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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. 

PARAULES CLAUS

Gasos d’efecte hivernacle (GEI), Canvi Climàtic, Petjada 
de Carboni, Abast 3, Emissions indirectes.
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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. 

KEYWORDS

Greenhouse Gases (GHG), Climate Change, Carbon Foot-
print, Scope 3, Indirect Emissions

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.
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País Percentatge d’empleats segons la plantilla a 
31/12/2020

Argentina 29,5%

Colòmbia 23,4%

Mèxic 12,2%

Índia 11,2%

Xile 5,1%

Uruguai 4,2%

Perú 4,2%

Estats Units 3,5%

Brasil 2,8%

Espanya 2,0%

Bielorússia 0,7%

Romania 0,6%

Regne Unit 0,4%

França 0,04%

Canadà 0,02%

Figura 1. Percentatge de col·laboradors per país respecte a la plantilla 
total a 31/12/2020.

D’acord amb el criteri detallat anteriorment, no van ser inclosos dins 
dels valors consolidats de la Petjada de Carboni Corporativa, les dades per 
al mesurament dels Abastos 1, 2 i 3 les seus dels següents països que sumats 
representen l’1,76% de la plantilla de la companyia:

• Bielorússia
• Romania
• Regne Unit
• França
• Canadà

Descripció general dels límits operacionals

Per a la definició de l’abast de les emissions directes i indirectes de les 
operacions realitzades dins dels límits de l’organització, s’ha pres la classi-
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ficació de les emissions de GEI conforme al GHG Protocol Corporate Ac-
counting and Reporting Standard.

Els límits operatius definits per a la quantificació d’emissions, atenyen 
a la classificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle pres el Capítol 4t 
- Determinació dels Límits Operacionals del GHG Protocol:

Abast 3: Altres emissions indirectes

• Emissions generades pel desplaçament dels empleats.
• Emissions generades pel treball domiciliari d’empleats.
• Emissions generades en els viatges de negocis.
• Emissions derivades de l’ús externalitzat de centres de dades.

Per a l’obtenció de les emissions descrites anteriorment, s’utilitzen fac-
tors d’emissió que contemplen els gasos d’efecte hivernacle:

• CO2 (diòxid de carboni) 
• CH4 (metà)
• N2O (òxid nitrós)
• HFCs (hidrofluorocarbons)

Consideracions rellevants i exclusions

Per a l’avaluació de les emissions de l’any 2020 no va poder ometre’s 
la crisi sanitària a escala global originada per la pandèmia de la COVID-19 
que va tenir uns impactes rellevants en els processos de l’organització, amb 
un impacte significatiu en les emissions globals de l’empresa. En aquest 
sentit, és rellevant la incidència que es manifesta sobre les emissions asso-
ciades a fonts d’emissió com els desplaçaments del personal, en el consum 
d’energia elèctrica en totes les seus de l’empresa i els viatges de negocis.

A partir d’aquesta realitat i considerant les noves modalitats adoptades 
per a la continuïtat de les operacions, s’ha realitzat per primera vegada el 
mesurament dels consums energètics relacionats amb les tasques dutes a 
terme en manera domiciliària, incloent-les-hi com a part dels límits operaci-
onals del càlcul de la petjada de carboni.

Per la naturalesa de les activitats que desenvolupa l’organització en les 
seves unitats de negoci no es consideren en l’inventari de les emissions de 
GEI el mesurament de fonts normalment presents en una altra mena d’orga-
nitzacions, per exemple:
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•  Emissions indirectes relacionades amb els viatges realitzats per compte 
de l’empresa no relacionats amb trasllats via aèria. Per exemple, mit-
jans de transport terrestre durant el viatge de negocis, sojorn en hotels 
i consums relacionats amb viatges de negocis.

A més, s’exclouen en el càlcul de la petjada de carboni per a l’any 2020:

•  Emissions indirectes originades pel transport de clients i visitants: per 
la naturalesa de les operacions aquest factor es considera irrellevant, 
particularment si es consideren les restriccions imposades per la pan-
dèmia de la COVID-19.

