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OBXECTO E ALCANCE DA DECLARACIÓN AMBIENTAL
En cumprimento do estipulado no anexo IV do Regulamento CE 1221/2009 de 25 de novembro de 2009, modificado
polo Regulamento (UE) 2017/1505, polo que se permite que as organizacións se adhiran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de xestión e auditorías ambientais (EMAS), e co obxectivo de facilitar ao público e a outras
partes interesadas información respecto do impacto e o comportamento ambiental de R Cable y Telecomunicaciones
Galicia, S.A.U. (a partir de agora R), así como da mellora permanente do noso comportamento ambiental, emítese na
Coruña, a 30 de agosto de 2018, a presente Declaración Ambiental correspondente ao ano 2017.
Esta declaración ten como alcance todas as actividades realizadas por R nos seus edificios de Rúa Real 85 e Avenida
Finisterre 333 da Coruña, incluíndo tamén o consumo enerxético e as emisións da rede de R.
A presente constitúe a primeira Declaración Ambiental elaborada por R dando resposta ao Regulamento EMAS.

Razón Social:
Domicilio Social
Outros Edificios:
Teléfono:
Fax:
Páxina web
NACE Rev.2:
CIF:
Correo electrónico:
Persoa de contacto
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R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U.
Rúa Real 85, 15003 A Coruña
Avda. Finisterre 333, 15008 A Coruña
981.911.000
900.825.582
https://www.mundo-r.com
6110 Telecomunicacións por cable
A15474281
medioambiente@euskaltel.com
José Félix Gonzalo
Director de Calidade, Medio Ambiente, Benestar e Saúde
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A COMPAÑÍA

CLIENTES POR SERVIZO
Clientes de TV dixital
Clientes de telefonía móbil
Clientes de telefonía fixa con acceso propio
(Clientes de acceso directo)
Clientes de Internet, banda larga

2015

2016

2017

122.559

124.562

120.198

395.950

418.249

396.713

232.850

230.869

210.510

204.631

207.805

197.887

O seguinte organigrama presenta a estrutura organizativa do Grupo Euskaltel que dá servizo ás tres empresas do Grupo no que se
integra R:

Na páxina web de R www.mundo-r.com hai información actualizada sobre as actividades, produtos e servizos de R.
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POLÍTICA AMBIENTAL
O Grupo Euskaltel definiu unha Política Ambiental que está incluída, xunto coas Políticas de Calidade e de Seguridade Laboral, na Política do
Sistema de Xestión Integrado, de aplicación en todas as empresas do grupo.

Euskaltel é o Grupo de telecomunicacións converxente líder do norte do Estado, e mantén un forte compromiso e arraigamento no País Vasco, Asturias e
Galicia, mercados nos que desenvolve a súa actividade a través dos operadores Euskaltel, Telecable e R.
O Grupo Euskaltel define un Sistema de Xestión que, desde un enfoque de empresa comprometida coa xestión avanzada e a sociedade e a súa contorna, integra
as políticas do grupo, que se despregan nos procesos necesarios para a obtención da satisfacción do cliente, o coidado e mellora do medio ambiente, a xestión
de todo tipo de riscos e o benestar das persoas.
Con esta política, adquirimos o compromiso de mellorar continuamente os nosos produtos, servizos e formas de traballo, e o propio sistema de xestión para
mellorar o noso desempeño en todos os ámbitos.
Con esta política, no Grupo Euskaltel comprometémonos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ao cumprimento da lexislación, regulamentación e outros requisitos que nos sexan de aplicación, así como doutros compromisos que subscribamos no
desenvolvemento do Sistema de Xestión.
A manter unha actitude de proximidade e escoita permanente do mercado e resto de grupos de interese que nos permita identificar e realizar as propostas de
valor necesarias para cubrir da maneira máis enriquecedora posible as súas expectativas e necesidades.
Á protección do medio ambiente, a combater o cambio climático e á prevención da contaminación, así como a despregar políticas para reducir o impacto
ambiental das actividades da compañía e a fomentar as boas prácticas ambientais.
A previr os danos e a deterioración da saúde das persoas que traballan para a compañía, así como a protexer e promover os ambientes de traballo saudables,
proporcionando a información e formación necesarias para conseguir que estas se impliquen e participen no cumprimento das normas e instrucións existentes
e na realización de propostas de mellora.
A despregar un sistema de xestión baseado no desenvolvemento sustentable: económico, ambiental e social.
A que as nosas actuacións estean aliñadas cos valores establecidos na compañía.
A despregar uns obxectivos en todos os ámbitos aplicables que sexan coherentes con esta política e a revisalos e adaptalos periodicamente.
Ao impulso da innovación internamente e cara ao mercado e á utilización das tecnoloxías máis apropiadas en cada momento para o cumprimento da nosa
misión.

