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O presente proxecto “Guía de boas prácticas para a descarbonización  
empresarial”, realizado a iniciativa da Asociación de Empresarios Ferroltera 
(AEF), coa colaboración da Deputación da Coruña, representa o compromiso 
dos empresarios de Ferrolterra en avanzar cara procesos empresariais 
respectuosos co medio e que na medida do posible, axuden a combater 
unha das principais ameazas do noso tempo, a emisión de gases de efecto 
invernadoiro e por ende, o quecemento global.

Afrontar novos enfoques de xestión como o cálculo da pegada de carbono, 
por tanto, é fundamental nos tempos que están por vir. Non só como un 
compromiso ambiental, senón como mecanismo para coñecer os propios 
custes internos dos nosos procesos empresariais. 

Queremos animar a todas as empresas a participar neste proxecto, e por 
de manifesto as dubidas e inquietudes nesta materia. A guía que hoxe 
presentamos estará dispoñible nun espazo específico da web da AEF. 

Con este  novo proxecto, a Asociación de Empresarios Ferrolterra, continúa 
coa súa tarefa de achegar ás empresas, os servizos e as ferramentas que o 
axuden nesta tarefas.

Estamos seguros que entre todos, o conseguiremos

PRÓLOGO

A descarbonización empresarial, 
unha tarefa de todos.

José Ramón Franco Caaveiro
Presidente da Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF)
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A pegada de carbono permite 
cuantificar as emisións de gases 
de efecto invernadoiro (GEI) que 
son liberados á atmosfera como 
consecuencia dunha actividade 
determinada, ben sexa a actividade 
necesaria para a fabricación dun 
produto, para a prestación dun 
servizo, ou para o funcionamento 
dunha organización. 

Esta cuantificación permitirá ser 
conscientes do impacto que xera 
dita actividade no quecemento 
global, convertendo desta maneira 
a pegada de carbono nunha 
ferramenta de sensibilización 
de gran valor. Hoxe en día, é 
un elemento diferenciador das 
organizacións que deciden 
comprometerse co medio 
ambiente e apostan polo desenrolo 
dunha actividade sostible. 

A pegada de carbono non é só 

un elemento de cálculo, senón un 
paso na mellora, compromiso de 
redución de emisións do GEI e loita 
contra o cambio climático. 

É importante por isto saber 
realizar estudos de cálculo acerca 
do impacto ambiental que as 
organizacións/empresas xeran, 
así coma tamén dar a coñecer a 
importancia da minimización do 
consumo de recursos e o aumento 
de procesos ambientalmente 
responsables para contribuír, 
non só a mitigación do cambio 
climático senón tamén á mellora 
competitiva empresarial, por 
reducións de custes.

PEGADA DE CARBONO

INTRODUCCIÓN

...un elemento diferenciador das 
organizacións que apostan polo 

desenrolo dunha actividade sostible
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O cambio climático está sendo 
devastador. O verán de 2017 
bateuse o récord de número de 
olas de calor desde 1975, sen 
contar os longos períodos de seca 
que xeraron graves consecuencias 
ambientais. De feito, segundo os 
expertos, o 80% de España está 
en risco de converterse en deserto 
se seguimos nesta escalada de 
temperatura.

Estas son só algúns dos sinais 
de alarma do que se aveciña se 
non poñemos remedio. Pero, ¿qué 
podemos facer para frear o cambio 
climático? O planeta leva xa tempo 
intentando advertirnos de que, ou 
cambiamos, ou as consecuencias 
poden ser catastróficas. 
Conscientes deste problema, os 
líderes mundiais reuníronse en 

2015 para asinar o Acordo de París. 
Nel establecíanse medidas para 
frear o cambio climático.

A comunidade internacional (coa 
excepción de Estados Unidos) 
comprometíase a manter o 
aumento da temperatura media 
mundial por baixo de 2 °C con 
respecto aos niveis que había na 
época preindustrial. Pero…¿qué tipo 
de medidas débense implementar 
para logralo? Mediante a redución 
de emisións de gases de efecto 
invernadoiro.