•  Emissions per la disposició de residus sòlids i líquids. Els residus 
generats no són considerats significatius per l’organització. L’equipa-
ment informàtic obsolet i els dispositius fora d’ús són gestionats en 
compliment de la política ambiental interna de l’organització.

Informació d’emissions de GEI l’any 2020

Com es pot observar a la Figura 2, les emissions d’abast 3 representen 
en el 2020 el 76,91% de les emissions GEI generadores per l’organització.

Abast 3 7.603,27 t CO2 e

Figura 2. Percentatge d’emissions de Gasos d’efecte hivernacle  
segons els abastos 1, 2 i 3.



166  

A. Álvarez, M. Josefina Ripani: Informe d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle: El cas de Globant

Càlcul d’Abast 3: Altres emissions indirectes

Metodologies de quantificació aplicades per al mesurament 
de la petjada de carboni

En el marc del seu sistema de gestió ambiental, la companyia va es-
tablir un procediment guia per al càlcul de la Petjada de Carboni Corpora-
tiva on es descriu la metodologia unificada per a l’informe intern de dades 
i el càlcul de les emissions corporatives de Gasos d’Efecte hivernacle ge-
nerats a conseqüència de les activitats que es desenvolupen en totes les 
unitats de negoci.

Desplaçaments dels empleats

El mesurament de les emissions de GEI associades al desplaçament 
dels empleats es va realitzar a partir del procés de les dades obtingudes en 
una enquesta en la qual van participar 1.677 col·laboradors dels països con-
siderats dins de l’abast definit.

L’objectiu de l’enquesta va ser consultar els hàbits de desplaçament, 
els mitjans utilitzats i les distàncies recorregudes per a una setmana normal 
de treball en l’oficina. Els resultats obtinguts van ser processats per a cal-
cular per extrapolació les emissions de GEI que tots els empleats van gene-
rar en els seus desplaçaments cap a i des del seu lloc de treball en tot l’any 
base. Per a fer-ho s’ha tingut en compte la quantitat de col·laboradors al 
31/12/2020 i la quantitat de dies treballats en les oficines segons ha infor-
mat l’àrea de Talent & Culture Business Partner (TCBP) responsable de 
cada regió. 

A partir d’informació obtinguda respecte dels mitjans de transport i la 
distància recorreguda es realitza el càlcul de les emissions utilitzant l’eina 
«Mobile Combustion GHG Emissions Calculation Tool - Version 2.6» de 
GHG Protocol.

Els resultats aconseguits d’acord amb els mitjans de transport usats en 
els desplaçaments es troben a la Figura 3.
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Activitat Emissions %

Viatges dels empleats amb autobús 292,15 t CO2 e 13,5%

Desplaçament d’empleats amb cotxe dièsel 121,97 t CO2 e 5,7%

Viatges dels empleats en taxi 84,41 t CO2 e 3,9%

Desplaçament d’empleats en altres serveis de 
transport públic

24,48 t CO2 e 1,1%

Viatges dels empleats amb cotxe de benzina 1.380,82 t CO2 e 64,0%

Desplaçament d’empleats amb motocicleta 249,38 t CO2 e 11,5%

Desplaçament d’empleats amb cotxe propulsat per 
gas natural

6,28 t CO2 e 0,3%

Total general 2.159,50 t CO2 e 100%

Figura 3. Emissions d’abast 3 segons el tipus de desplaçament.

Teletreball

Continuant amb la modalitat d’enquestes es van processar 2.557 res-
postes per al càlcul de les emissions de GEI associades al treball sota aques-
ta modalitat, que el 2020 resulta significativa per la pandèmia de la CO-
VID-19.