Esta política é de aplicación a todas as nosas actividades, produtos e servizos, en todos os nosos lugares de traballo; é comunicada a toda a organización e
posta a disposición dos nosos clientes, accionistas, partes interesadas e público en xeral, sendo revisada periodicamente, asegurando así que é apropiada para o
Grupo Euskaltel en cada momento.

Derio, outubro de 2017

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017

4

PLAN DIRECTOR AMBIENTAL
Como desenvolvemento do compromiso co Medio Ambiente elabórase unha estratexia en materia ambiental que se
plasma nun Plan Director Ambiental. En 2017 elaborouse o Plan Director de Ambiente 2017-2019 do Grupo Euskaltel,
coas seguintes liñas estratéxicas:
Despregamento das políticas para reducir o
impacto ambiental das actividades do Grupo
fomentando as boas prácticas ambientais.

GREEN
ORGANIZATION

Aliñación da estratexia ambiental cos
obxectivos de desenvolvemento
sustentable .

LOITA CONTRA O
CAMBIO
CLIMÁTICO
Análise do impacto ambiental dos
produtos no seu lanzamento e análise da
pegada ambiental de produto co fin de
mellorar a dimensión ambiental dos
produtos do Grupo Euskaltel e pór en
valor ante o cliente estas actuacións.
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GREEN
COMMUNICATION

GREEN PRODUCT

Comunicación e diálogo con todas as partes
interesadas (grupos de interese), baseados
na transparencia, a veracidade e o
compromiso elaboración e difusión das
actividades que se realizan, tanto a través
da Memoria de Responsabilidade
Corporativa, como da Declaración
Ambiental EMAS.
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PLAN DIRECTOR AMBIENTAL
As liñas estratéxicas do Plan Director de Ambiente 2017-2019 despréganse mediante as seguintes
accións:

•
•
•
•

Proxecto Compensación Pegada de
Carbono
Proxecto Adaptación ao Cambio
Climático

•

Sistema de Xestión

•

Mellora da dimensión ambiental da
Organización

GREEN
ORGANIZATION

Iniciativas internacionais
Aliñación cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable

LOITA CONTRA O
CAMBIO
CLIMÁTICO

•

Análise e valoración das accións que se realizan
polas empresas do Grupo

•
•

Análise da dimensión ambiental do produto
Impulsar a economía circular
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GREEN
COMMUNICATION

•

Comunicación interna

•

Comunicación externa

GREEN PRODUCT
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SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL
Froito da incorporación de Telecable ao Grupo Euskaltel, o Sistema de
Xestión Ambiental de Telecable preexistente, que xa cumpría coa
lexislación ambiental aplicable, adaptouse para cubrir o alcance fixado
para o Sistema de Xestión Ambiental de R que ten como alcance o deseño
e a prestación dos servizos de: telefonía fixa, transmisión de datos, acceso
a Internet, difusión de televisión por cable, operador móbil virtual integral.

ESTRATEXIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

POLÍTICA AMBIENTAL

O Sistema de Xestión do Grupo Euskaltel combina un sistema mixto e
complementario de despregamento da Estratexia tanto en vertical cara á
Estrutura Organizativa como en horizontal cara aos procesos.
R ten un compromiso establecido coa excelencia na xestión ambiental,
que foi a base de partida para establecer un Sistema de Xestión Ambiental
de acordo coa norma ISO 14001 (certificado por AENOR en 2017).
A certificación externa conforme á norma ISO 14001 implica un
compromiso de cumprimento da lexislación vixente de carácter ambiental,
feito que se reforza coa realización de controis anuais do cumprimento
desta lexislación e a realización de auditorías internas e externas sobre
iso.