En España, por exemplo, emítense 
cada ano 5,8 toneladas métricas 
por persoa (a media mundial é de 
4,9). Para reducir a contaminación 
atmosférica, necesítase un plan de 
medidas de descarbonización

Unha das principais barreiras para o 
proceso de descarbonización é que 
os combustibles fósiles (carbón, gas e 
petróleo) seguen sendo a maior fonte 
de produción de enerxía eléctrica, moi 
por diante da nuclear e das fontes 
renovables.

Cal é o principal problema das 
enerxías renovables? A irregularidade 
na flutuación do vento e do sol, que 
provocan que a rede eléctrica non sexa 
estable. Para axudar a que se poida 
satisfacer a demanda enerxética co 
uso destas fontes, é necesario contar 
con sistemas intelixentes de xestión de 
enerxía.

Doutra banda, en caso de sobreoferta, 
pódense utilizar tecnoloxías de 
almacenamento ou de xeración de 
hidróxeno que axuden a estabilizar a 
rede.

Con todo, ata que este tipo de equipos 
sexa unha realidade, necesítanse 
alternativas ás plantas de carbón 
como son as centrais de gas. Estas 
funcionan coa axuda de turbinas de 
ciclo combinado e ciclo único.

En que xeito?

Nunha cámara de combustión, faise 
pasar o gas natural quente por unha 
turbina conectada a un alternador

O gas xa turbinado utilízase para 
quentar auga que se pasa a vapor nun 
recuperador de calor.

Este vapor pasa por unha segunda 
turbina (conectada tamén a un 
alternador), grazas ao cal ambos xeran 
enerxía eléctrica

O que fai que este sistema sexa 
respectuoso co medioambiente é o 
utilizar os gases quentes para xerar 
vapor en lugar de emitilos ao exterior
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NOvas FONTEs DE ENERxÍa 
CONTRa O CambIO ClImáTICO



O transporte 
tamén é un 

arma contra 
o cambio 
climático
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No camiño para rebaixar a temperatura do 
planeta, avanzouse considerablemente no sector 
transporte. Moitas partes xa foron electrificadas, 
sobre todo no transporte público (ferrocarrís, 
trens, metros e ata autobuses). Con todo, hai 
que buscar máis solucións para os vehículos 
privados e para o transporte de mercancías.

Neste último campo, estanse dando dúas 
solucións: ou ben pasar da estrada ao ferrocarril, 
ou ben utilizar camións híbridos (con baterías e 
motores de hidróxenos).

Os transportes aéreo e marítimo tamén deben 
comezar co seu proceso de descarbonización, 
con sistemas de propulsión híbridos eléctricos e 
combustibles sintéticos. Espérase, por exemplo, 
que en dous anos despegue o primeiro avión 
eléctrico comercial.

A viabilidade técnica e económica está 
comprobada, agora, o que necesita o planeta, 
é que os gobernos implíquense de verdade no 
proceso do cambio.



PEGADA DE CARBONO

QUE É?
Pegada de carbono de organización 
defínese como a “totalidade de 
gases de efecto invernadoiro (GEI) 
provenientes por efecto directo 
ou indirecto da actividade de dita 
organización” segundo o Real 
Decreto 163/2014, de 14 de marzo, 
polo que se crea o rexistro de 
pegada de carbono, compensación 
e proxectos de absorción de 
dióxido de carbono. 

É un “instrumento para determinar, 
avaliar e comunicar o efecto dos 
produtos, servizos e organizacións 
no cambio climático” (AENOR). 

E segundo Greenhouse Gas 
Protocol é o “parámetro utilizado 
para describir a cantidade de 
gases de efecto invernadoiro (GEI) 
asociadas a unha empresa, evento, 
actividade ou ao ciclo de vida 
dun produto/servizo, en ordena  

determinar a súa contribución ao 
cambio climático, expresándose 
en toneladas de CO2 equivalente”. 

