
A FGC Turisme reafirmem el nostre compromís en la lluita contra el 
canvi climàtic i des del 2018 calculem la nostra petjada de carboni.

FGC TURISME

Quines emissions hem generat? La petjada de 
carboni és l’impacte 

que tenen les activitats 
que realitzem en el medi 
ambient i s’expressa en 

tones de CO2 equivalent. 
Es calcula a partir de les 
emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle (GEH) 

generades.
Per calcular la petjada de carboni 

s’ha utilitzat la metodologia 
GHG Protocol

Abast 1: Emissions directes de GEH

31,98 % 

1.859,89 tCO2 eq

↑7 % respecte el 2018
2,15 kg CO2/visitant

FGC Turisme estableix com a any base de comparació de l'inventari d'emissions de GEH l'any 2018, primer any en 
què s'ha realitzat el càlcul de la petjada de carboni de l'organització. Comentar que en 2018 FGC Turisme 
disposava de 5 explotacions de Turisme, mentre que en 2021 ja en tenia 8. La metodologia de càlcul utilitzada és el 
GHG Protocol.

Les categories d'emissió "Compra de béns i serveis -matèria primera i serveis", "Béns de capital", "Desplaçaments 
corporatius" i "Inversions" no s'inclouen a FGC Turisme degut a que es disposa d'una dada global de tot FGC.

PETJADA DE CARBONI 2021

Abast 3: Altres emissions indirectes de GEH

↓16 % respecte el 2018

68,02 % 

3.955,98 tCO2 eq

5.815,87
tCO2 eq

2,15
Kg CO2 / visitant 

Abast 2: Emissions indirectes de GEH de l’electricitat importada

Emissions derivades del consum elèctric, el qual prové de fonts 100% renovables.

↓100 % respecte el 2018
0 kg CO2/visitant

0 % 

0 tCO2 eq

18,08 % 

336,25 tCO2eq
Combustió en fonts fixes

79,42 % 

1.477,08 tCO2eq
Combustió en fonts mòbils

2,50 % 

46,57 tCO2eq
Emissions fugitives de gasos fluorats

19,45 % 

769,38 tCO2eq
Activitats relacionades amb 
els combustibles i l'energia

0,28 % 
11,06 tCO2eq
Compra de béns i serveis 
(consums d'aigua)

2,12% 
83,96 tCO2eq
Residus generats

11,02 % 

436,15 tCO2eq
Transport in itinere

67,12 % 

2.655,44 tCO2eq
Actius arrendats a tercers
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