PLAN DIRECTOR AMBIENTAL

Definición de
aspectos e
impactos
ambientais

Avaliación do
comportamento
ambiental

Seguindo esta dinámica e co obxectivo de estar sempre aliñados coas
mellores prácticas, R decidiu adherirse tamén con carácter voluntario ao
Regulamento EMAS en 2018 como evidencia do noso compromiso de
transparencia cos nosos grupos de interese.
Indicadores
ambientais
básicos – Cadro
de Mando
Ambiental
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Sistema de
Xestión
Ambiental

Avaliación e
seguimento de
aspectos
ambientais

Definición de
obxectivos
ambientais
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CICLO DE VIDA DO SERVIZO
R, no marco do seu sistema de xestión ambiental, realiza unha análise do ciclo de vida respecto
dos servizos que presta aos seus clientes. A prestación do servizo ao cliente pódese representar
graficamente de acordo co seguinte esquema:
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ASPECTOS AMBIENTAIS
R realizou a avaliación de cada aspecto ambiental en función da criticidad do impacto
ambiental asociado, que se valora segundo os tres seguintes criterios: [gravidade], [cantidade
ou frecuencia ou probabilidade] e [relevancia], valorándose tanto os aspectos directos como
indirectos e en condicións normais, anormais e de emerxencias. .
Os aspectos ambientais significativos son sobre os que se centran os esforzos de minimización
e control, e son tidos en conta á hora de definir os obxectivos ambientais.
Como resultado desta valoración determináronse aqueles aspectos que se consideran
significativos para o ano 2017, resumidos na seguinte táboa:
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

TIPO DE CONTROL

IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de electricidade (total)

Directo

Redución de recursos naturais

Xeración de Residuos Perigosos (baterías de chumbo) por
avarías

Directo

Contaminación de chans

Emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadoiro) (alcances 1+2) (*)

Directo/Indirecto

Redución de recursos naturais

(*) Alcance 1 e 2: de acordo co tratado na páxina 23.
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OBXECTIVOS E METAS AMBIENTAIS
Os obxectivos ambientais establécense principalmente para os aspectos ambientais significativos e adicionalmente pódense definir debido a
outro tipo de razóns como, por exemplo, obxectivos non alcanzados o ano anterior, accións específicas no Plan Director de Ambiente, accións
de orixe estratéxica e compromisos externos.
Estes obxectivos establécense anualmente e defínense accións para a súa consecución. O seguimento do seu nivel de cumprimento realízase
periodicamente utilizando indicadores e metas.
OBXECTIVOS AMBIENTAIS
OBXECTIVOS E INDICADORES
Obx.

CONSUMO
RECURSOS

rev. 2

Data

20/09/2017

META

SEGUIMIENTO

UNID.

Mellora

Resultado 2016

Acumulado

% mellora

cumpre?

Reducir o consumo de enerxía eléctrica

CLIMATIZACION-AC21111- CULLEREDO melloras
Indic.
climatización

< 110.000,00

kwh

9%

Retirada de illamento tubaxes frigoríficas exteriores
Indic. máquinas RIF ou substitución condensadoras -AC0111 –CPO
A GRELA

<

kwh

10%

kwh

1%

26.000,00

Indic.

CLIMATIZACION-AC0111-Instalación equipo climatización
para NP A Grela

Obx.

Reducir as emisións de GEI

Indic.

Redución de emisións de GEI (de alcance 1+2) por redución
de consumo electrico

Obx.

Reducir os residuos de baterías de chumbo na rede

Indic.

Xeración de RPs (baterías de Pb) por avarías
[media trienal]

Obx.

