CÀLCUL I REDUCCIÓ DE LA
PETJADA DE CARBONI
D’UNA ORGANITZACIÓ

26 i 27
Abril

Aula virtual
El camí per reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle o ser una
organització neutra en carboni comença per conèixer quines són les
emissions a partir d'un bon inventari i per realitzar el corresponent càcul
de la petjada de carboni.
La petjada de carboni de l'organització també és un indicador clau per a
valorar i comunicar els resultats ambientals de l'organització i promoure
internament processos de millora.

De la mà d'expertes de l'Oficina Catalana del
Canvi Climàtic treballarem per:

CO 2
Conèixer què és la petjada de
carboni i com s'estructura

Fer l'inventari de les emissions i el
càlcul de la petjada de la nostra
organització

Definir estratègies de reducció

Conèixer formes de
compensació

Programa
Durada del curs: 4 hores
26 d'Abril (15.00 - 17.00)
27 d'Abril (15.00 - 17.00)
Formació a distància en Aula virtual
1. La petjada de carboni d’una organització
Què és la petjada de carboni d’una organització
Diferencies entre la petjada de carboni d’una organització i d’un
producte/servei
Com definir l’abast de la petjada
Normes de referència
Classificació de les emissions de GEH d’una organització
2. L’inventari i el càlcul de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle (GEH)
Elements clau per a elaborar l’inventari d’emissions de GEH d’una
organització
Estructura de l’inventariExercici pràctic
3. Estratègies de reducció d’emissions de GEH
Elements clau d’un pla d’actuacions de reducció d’emissions
Exemples d’actuacions de reducció d’emissions
Seguiment del pla d’actuacions
4. La compensació
Què és la compensació d’emissions de GEH?
Principis per a la compensació d’emissions
Exemple d’iniciativa voluntària de compensació d’emissions
Exemple pràctic de com realitzar la compensació d’emissions
5. Avaluació i resolució de dubtes.
Docents:
Marta Hidalgo i Elena Blanco
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural
Generalitat de Catalunya

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Preus
Socis Club EMAS
64 € + IVA (Total 77,44 €)
(Preu campanya suport al soci 2022)
No socis
128 € + IVA (Total 154,88 €)

Data límit d'inscripció
Formulari
d'inscripció
Source : www.clubemas.cat

7/4

*Aplica en aquesta edició
50% excepcional campanya
SUPORT AL SOCI 2022
A més, si el soci aporta altre inscrit no
soci té gratuïta la seva inscripció