En aquest cas, l’enquesta va tenir com a objectiu consultar els col·la-
boradors que van fer tasques sota la modalitat de treball a casa durant l’any 
base sobre els dispositius electrònics usats per al compliment de les seves 
funcions i respecte de la infraestructura que van disposar per a la climatitza-
ció per als horaris de treball. La quantitat total de respostes obtingudes dins 
dels països inclosos en l’abast, va ser equivalent al 16% del total de la plan-
tilla a escala global. Això va permetre estimar el consum energètic a partir 
del qual es van aconseguir les emissions associades per a després extrapolar 
la informació per al càlcul de les emissions de GEI associades al treball en 
el domicili de tots els empleats dins dels límits d’estudi.

L’estimació de les emissions generades pels dispositius declarats en 
l’enquesta es basa en consums estàndard expressats en litres de combusti-
ble/hr d’ús o en m³ de gas natural/hr d’ús a partir dels quals es calcula el 
consum durant el període analitzat. Més endavant, en les notes (12) i (13) 
corresponents a la secció «Declaració consolidada d’Emissions de GEI» 
s’informen aquestes fonts.
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País Factors d’emissió Font

Gas Natural

Argentina 0,0019 t CO2 e/m³ Any 2019 - Secretaria d’Energia - Càlcul del 
factor d’emissió de la xarxa 2013 a 2019 - 
Estimació del Factor d’Emissió de l’Argentina 
d’acord amb la «Tool to calculate the emission 
factor for an electricity system» (1) Versió 7 de 
les Nacions Unides.

Xile 0,0020 t CO2 e/m³ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories- Volume 2/ Energy.

Brasil 0,0019 t CO2 e/m³ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories- Volume 2/ Energy.

Colòmbia 0,0014 t CO2 e/m³ Mecanisme per a la mitigació voluntària 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
a Colòmbia. Factors d’emissió considerats 
en l’eina de càlcul de la petjada de carboni 
corporativa. Versió 4 (2015). Corporació 
ambiental Empresarial (CAEM).
Taula d’equivalències GASNAM.

Espanya 0,0019 t CO2 e/m³ Informe Inventaris GEI 1990-2018 (Edició 
2020).
Factors d’emissió. Registre de la petjada de 
carboni, compensació i projectes d’absorció 
de diòxid de carboni. Versió 15 (2020). 
Oficina Espanyola del Canvi Climàtic (OECC), 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, Govern d’Espanya.

Índia 0,0017 t CO2 e/m³ CO2 Baseline Database for the Indian Power 
Sector - User Guide Version 14.0 - June 2018.

Mèxic 0,0023 t CO2 e/m³ Institut Nacional d’Ecologia i Canvi Climàtic 
Factors d’emissió per als diferents tipus 
de combustibles fòssils i alternatius que es 
consumeixen a Mèxic (2014).

El Perú 0,0019 t CO2 e/m³ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories- Volume 2/ Energy.

Uruguai 0,0019 t CO2 e/m³ Informació complementària en Balanç 
Energètic Preliminar (2019) Ministeri d’Indústria, 
Energia i Mineria, l’Uruguai.

Estats 
Units

0,0020 t CO2 e/m³ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories- Volume 2/ Energy.

Figura 4. Factors d’emissió per al gas natural per país.
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Per a l’ítem «Altres combustibles» es prenen els factors d’emissió de-
finits per l’IPCC el 2006 en les Directrius per a Inventaris Nacionals de GEI 
per a combustió estacionària per a la fusta i el bioetanol:

• Combustibles sòlids - Llenyes - Fustes: 1,7819 t CO2 e/T 
• Bioetanol genèric: 2,0328 t CO2 e/m³

El càlcul de les emissions de GEI aconseguit mitjançant la metodolo-
gia descrita es pot observar a la Figura 5.

Activitat Emissions %

Emissions generades per l’electricitat consumida en el 
treball domiciliari 

1.471,4 t CO2 e 73,3%

Emissions generades pel consum de gas natural en 
tasques domiciliàries 

474,9 t CO2 e 23,6%

Emissions generades pel consum d’altres 
combustibles en el treball domèstic (Bioetanol i fusta)

62,5 t CO2 e 3,1%

Total general 2.008,8 t CO2 e 100,0%

Figura 5. Emissions d’abast 3 relacionades amb el teletreball.