É dicir, a pegada de carbono 
identifica as fontes de emisións 
dos Gases de Efecto Invernadoiro 
(GEI) e permite definir unhas 
medidas de redución de emisións 
máis efectivas, así coma iniciativas 
de aforros de custe mellor dirixidas, 
grazas a un mellor coñecemento 
dos puntos críticos para a 
reducións de ditas emisións. 

Representa unha medida para a 
contribución das organizacións a 
ser social e ambientalmente máis 
responsables e un elemento máis 
de concienciación para a asunción 
de prácticas máis sostibles.

...unha 
medida para a 

contribución das 
organizacións 
a ser social e 

ambientalmente 
máis responsables
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CÁLCULO DA PEGADA DE CARBONO

COmO sE CalCUla?
Existen na actualidade numerosas metodoloxías para o cálculo de da pegada de 
carbono recoñecidas a nivel internacional e que cumpren cos criterios de relevancia, 
integridade, consistencia, exactitude e transparencia.

Non existen limitacións en canto a que metodoloxía debe utilizarse, sempre e cando se 
trate dunha metodoloxía recoñecida.

A pegada de carbono que xera cada fonte de emisión é o resultado do produto do dato 
de consumo (dato de actividade) polo seu correspondente factor de emisión:

Necesitarase coñecer, a lo menos, 
os datos de consumo dos 
combustibles fósiles (nas oficinas, 
maquinaria, almacéns, vehículos, 
etc.) e de electricidade para un 
ano determinado, así coma os 
seus correspondentes factores de 
emisión. 

Adicionalmente, poderanse incluír 
outras emisións indirectas distintas 
á electricidade coma son as viaxes 
de traballo con medios externos, etc.

QUE DaTOs 
sE NECEsITaN?

Dato actividade

Parámetro que define o grado 
ou nivel da actividade xeradora 
das emisións de gases de efecto 
invernadoiro. 

Por exemplo, cantidade de gas 
natural utilizado na calefacción 
(kWh de gas natural).

x Factor Emisión

Cantidade de gases de efecto 
invernadoiro emitidos por cada 
unidade do parámetro “dato de 
actividade”. Estes factores varían 
en función da actividade que se 
trate.

Por exemplo, para o consumo de 
gas natural para a calefacción, o 
factor de emisión sería 0,202 kg 
CO2 eq/kWh de gas natural.

y

Coma resultado desta fórmula obterase unha 
cantidade (g, kg, t, etc.) determinada de dióxido 
de carbono equivalente (CO2 eq).
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1 Escoller o ano de 
cálculo (período de 12 
meses; normalmente 
coincidirá co ano natural 
inmediatamente anterior 
ao ano no que se realiza 
o cálculo).

2
Determinar os límites da organización e os operativos: decidir qué áreas 
se incluirán na recolección de información e nos cálculos, e identificar as 
fontes emisoras asociadas ás operacións dentro desas áreas

3
Recoller os datos de 
consumo (datos de 
actividade) destas 
operacións.
Información mínima: 
alcance 1+2: 
Alcance 1: emisións 
directas. 

 X Consumo combustibles 
edificios (caldeiras de gas 
natural, gasoil) 

 X Fugas de gases 
refrixerantes florados en 
equipos de climatización/
refrixeración (recarga de gas 
realizada en ditos equipos) 

 X Consumo combustibles 
vehículos 

Alcance 2: emisións 
indirectas debidas ao 
consumo de electricidade. 

 X Consumo de electricidade 
en edificios 

Se se quere ir máis aló:
Alcance 3: outras emisións 
indirectas. 

 X Viaxes de traballo con 
medios de transporte 
externos 

 X Servizos subcontratados 
(xestión de residuos, limpeza, 
seguridade, etc.) 

 X Compra de produtos 

 X Etc.

4 Convén acompañar 
o primeiro esforzo 
de cálculo da pegada 
coa implantación dun 
sistema de recollida 
de información. O 
obxectivo é facilitar a 
tarefa en anos sucesivos 
e asegurar a calidade 
e exhaustividade dos 
datos. Ademais, estes 
datos deberán estar 
apoiados por facturas ou 
outros.

