Resultats mediambientals 2018
1. ASPECTES GENERALS
El compromís de Garbet pel medi ambient es manté a través dels professionals de l’empresa i
dels grups d’interès amb els que interacciona. Garbet treballa per ajustar-se als paràmetres de
la certificació ISO 14001, norma de la qual estem certificats des del 30 d’Octubre de 2014.
Mitjançant aquest document, informem de les fites assolides durant el 2018.


Mobilitat

Garbet ha apostat per reduir i optimitzar els desplaçaments, fomentant les eines de comunicació
virtuals, les reunions a través de sistemes de videoconferència, l’ús del transport públic i els
vehicles compartits.


Consum d’energia

La sensibilització de Garbet pel medi ambient també fomenta el consum energètic responsable,
aplicant consells bàsics de la guia d’eficiència de recursos com:
o
o
o


Apagar els equips informàtics en cas d’absentar-se del despatx més d’una
hora.
Instal·lar bombetes i làmpades de baix consum.
Apagar els aparells en lloc de deixar-los en espera (stand by).

Consum de paper

El tipus d’activitat que duu a terme Garbet suposa un baix consum de paper, que es continua
treballant i mantenint amb l’aplicació de polítiques d’estalvi com ara les següents:
o
o
o



Prioritzar l’ús del correu electrònic i les eines virtuals de comunicació.
Comprar el paper de manera centralitzada.
Utilitzar paper reciclat per a les impressions que es generen per defecte en
blanc i negre i a doble cara.
Productes no contaminants i consum d’aigua

Els productes de neteja que utilitza Garbet són, sempre que sigui possible, concentrats,
biodegradables i no contaminants. D’aquesta manera, es reforça el respecte pel medi ambient i
es minimitza el consum d’aigua. Així mateix, es recomanen petits gestos d’estalvi:
o
o
o


Tancar les aixetes quan no s’utilitzi l’aigua.
Minimitzar les descàrregues de les cisternes dels vàters.
Evitar utilitzar el vàter com a paperera.

Emissions atmosfèriques

Al 2018 es realitzen un total de 724.621 km, el que representa un augment respecte el 2017 de
més d’un 50%. Això es degut a que els nous cotxes incorporats al 2017 s’han fet us durant els 12
mesos i a que s’han incorporat 4 vehicles més a la flota durant aquest any. Per contra el volum
de CO2 emès a l'atmosfera es de 45 Tones només ha augmentat un 0,40% respecte la quantitat
emesa durant el 2017.

2. ASPECTES SIGNIFICATIUS RESULTANTS
Els aspectes ambientals significatius d'aquest any 2018 són:
Consum de Productes i Material
* Oficines Figueres:
No hi hagut consums significatius
*Oficines Josep Estivill:
No hi hagut consums significatius
* Àrea Manteniment
- Consum d’aerosols lubricants
La significança d’aquest aspecte respon a l’augment d’unitats comprades respecte el 2017,
degut a un augment de la demanda del client.
* Àrea Neteja
- Consum d’ambientadors
- Consum de rentavaixelles
La significança d’aquest aspecte respon a l’augment d’unitats comprades respecte el 2017,
degut a un augment de la demanda del client.
- Consum de lleixiu
- Consum de desincrustant
La significança d’aquests aspectes s’ha reduït respecte a l’any 2017 i obeeix a que s’ha reduït el
nombre d’unitats comprades.
Generació de Residus
* Àrea Manteniment
- Consum de fluorescents
Es el producte que mes consumim i que per tant també el residu que mes generem. Han
augmentat els serveis que generen aquest tipus de residu
Altres Aspectes
* Contaminació atmosfèrica
- Emissió de CO2 vehicles neteja
L'augment durant el 2018 del nombre de vehicles de la flota de neteja, com l'augment de serveis
dels especialistes, fa que augmentin el nombre de quilometres i per tant l’emissió de CO2

Consum Recursos Naturals
* Oficines Figueres:
No hi hagut aspectes significatius
* Oficines Barcelona – Josep Estivill
No hi hagut aspectes significatius
* Àrea Manteniment
No hi hagut aspectes significatius
* Àrea Neteja
- Consum electricitat casa client
La significança d’aquest aspecte ve donat perquè hi hagut mes demanda de serveis d'us de
maquinaria i per la incorporació de nous serveis que han requerit l’ús d'aspiradors.
- Consum gasoil vehicles neteja
L’augment del nombre de vehicles que formen la flota de la unitat de neteja ha fet que
augmentin el nombre de quilometres, fent significatiu l’aspecte.

3. OBJECTIUS AMBIENTALS
Es varen fixar 2 objectius ambiental al 2018:
- Reducció del consum d’aigua a la oficina de Barcelona
Aquest objectiu no s’ha pogut assolir ja que el consum d’aigua ha augmentat respecte l’any 2017
per un major numero de persones a les oficines i perquè s’han habilitat nous WC per
reorganització de l’espai, tot això no ha sigut un aspecte significatiu.
- Reducció del consum elèctric a la oficina de Barcelona
Aquest objectiu ha sigut assolit tot i augmentar el nombre de persones a les oficines respecte
l’any 2017, i ja no es un aspecte significatiu.
L’any 2019 l’aposta pel medi ambient de Garbet es definitiva ja que es substituiran la majoria
dels productes de neteja actuals per altres de format mono dosi amb pastilla i ecològics els quals
faran reduir significativament el consum de determinants productes i els residiu d’ampolles
generades; així com la substitució del material fungible dels serveis de neteja per material
ecològic.
Durant el primer any d’implantació d’aquestes productes es vol obtenir una reducció mínima
del 50% dels envasos generats.
També s’incorporaran als vehicles de la flota de Garbet un control GPS que junt amb l’aplicació
d’ optimització de rutes farà que els quilometres realitzats siguin de més eficients i així millorar
la contribució de les emissions de CO2.

Durant el primer any d’implantació es vol assolir una reducció del 10% dels Km recorreguts per
una millor eficiència en les rutes.
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