Viatges aeris

Es calculen les emissions de GEI per a 1.507 vols realitzats durant 
l’any base usant l’eina «Mobile Combustion GHG Emisiones Calculation 
Tool - Version 2.6» de GHG Protocol.

Activitat Emissions  
de GEI

%

Emissions per viatges de negocis en vols nacionals 438,35 t CO2 e 13,3%

Emissions per viatges de negocis en vols 
internacionals 

2.867,10 t CO2 e 86,7%

Total general 3.305,45 t CO2 e 100,0%

Figura 6. Emissions d’abast 3 relacionats amb els viatges d’avió.
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Serveis externs de centres de dades

A partir d’una aplicació desenvolupada per Dell (Dell EMCOpenMa-
nage Power Center) per a mesurar el consum energètic en temps real de 
cadascun dels servidors situats fora de les instal·lacions de la companyia, 
s’obté un informe dels consums energètics del servei i es calculen les emis-
sions de GEI indirectes.

La informació de consum correspon a dades obtingudes pel període 
comprès entre el 2/03/2020 i el 16/12/2020. Es va dur a terme una pondera-
ció anual, la qual cosa va implicar una estimació del 21% sobre el consum 
energètic total.

Declaració consolidada d’Emissions de GEI per a l’Abast 3

Emissions Diòxid de 
Carboni 

Equivalent  
(t CO2 e)

3 Abast 3: emissions de gasos d’efecte hivernacle de fonts que no 
són propietat ni estan controlades per l’empresa 

7.603,27

3.1 Béns i serveis adquirits (1) 129,53

3.3 Activitats relacionades amb el combustible i l’energia  
(2) - (10)

2.008,80

Emissions generades per l’electricitat consumida en el treball 
al domicili (6)

1.471,40

Emissions generades pel consum de gas natural en el treball 
al domicili (7)

474,90

Emissions generades pel consum d’altres combustibles en el 
treball al domicili

62,50

3.6 Viatge de negocis (3) 3.305,45

Emissions de viatges de negocis en vols domèstics (8) 438,35

Emissions de viatges de negocis en vols internacionals (8) 2.867,10

3.7 Desplaçaments d’empleats (4) 2.159,49

Desplaçament d’empleats en autobús 292,15

Desplaçament d’empleats en cotxe dièsel 121,97

Desplaçament d’empleats en taxi 84,41

Desplaçament d’empleats en serveis públics (5) 24,48
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Emissions Diòxid de 
Carboni 

Equivalent  
(t CO2 e)

Desplaçament d’empleats en cotxe de benzina 1.380,82

Desplaçament d’empleats en motocicleta 249,38

Desplaçament d’empleats en cotxe propulsat per gas natural 
(9)

6,28

(1): Emissions calculades a partir de l’electricitat consumida pels servidors situats 
en els cinc centres de dades externes a la companyia. La informació de consum corres-
pon a les dades obtingudes pel període comprès entre el 2/03/2020 i el 16/12/2020. Es 
duu a terme una ponderació anual, la qual cosa implica una estimació del 21% sobre les 
emissions totals.

(2): Correspon a les emissions estimades a partir dels resultats de l’enquesta amb 
finalització el 2/12/2020. S’inclouen estimacions partint d’un nivell inicial de resposta del 
16% sobre els empleats totals en 31/12/2020 dels països en abast. Es considera, a 
més, el període d’aïllament obligatori per a cada ubicació sota el període d’anàlisi. L’ítem 
«Emissions generades pel consum d’altres combustibles en el treball domèstic» inclou 
les emissions, producte del consum de bioetanol com a combustibles líquids i fusta.