5 Realizar os cálculos 
multiplicando os datos de 
actividade polos factores 
de emisión.

Unha vez se coñece 
canto e onde se emite, 
reflexionar sobre os puntos 
onde actuar para reducir 
as emisións. Quedará 
reflexado nun plan de 
redución que debería 
incluír as medidas que 
se prevé levar a cabo, así 
coma a cuantificación da 
estimación das reducións 
que comportarían. É 
recomendable a inclusión 
dun cronograma no plan.

7 Pódese optar por certificar 
a pegada de carbono 
acudindo a un terceiro 
independente. Isto axudará 
a detectar posibles erros e 
dará respaldo ao cálculo.

miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
mitigacion-politicas-y-medidas/caluladoras.aspx

6
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Seguindo o esquema 
proporcionado polo 
Ministerio de Transición  
Ecolóxica:

QUE PasOs
HaI QUE sEGUIR?
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A pegada de carbono é unha das formas máis 
estendidas á hora de medir o impacto que 
calquera persoa ou marca deixa sobre o planeta 
ao longo da súa vida. Pero ollo, a pegada de 
carbono non é só unha cuestión medioambiental, 
tamén afecta á competitividade e ata á 
sostenibilidade das empresas. Contámosche 
cales son os beneficios de contar coa pegada de 
carbono na empresa.

Aínda que o cálculo da pegada de carbono non 
é obrigatorio nas organizacións, o certo é que as 
diferentes administracións públicas por medio 
da recente lexislación empezan a fomentar 
a súa aplicación, tomando como referencia 
o Real Decreto 163/2014, polo que se crea o 
rexistro de pegada de carbono, compensación e 
proxectos de absorción de dióxido de carbono. 
Un compromiso das empresas contra os 
devastadores efectos do cambio climático e 
colaborando entre todas a diminuír os efectos 
dos gases de efecto invernadoiro (CEI) nos 
países industrializados. Pero, cales son os 
beneficios do cálculo da pegada de carbono 
nunha empresa?

Razóns 
económicas 

paRa pRomoveR 
o cálculo da 

pegada de 
caRbono nas 

empResas

Pag
20
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Axuda ás empresas procurar 
a diferenciación cualitativa 
que supón o cálculo e a 
difusión desta información 
entre os seus clientes e 
consumidores.

1

É unha das ferramentas das 
que fan uso as empresas 
para seleccionar dun xeito 
máis intelixente, sustentable 
e concienciada que produtos 
comprar.

2

Ao ser un mecanismo de 
trazabilidade aplicable desde a 
materia prima ata a presentación 
do produto final, outro dos 
beneficios de contar coa pegada 
de carbono na empresa é a de 
analizar os puntos susceptibles 
de redución de emisións de 
carbono en devandito proceso.

3

A pegada de carbono axuda 
a mellorar a imaxe da 
marca e a tomar decisións 
ecoeficientes coa súa 
contorna. En definitiva, é 
o indicador do grado de 
ecoeficiencia da empresa.

4
A concienciación sobre un 
mundo máis sustentable é, 
afortunadamente, cada vez máis 
maior por iso permite satisfacer 
as demandas dos consumidores 
máis ecointeligentes ofrecendo 
unha información moito máis 
fiable.

5

Actúa como elemento 
diferenciador cara á 
competencia.

6
Outro dos beneficios de 
contar coa pegada de 
carbono na empresa, é que 
esta produce un deseño e un 
produto máis sustentable co 
medio ambiente.

7

Tamén axuda a mellorar a 
imaxe da empresa entre os 
seus propios traballadores. 
Unha imaxe moito máis 
ecosolidaria coa contorna e 
o Planeta.

8
É unha tendencia ao alza. 
Implantala na empresa supón 
pertencer a este crecente grupo 
de empresas que xa adoptan 
medidas relacionadas. E é 
que Segundo recolle o recente 
informe Embedding a carbon 
price into business strategy, 
publicado pola organización 
sen ánimo de lucro Carbon 
Disclosure Project (CDP), 
en 2016, 1.249 compañías 
do mundo incorporaron un 
mecanismo interno de fixación 
de prezo ao carbono na súa 
estratexia empresarial.