Certificar Sistema de Xestión Ambiental segundo norma ISO14001:2015

EMISIÓNS

RESIDUOS
PERIGOSOS

2017

< 700.000,00

120.494,00

65.830,00

45,4%

SI

28.747,00

24.961,00

13,2%

SI

708.305,00

634.709,00

10,4%

SI

-2,1%

NON

-39,7%

NON

<

5.000,000

kg CO2

3%

5.142,490

5.249,390

<

0,0289

kg/produto

1%
s/ dato 2016

0,0292

0,04

%

---

---

XESTIÓN
Indic. Certificado de Aenor

100%

100%

SI

O obxectivo fixado de redución de emisións GEI en 2017 non se logrou dado que, aínda que se realizaron as accións previstas tendentes á
redución do consumo de enerxía eléctrica en determinados puntos da rede, o consumo global experimentou un pequeno aumento en 2017.
O obxectivo fixado respecto da redución de residuos de baterías non se cumpriu, debido a que, de acordo coa política actual de substitución
de baterías, estes residuos se xeran por fin de vida útil das mesmas, téndose producido máis avarías de baterías no ano 2017.
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OBXECTIVOS E METAS AMBIENTAIS
O programa de accións para a consecución dos obxectivos en 2017 foi o seguinte:
ACCIÓNS

RESP.

PRAZO

RECURSOS

1) Reducir o consumo de enerxía eléctrica
1. Melloras climatización -AC21111- CULLEREDO
1.1)
Elaborar un Plan de implantación da mellora
1.2)
Aprobar o Plan
1.3)
Implantar as accións incluídas no Plan
1.4)
Realizar o seguimento dos consumos
2. Retirada de illamento tubaxes frigoríficas exteriores máquinas RIF ou
substitución condensadoras -AC0111 –CPO A GRELA

Director de Compras / Operación de Rede
Director de Compras / Operación de Rede
mar-17
10 h
mar-17
1h
Continuo
Semestral
8h

2.1)
Elaborar un Plan de implantación da mellora
2.2)
Aprobar o Plan
2.3)
Implantar as accións incluídas no Plan
2.4)
Realizar o seguimento dos consumos
3. CLIMATIZACION-AC0111-Instalación equipo climatización para NP A Grela
3.1)
Elaborar un Plan de implantación da mellora
3.2)
Aprobar o Plan
3.3)
Implantar as accións incluídas no Plan
3.4)
Realizar o seguimento dos consumos
2) Reducir as emisións de GEI
Emisións de GEI (de alcance 1+2) por produto
2.1)
Realizar o seguimento trimestral das emisións de CO2
Implantar as correccións en caso de desviación dos valores esperados (de
2.2)
electricidade)

mar-17
mar-17
Continuo
Semestral
Director de Compras / Operación de Rede
mar-17
mar-17
Continuo
Semestral
Director de Compras / Operación de Rede

Director de Compras / Operación de Rede

Director de CMBS

3.4)
3.5)

Nos casos en que sexa posible, substituír as baterías retiradas por
reposición por outras equivalentes de vida máis longa
Seguimento das baterías retiradas por avaría e por fin de vida útil
Planificar e efectuar a substitución de baterías por fin de vida útil nas
centrais, segundo necesidade

4) Certificar Sistema de Xestión Ambiental segundo norma ISO14001:2015
Certificado de Aenor
4.1)
Elaborar un Plan de Acción
4.2)
Implantar as accións definidas
4.3)
Realizar o seguimento das accións
4.4)
Auditoría interna
4.4)
Auditoría externa

8h
10 h
1h
8h

4h

SSGG/Operación de Rede/CMBS
Continuo

3) Reducir os residuos de baterías de chumbo na rede
Operación de Rede
Xeración de RPs (baterías de Pb) por avarías
3.1)
Efectuar o mantemento dos sistemas de a.a. nos centros en condicións
Operación de Rede
óptimas
3.2)
Efectuar o mantemento das baterías nos centros en condicións óptimas in
situ segundo plan de mantemento en función da importancia do nodo
Operación de Rede
3.3)

Trimestral

10 h
1h

Continuo

Contrata

Continuo

Contrata

Operación de Rede

Continuo

Contrata

CMBS

Trimestral

8h

Operación de Rede

Continuo

Contrata

Director de CMBS
sep-17
Continuo
Director de CMBS/ interlocutores
Continuo
Director de CMBS/ interlocutores
nov-17
Director de CMBS
nov-17