(3): Contempla els vols de negocis registrats entre el 01/01/2020 i el 10/12/2020.
(4): Correspon a les emissions estimades a partir dels resultats de l’enquesta amb 

finalització al 25/11/2020. S’inclouen estimacions partint d’un nivell inicial de resposta 
del 10,5% sobre els empleats totals a 31/12/2020 dels països en abast. Es considera, a 
més, el període d’aïllament obligatori per a cada ubicació sota el període d’anàlisi.

(5): Contempla només els viatges realitzats en vehicles de passatgers lleugers.
(6): Per a establir el consum horari dels dispositius elèctrics i electrònics es pren 

com a referència la Taula de Consums Bàsics d’Electrodomèstics de l’Ens Nacional 
Regulador de l’Electricitat de l’Argentina (ENRE).

(7): Per a calcular el consum de gas natural de l’equipament d’ús domiciliari es 
prenen com a referència els factors de consum emesos per l’Ens Nacional Regulador del 
Gas de l’Argentina (ENARGAS).

(8): Per al càlcul de les emissions de GEI per trasllats en vols internacionals i domès-
tics s’usa la calculadora de GHG Protocol (Mobile Combustion GHG Emisiones Calcula-
tion Tool - Version 2.6 de GHG Protocol) considerant per defecte que es tracta de trasllats 
de llarg termini en classe de negocis (Vehicle Type: Air - Long Haul - Business Class).

(9): Per al càlcul d’emissions per trasllats en vehicles particulars impulsats a gas 
natural s’utilitza la calculadora de GHG Protocol (Mobile Combustion GHG Emisiones 
Calculation Tool - Version 2.6 de GHG Protocol) considerant per defecte l’opció de Ve-
hicle Type: Passenger Car - CNG - Engine Size Unknown per a la regió Regne Unit.

(10): Quan és possible es consideren factors d’emissió de combustibles fòssils 
informats per l’autoritat local competent en matèria energètica. En cas contrari es prenen 
els factors d’emissió informats per Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) 
en les seves Directrius de 2006 per als inventaris nacionals de gasos d’efecte hivernacle.
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Factors d’emissió

Els factors d’emissió emprats per a la realització de l’Inventari de 
GEI de l’organització són extrets de fonts oficials. Aquests s’utilitzen com 
a eina per al càlcul de les emissions de GEI expressades com a tones de 
CO2 equivalent a partir de les activitats i dades d’origen considerades per 
al càlcul.

La selecció d’aquests factors d’emissió s’orienta per a minimitzar, en 
la mesura que sigui possible, la incertesa associada. Tret que es disposi de 
clares evidències en contra, se suposa que les funcions de densitat de proba-
bilitat són normals.

Dades d’activitat

Les dades d’activitat s’obtenen mitjançant l’aplicació de dos mètodes:

• Consums informats de manera directa i registre d’activitats i
•  a partir de dades recopilades i processaments en enquestes internes, 

només per a analitzar les modalitats de desplaçament i de consums 
per a l’Abast 3.

Incertesa del càlcul

La incertesa del mesurament de les emissions de GEI s’estima sobre la 
base de la quantificació de les incerteses de les dades d’activitat i els factors 
d’emissió d’acord amb el Protocol intern basat en la Guia que GHG Proto-
col ofereix per a aquest càlcul (Scope 3 Uncertainty Calculation Tool).

EMISSIONS TOTAL Incertesa

Abast 3: emissions de gasos d’efecte 
hivernacle procedents de fonts que no són 
propietat ni estan controlades per l’empresa 

7.603,3 t CO2 e 

Total d’emissions de GEI el 2020 (11) 9.886,4 t CO2 e ± 
2.001 t CO2 e 

% I = ± 20,24%

Figura 7. Incertesa calculada.
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(11): Incertesa estimada prenent com a referència el Protocol intern basat 
en la Guia que GHG Protocol ofereix per a aquest càlcul (Scope 3 Uncertainty 
Calculation Tool). En el Procediment guia per al càlcul de la Petjada de Carbo-
ni Corporativa es descriu la metodologia utilitzada. Els factors d’incertesa utilit-
zats per a cada tipus d’activitat analitzada es detallen en la taula de la Figura 8:

Categoria Aplicada per al càlcul d’incertesa en:

Electricitat (U=1,05) Emissions d’abast 3: consums elèctrics domiciliaris i el 
consum energètic en data centers.