9

Un aspecto importante para 
as empresas, medir a pegada 
de carbono non supón 
excesivos custos para as 
empresas.

10

a pegada de carbono non é só unha cuestión 
medioambiental, tamén afecta á competitividade e 

ata á sostenibilidade das empresas

vaNTaxEs DO 
CálCUlO Da 
PEGaDa DE 
CaRbONO PaRa
as EmPREsas



PEGADA DE CARBONO

OUTROs DaTOs DE INTEREsE
Existe un Rexistro nacional de pegada de carbono, 
compensación e proxectos de absorción de dióxido de 
carbono. Foi creado a partir do Real Decreto 163/2014, 
de 14 de marzo polo MAPAMA, é de carácter público, e o 
seu obxectivo é fomentar o cálculo e redución da pegada 
de carbono das organizacións españolas, así coma de 
promover os proxectos que melloren a capacidade 
sumidoiro de España.

A participación no rexistro é de carácter voluntario.
22 23

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx



PEGADA DE CARBONO

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A MEDICIÓN DA PEGADA 
DE CARBONO E DESCARBONIZACIÓN EMPRESARIAL
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En primeiro lugar deberemos 
facer unha medida do consumo 
enerxético que fai a empresa ao 
longo dun tempo, xeralmente 
tómase a medida dun ano.

Estudiaremos en qué factura, 
ben de luz ou de gas/gasoil, 
poderemos efectuar un maior 
aforro enerxético. O ideal sería 
reducir as facturas de todas as 
fontes enerxéticas.

Minimización de consumos 
enerxéticos
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A minimización de papel 
pódese facer dende moitos 
puntos. Poderemos aforrar 
papel mediante a impresión, por 
exemplo de documentos a dobre 
cara, e reciclando aqueles que só 
se imprimiron por unha cara. 

Outra forma é o envío de nóminas 
a través do correo electrónico. 
Hoxe en día, todo o persoal de 
oficinas, posúe unha dirección 
de e-mail propia a onde se lle 
pode enviar a nómina en formato 
non manipulable (pdf) e que 
sexa o propio usuario o que a 
imprima no caso de necesidade. 
O mesmo se pode facer co envío 
de facturas. Pódense enviar por 
correo electrónico.

Minimización de papel
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Ao igual que nos nosos fogares 
facemos unha reciclaxe de 
diferentes residuos, na oficina 
tamén deberemos facer unha 
clasificación. Así teremos por 
un lado recollida de plásticos 
por exemplo en bolígrafos 
vellos, envoltorios,… por outro 
lado temos o papel, que se 
recicla en gran parte de oficinas. 
Este papel pode ser pasado 
primeiramente polas destrutoras 
de papel sempre que conteñan 
datos comprometedores para a 
empresa.

Outros artigos tamén a reciclar 
son os toners e cartuchos 
empregados en impresoras. 
Estes deberán  recollerse a parte 
e serán tratados por empresas 
dedicadas a tal fin.

Recollida selectiva de 
residuos
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Poderemos empregar un depósito 
de auga común para a oficina en 
xeral, evitando que cada un traia 
a súa propia botella, o que xeraría 
maior cantidade de residuos 
plásticos. Así mesmo, podemos 
promover que cada un dos 
usuarios traia vasos ou cuncas de 
varios usos, co que evitaríamos 
ademais o uso excesivo de vasos 
de plástico. 

Moitos destes depósitos de auga 
tamén serven auga quente, co 
que favorece que os usuarios 
eviten o uso a maiores doutros 
aparellos como poden ser os 
microondas.

Minimización de residuos 
plásticos
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Empregaranse sensores de 
movemento nos corredores, para 
evitar o acendido innecesario 
de luces en lugares de pouco 
tránsito.

Emprego de temporizadores 
de luz
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Como en moitos lugares públicos 
instalaranse temporizadores de 
auga nos billas dos lavabos, a fin 
de evitar un uso innecesario da 
mesma

Emprego de temporizadores 
de auga
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Todos os ordenadores e 
pantallas en períodos longos de 
inactividade deberanse apagar.

