’informe i el processament 
de dades de consums energètics i emissions per a les seus de regions amb 
una plantilla igual o superior a l’1% de la plantilla total a 31/12/2020 
(16.251 empleats), i el període de l’informe és de l’1/01/2020 al 31/12/2020. 
Les principals dades sobre localització i personal es troben en la Figura 1.