Serveis de transport 
(U=2,0)

Emissions d’abast 3: commuting i viatges de negocis. 

Infraestructura (U=3,0) Emissions d’abast 3: dispositius en la llar que 
consumeixen combustibles.

Figura 8. Factors d’incertesa utilitzats per a cada tipus d’activitat analitzada.

Determinació de la grandària de la mostra

En compliment del principi de precisió pel qual el mecanisme imple-
mentat per a l’informe de dades per al mesurament de la petjada de carboni 
asseguri que la quantificació de les emissions de GEI no observi errors sis-
temàtics o desviacions respecte a les emissions reals, s’estableix que la in-
formació recopilada per l’organització mitjançant la realització d’enquestes 
internes ha de realitzar-se de manera que la incertesa sigui establerta i redu-
ïda al mínim possible. 

L’objectiu és obtenir respostes per part dels membres de l’organització 
que permetin aconseguir els següents valors:

Nivell de confiança ≥ 95%

Marge d’error ≤ 5%

En funció d’aquesta premissa, es defineix la grandària de mostra (n), és 
a dir la quantitat de respostes mínima que han de ser processades usant la 
següent fórmula:

z2 Npq

Grandària de la mostra; n = ———————

[e2 (N – 1) + z2 pq]
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Atès que l’empresa té seu en 16 països d’Amèrica, Europa i Àsia, s’as-
sumeix que la representativitat de les enquestes que s’implementen estarà 
donada per calcular el valor de n en funció de la quantitat de membres de 
l’organització en cada país en el moment de realitzar-se el càlcul de la pet-
jada de carboni i ponderar-lo respecte al total de membres de l’organització 
en 31/12/2020. D’acord amb aquest criteri es fixa anualment el MSS (Mini-
mum Sample Size, talla mínima de la mostra).

Per al càlcul de l’any 2020 s’han rebut respostes d’acord amb el se-
güent detall:

Col·laboradors dins del 
límit organitzacional 

MSS Global Respostes procesades

COMMUTING WFH

15.950 375 1.677 2.557

Conclusions

En aquest treball es pot observar que el principal desafiament per al 
càlcul de les emissions d’Abast 3 en compliment dels principis del GHG 
Protocol, és aconseguir una modelització d’activitats que no són controla-
des directament per l’organització intervinent. Aquest desafiament es va 
veure potenciat per la pandèmia de la COVID-19 que va afavorir la incursió 
en el treball remot, generant que el mesurament de paràmetres de consum 
relacionats amb aquestes tasques, adquirissin una importància rellevant.

En aquest treball s’han exposat mecanismes que han facilitat el càlcul 
basat en els desafiaments descrits per al mesurament de l’Abast 3, ja que 
aquest tipus d’emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle, represen-
ten més del 75% de les emissions totals de l’organització participant.

A més, hem ressaltat el mesurament de paràmetres de consum relacio-
nats amb les tasques de treball remot. També hem desenvolupat metodolo-
gies d’enquestes i factors de consums energètics que han permès obtenir 
dades íntegres, consistents i precises per a la verificació de la petjada de 
carboni per part d’una entitat independent.

Finalment, podem ressaltar que els desplaçaments via aèria per a viat-
ges de negocis i els desplaçaments d’empleats per a activitats laborals, re-
presenten una gran part del càlcul de l’Abast 3. Per això, per a aconseguir 
uns objectius ambiciosos de reducció de la petjada de carboni serà fonamen-
tal l’incentiu del teletreball i de la mobilitat sostenible.
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