A climatización dos lugares 
acollerase ás temperaturas 
marcadas polo Instituto de 
Seguridade e Hixiene.

Redución do uso de enerxía 
eléctrica
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A aqueles utensilios que non 
se usan por haber outros máis 
modernos, podémoslle buscar 
outra vida.

Reciclaxe de utensilios de 
oficina en desuso

40 41



Optaremos por mercar produtos 
que conteñan a mínima cantidade 
de embalaxes, para evitar os 
residuos, sobre todo plásticos 
que soen traer. Isto non implica 
que as mercadorías vaian sufrir 
roturas ou perda de  calidade.

Elixir produtos con emba-
laxes mínimos
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O uso do transporte público é, 
ademais de beneficioso para 
reducir a pegada de carbono, 
beneficioso para o peto, 
posto que o gasto mensual 
final será menor que o que se 
correspondería ó emprego dun 
coche para unha persoa. Ademais 
engadiríamos que a seguridade 
aumenta nos casos en que o 
persoal estea mais canso ou 
tivera unha mala noite. Outra 
forma de reducir estes mesmos 
aspectos é mediante o uso de 
coche compartido. Neste caso, 
chegarían a un acordo entre os 
usuarios a compartir. Anotamos 
que habería máis postos libres 
para aparcar ao reducir o número 
de coches totais.

Fomentar o uso de trasporte 
público e/ou coche compartido
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Se eliximos a opción de mercar 
produtos de proximidade, 
evitaremos o uso de transportes. 
O consumo de produtos de 
importación xeralmente leva 
implícito o uso do avión para o 
seu transporte.

Tamén deberemos elixir produtos 
de tempada, evitando aqueles 
que non se atopen en consumo 
e que obrigatoriamente implican 
que virán doutros lugares.

Potenciar o consumo de 
alimentos locais e produtos 
de tempada
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Sempre e cando sexa posible, 
reduciranse os voos posto 
que o avión e dos medios de 
transporte que máis contaminan. 
Substituiranse por viaxes en tren 
ou en coche (aqueles que posúan 
maiores rendementos e menores 
emisións). 

Así mesmo, poderanse buscar 
solucións  como reunións 
mediante videoconferencias, 
que evitan desprazamentos 
innecesarios.

Reducir o número de viaxes 
de traballo
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Aproveitando o Real Decreto 
293/2018, que prohibe o uso de 
bolsas de plástico a partir do 1 
de xaneiro de 2020, fomentarase 
o emprego de bolsas de tela 
ou similares para a compra, 
axudando a evitar a grande 
cantidade de gases de efecto 
invernadoiro que emiten as 
industrias de fabricación de 
plástico.

Emprego de bolsas
de tela
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pRocedemenTo 
de implanTación  

da medición 
da pegada de 

caRbono

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

...trátase dunha 
responsabilidade global.

INTRODUCCIÓN
O cambio climático afecta a todos 
os países e persoas do mundo. 
A responsabilidade de combater 
o cambio climático, cumprir cos 
obxectivos de redución de emisións 
e alcanzar a descarbonización en 
2050 non só depende dos gobernos, 
trátase dunha responsabilidade 
global, na que as empresas privadas 
tamén xogan un papel fundamental.

Neste sentido, a maior parte 
das compañías xa contemplan 
estratexias e plans de actuación 
contra o cambio climático co fin 
de diminuír gradualmente o uso 
de combustibles fósiles, investir 
en tecnoloxías máis sustentables, 
fomentar a mobilidade sustentable 
e crear ferramentas para o cálculo 
da pegada de carbono, entre outros. 
Todo iso coa intención de traballar 
coordinadamente coa comunidade 
internacional en alcanzar os 
compromisos mundiais en materia 

de cambio climático.

Para o deseño e posterior 
desenvolvemento da estratexia 
sobre cambio climático empresarial 
é necesario coñecer e analizar 
as emisións asociadas á súa 
actividade, e así poder establecer 
obxectivos de redución.