Director de CMBS

Director de CMBS

8h
6h
8h
16 h
20 h

CMBS Calidade, Medio Ambiente, Benestar e Saúde
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OBXECTIVOS E METAS AMBIENTAIS
Os obxectivos fixados para 2018 son:
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ACTUACIÓN AMBIENTAL
A preservación do ambiente está considerada como un tema importante no marco da economía dixital.
Recoñecendo a importancia das cuestións ambientais, R quere promover unha actitude responsable e ser parte
dun proceso continuo de diminución dos efectos ambientais da actividade humana.
Trátase non só de contribuír a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, a través da difusión das
Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) a través do seu uso nos diversos sectores aos que presta servizo
(por exemplo: educación, saúde e benestar, seguridade, enerxía), senón tamén de ser exemplares na aplicación
desta actitude responsable, xestionando os impactos ambientais da empresa nun contexto de crecemento e de
cambio tecnolóxico.
Para iso realízanse actuacións nas seguintes áreas:

ACTUAR CONTRA O
CAMBIO CLIMÁTICO

XESTIONAR O IMPACTO
AMBIENTAL

XESTIONAR O CONSUMO
DE RECURSOS
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XESTIONAR O CONSUMO DE RECURSOS
OPTIMIZAR O CONSUMO DE ENERXÍA
CONSUMO ELÉCTRICO
Para R, o consumo eléctrico é un dos seus aspectos ambientais máis
significativos. A electricidade é consumida tanto pola rede de
telecomunicacións (para prestar os servizos aos seus clientes), no CPD ou polo
edificio de servizos centrais (entre outros: luminarias, PCs, climatización).
O Grupo Euskaltel, comprometido na loita contra o cambio climático e
consciente do impacto enerxético das súas actividades, optou pola
implantación dun Sistema de Xestión Enerxética baseado na Norma UNE-NISO
50001, cuxa finalidade é mellorar de forma continua a xestión dos consumos
enerxéticos e reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI).
O Grupo Euskaltel definiu o Plan de Eficiencia Enerxética para 2017, no que se
recollen as medidas establecidas para o aforro no consumo, tanto eléctrico
como de combustible. Con relación á redución do consumo eléctrico
conseguido en 2017, destácanse as seguintes accións executadas:
•
•
•
•
•

Adquirir o compromiso de mellora continua do desempeño enerxético.
Renovación de equipos informáticos de traballo, PCs e portátiles por uns de maior eficiencia enerxética e programación de apagado dos
mesmos segundo necesidades do posto.
Campaña de revisión de conexións de elementos consumidores de electricidade non proporcionados pola empresa como calefactores,
ventiladores, outros.
Campañas de sensibilización sobre aforro enerxético a nivel das contratas que realizan traballos de planta interna mediante proxectos de
renovación de climatización, cerramentos, implantación de sistemas de xestión de infraestruturas ou outros proxectos cuxo obxectivo
sexa a redución de consumo e os seus retornos sexan inferiores a 4 anos.
Desconexión de equipos innecesarios en nodos mediante a planificación, deseño e execución da desconexión de plataforma fóra de uso.
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XESTIONAR O CONSUMO DE RECURSOS
OPTIMIZAR O CONSUMO DE ENERXÍA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

O consumo de combustible ten unha finalidade principalmente produtiva. É utilizado para o
funcionamento dos grupos electróxenos e a utilización de vehículos para o traslado de traballadores
en misións de empresa.
Os grupos electróxenos entran en funcionamento cando falla a alimentación da enerxía principal en
edificios corporativos e centros nodais de rede ou durante as operacións para o seu mantemento,
polo que o seu consumo, aínda que non previsible, é reducido. Para os traslados en misións de
empresa, desde 2017 utilízanse vehículos propiedade dos empregados, aplicando criterios de aforro
e de racionalización na súa utilización, con medidas como:
• Uso de novas tecnoloxías na comunicación a longa
distancia (videoconferencias) evitando o desprazamento
das persoas (coche ou avión), o que supón un aforro en
transporte e tempo, para o que se abordaron accións de
substitución de equipos de videoconferencia.
• Análise previa sobre o grao de necesidade de asistir de
forma presencial a unha reunión ou a un acto externo en
representación da compañía, evitando aqueles que así se
considere (reducir uso de avións e trens), requiríndose
autorización previa para realizar a viaxe.
DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017

