
230

Programa d'acords voluntaris
per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

Iniciativa de la Generalitat de Catalunya, gestionada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) que 
dóna eines, suport i reconeixement a les organitzacions que voluntariament volen reduir les seves emissions 
de GEH més enllà del que obliga la normativa

Organitzacions adherides

organitzacions
adherides al

2021

Empresa privada (72%) Administració pública (14%)
ONG (10%) Altres (4%)

de les organitzacions adherides 
compren electricitat 100% 

renovable per a una part o per al 
total del seu consum elèctric

El consum elèctric renovable s'ha incrementat 
un 9% entre 2019 i 2020, passant de 

1.305.547 MWh a 1.429.238 MWh.

63%

Reducció de les emissions 
directes i de l’energia del 

10%

2.813
Estat d’implementació de les mesures

posades en marxa 
en 12 anys

Un 47% van relacionades amb la reducció de 
les emissions de la compra d’electricitat
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Altres emissions indirectes

Emissions directes
Emissions indirectes de l’energia 

Increment de la comunicació d’emissions indirectes un 
352% principalment degut a l’esforç de les organitzacions 
en adaptar-se a la nova norma ISO 14064: part 1.
La norma determina que les organitzacions han de reportar 
obligatòriament totes les emissions de GEH directes i ara 
també les indirectes que siguin significatives per l'activitat que 
desenvolupen. Aquest esforç es tradueix en inventaris més 
representatius i en un augment de la capacitat de les 
organitzacions per a posar en marxa accions de reducció.

Els motius principals de la reducció són la 
implementació de mesures d’estalvi i eficiència 
tant en instal·lacions fixes com vehicles, el 
control de les fuites de gasos fluorats, la compra 
d’electricitat 100% renovable, una reducció del 
2% del consum elèctric global i també els 
efectes de la pandèmia per covid-19 (teletreball, 
reduccions d’activitat, etc)

Mesures de sensibilització

1000

500

0

Emissions comunicades al 2020 1.656.720 t CO2 equiv

Categoria d’emissions que es redueix

Emissions

-11%-9%

75% de les organitzacions 
les han reduït

25% de les organitzacions 
les han incrementat
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