A pegada de carbono constitúese 
como unha potente ferramenta a 
cal permite obter un coñecemento 
exhaustivo das emisións de GEI 
dunha empresa, e así poder realizar 
unha correcta xestión das mesmas. 
O seu percorrido polos diferentes 
alcances permite reflexionar, non só 
sobre as emisións de GEI directas da 
súa actividade, senón sobre aquelas 
indirectas, xeradas por terceiros, 
pero consecuencia da actividade da 
empresa
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Emisións de fontes que son 
propiedade de ou están 
controladas pola organización. 

De  maneira sinxela, poderían 
entenderse como as emisións 
liberadas in situ no lugar onde 
se produce a actividade, por 
exemplo, as emisións debidas 
ao sistema de calefacción si 
este se basea na queima de 
combustibles fósiles. 

Emisiones directas de GEI

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

PEGADA DE CARBONO PARA 
AS ORGANIZACIÓNS
A pegada de carbono dunha organización 
permite cuantificar as emisións de GEI, 
medidas en CO2 equivalente (en diante 
CO2 eq), que son liberadas á atmosfera 
como consecuencia da súa actividade.

Grazas á pegada de carbono pódense 
identificar todas as fontes de emisión de GEI 
existentes, determinar aquelas que sexan 
de maior intensidade, deseñar obxectivos 
e políticas de redución de emisións máis 
específicas e desenvolver proxectos de 
redución de emisións máis efectivos.

O cálculo da pegada de carbono é un 
elemento de información que axuda a 
xestionar os riscos e oportunidades dunha 
compañía en relación aos GEI dos que é 
responsable dun xeito global e integrada, 
posto que abarca as emisións asociadas 
á cadea de valor completa do negocio, 
permitindo incorporar o compoñente 
carbono á toma de decisións.

Emisións consecuencia das 
actividades da organización, 
pero que ocorren en fontes 
que son propiedade de ou 
están controladas por outra 
organización. 

Exemplo: emisión procedente da 
electricidade consumida por unha 
organización, cuxas emisións foron 
producidas no lugar no que se xerou 
dita electricidade.

Emisiones indirectas de GEI

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

alCaNCEs
Ao facer mención á pegada de carbono dunha organización e as 
fontes emisoras que se analizan, recórrese ao termo “Alcance”, 
clasificándose en alcance 1, 2 e 3. 

En primeiro lugar, cabe indicar que as emisións asociadas ás 
operacións dunha organización pódense clasificar como emisións 
directas ou indirectas.



O cálculo da pegada 
de carbono organiza 

as fontes emisoras 
en alcances, que se 
definen en base ao 

grado de incidencia 
que a entidade pode 

ter sobre estes
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Emisións indirectas de 
GEI asociadas á xeración 
de electricidade adquirida 
e consumida pola 
organización.

ALCANCE 2
INDIRECTO

Emisións provenientes da 
combustión en caldeiras, 
fornos, vehículos, etc., que 
son propiedade de ou están 
controladas pola entidade en 
cuestión

ALCANCE 1
DIRECTO

Extracción e produción 
de materiais que adquire 
a organización, viaxes de 
traballo con medios externos, 
transporte de materias 
primas, de combustibles e 
de produtos (por exemplo 
actividades loxística) 
realizados por terceiros ou 
o emprego de produtos ou 
servizos ofrecidos por outros.

ALCANCE 3
INDIRECTO

O seguinte esquema mostra graficamente os citados alcances e os elementos 
que o compoñen:
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Existen varias metodoloxías para o cálculo da pegada de carbono, tanto de 
produtos como de organizacións.

A continuación preséntanse as normas e metodoloxías de maior 
recoñecemento internacional:

- Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol). 
Desenvolvido por World Resources Institute (Instituto de Recursos 
Mundiais) e World Business Council for Sustainable Development 
(Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sustentable), é 
un dos protocolos máis utilizados a escala internacional para cuantificar e 
xestionar as emisións de GEI.

- UNE-ISO 14064-1. De acordo co GHG Protocol desenvólvese en 2006 a 
norma ISO 14064 que se estrutura en 3 partes. A que sería de aplicación 
para esta guía é a 14064-1 que especifica os principios e requisitos, a 
nivel de organización, para a cuantificación e o informe de emisións e 
remociones de GEI.

F1

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

METODOLOXÍA PARA A MEDICIÓN 
DA PEGADA DE CARBONOFase 1

Máis información 
sobre os protocolos:
Greenhouse Gas 
Protocol Corporate 
Standard: https://
ghgprotocol.org
UNE-ISO 14064-1: 
https://www.une.org
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PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

DEFINICIÓN DO ALCANCE DA 
PEGADA DE CARBONOFase 2

- Análise das instalacións/procesos da organización.

- Identificación de fontes de emisións de GEI asociadas ás distintas 
actividades e procesos.

- Clasificación das fontes en alcances:

»» Alcance 1: emisións directas.

»» Alcance 2: emisións indirectas derivadas do consumo de electricidade.

»» Alcance 3: emisións indirectas da cadea de fornezo ou servizo.

-Determinación de alcance de contabilidade e reporte das emisións 
indirectas.

F2

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

RECOMPILACIÓN DE DATOS DIRECTOS E 
INDIRECTOSFase 3

- Recompilar os datos da actividade e dos factores de emisión (incluíndo 
identificar tipo de gas emisor) tendo en conta os principios que estableza 
a metodoloxía elixida.

- Idealmente, estes deben ser apoiados con documentación (Ex. Facturas)

F3

Máis información sobre a clasificación das fontes 
en alcances:
Consulte o gráfico da páxina: pax.57



62 63

F4

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

PROCESO DE CÁLCULOFase 4
- Aplicar as ferramentas de cálculo para formar unha relación entre os datos 
obtidos e os factores de emisión establecidos para cada un dos alcances, 
para así cuantificar os GEI emitidos.

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

INFORME DE PEGADA DE CARBONOFase 5
- Analizar os datos do cálculo para determinar a súa importancia dentro do 
proceso da organización.

- Definir as actividades/procesos que estean producindo maior cantidade 
de emisións e o lugar onde se xeran.

- Realizar difusión de resultados a nivel interno e externo

F5

Vexa tamén:
Cálculo da Pegada de 
Carbono: páx.14
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F6 - Recibir a certificación por parte dunha Entidade Acreditada que verifique 
e acredite que o sistema de xestión ambiental realizado pola organización 
cumpriu con todos os requisitos necesarios.

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

CERTIFICACIÓNFase 6

PROCEDEMENTO DE IMPLANTACIÓN

PLAN DE ACCIÓNFase 7
- Xerar un plan de acción que inclúa obxectivos de redución, actuacións 
previstas, cronogramas e asignación de responsabilidades.

- Establecer as estratexias que permitan mitigar e/ou compensar as 
emisións xeradas pola organización

F7

Más información
http://www.
empresarios-
ferrolterra.org/



Xuntos e entre todos, 
poderemos minimizar a 
pegada de carbono e mellorar 
o medioambiente, que é a gran 
herdanza que lle deixaremos 
ás novas xeracións.
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 X https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
cl imat ico/temas/mit igacion-pol i t icas-y-
medidas/Huella-Carbono.aspx 

 X https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
cl imat ico/temas/mit igacion-pol i t icas-y-
medidas/documentoapoyo_hc_tcm30-178891.
pdf

 X https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
cl imat ico/temas/mit igacion-pol i t icas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm30-178893.
pdf 

 X https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
cl imat ico/temas/mit igacion-pol i t icas-y-
medidas/caluladoras.aspx 

 X https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
cl imat ico/temas/mit igacion-pol i t icas-y-
medidas/instruccionescalculadora_hc_tcm30-
178898.pdf 

 X http://huel ladecarbono.minenergia.cl/
definicion-de-alcance 

 X Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, polo 
que se crea o rexistro da pegada de carbono, 
compensación e proxectos de absorción de 
dióxido de carbono [https://www.boe.es/diario_
boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379]

bIblIOGRaFÍa

Pode descargar esta guía en:
www.empresarios-ferrolterra.org

info: imaxes de pxhere
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