(*) Para calcular o consumo de combustible utilízase a conversión
de m3 a Xigajoules e MWh recollida na Guía Global Reporting
Initiative (GRI) versión 3.1
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XESTIONAR O CONSUMO DE RECURSOS
AUGA

A auga consumida provén na súa totalidade da rede de abastecemento que xestiona a
Empresa Municipal de Augas de A Coruña (Emalcsa) e destínase a diferentes usos segundo
necesidades de consumo corporativo: uso humano e de limpeza de edificios. No caso de R,
non se utiliza auga de consumo produtivo (na refrixeración dos equipos ou de rede).
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XESTIONAR O CONSUMO DE RECURSOS
RECICLAXE E ECONOMÍA CIRCULAR
A fabricación de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (AEE) é un sector industrial con gran crecemento porque os ciclos de
innovación destes equipos son cada vez máis breves e a substitución dos aparellos acelérase convertendo os AEE nunha fonte
crecente de residuos, o que fai necesario tomar medidas para evitar a súa xeración, fomentando a reutilización dos equipos.
En liña coa lexislación vixente (RD 110/2015), hai que continuar avanzando na reciclaxe e outras formas de valorización destes
residuos, co fin de reducir a eliminación de RAEE ao mínimo e de contribuír ao uso eficiente dos recursos, tendo en conta que
neste sector é especialmente relevante a recuperación das materias primas secundarias valiosas que conteñen este tipo de
residuos. Os AEE son produtos moi complexos que xeralmente inclúen numerosas partes e compoñentes.
Para diminuír a xeración de residuos de AEE, R fomenta a economía circular, primando a reutilización fronte á reciclaxe: para
iso reacondiciónanse aqueles equipos de cliente (entre outros: descodificadores, cablemódems, encamiñadores) que superan
os requisitos establecidos. Os restantes recíclanse mediante a súa entrega a un xestor autorizado de RAEE.
En 2017 R reciclou o 63,57 % dos equipos de cliente.

Ademais, este ano 2017 R uniuse á campaña “Móbiles polo Congo” da ONG Alboan ,
ofrecendo de forma gratuíta puntos de recollida de teléfonos móbiles nas súas tendas
e oficinas. A campaña ten como finalidade informar, sensibilizar e recoller teléfonos
móbiles usados entre a cidadanía para xerar recursos económicos, a través da venda e
reutilización dos terminais recolleitos, que serán destinados a financiar proxectos de
cooperación internacional na R. D. do Congo a través da organización Servizo Xesuíta a
Refuxiados.
(Campaña de ALBOAN: www.tecnologialibredeconflicto.org)
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XESTIONAR O IMPACTO AMBIENTAL
RESIDUOS DE BATERÍAS DE CHUMBO ÁCIDO
R utiliza as baterías de chumbo para asegurar a continuidade
na subministración de enerxía eléctrica tanto na rede como no
edificio corporativo.

Estas baterías convértense no residuo perigoso máis relevante
polo volume que se xera. É un residuo que se xera por fin de
vida das baterías de acordo coa política actual de substitución
das mesmas.
Coa aplicación desta política, é habitual que se presenten picos na cantidade de residuos xerados, polo que en
certos anos xéranse máis que noutros.

RESIDUOS DE OBRA E INSTALACIÓNS
Estes residuos xéranse nas obras que terceiros realizan para R e na súa maioría catalóganse como residuos inertes,
sendo xestionados por contratas que desenvolven as devanditas obras.
Os residuos que máis habitualmente se xeran nas obras, instalacións e operacións de mantemento son: residuos
inertes de obra (entre outros: terras, asfaltos, cascallos) e restos de cableado (fibra óptica, coaxial e de pares).
Para controlar as devanditas obras e actividades, R realizou un labor previo de sensibilización e comunicación do noso
compromiso coa excelencia na xestión ambiental a través da norma ISO 14001, planificando e realizando inspeccións
a contratas de obra segundo a metodoloxía establecida nos procedementos aplicables do Sistema de Xestión
Integrado de Euskaltel (SXE).
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XESTIONAR O IMPACTO AMBIENTAL
RESIDUOS CELULÓSICOS
No edificio corporativo prodúcense residuos de papel e
cartón, procedentes da actividade de oficina. Estes residuos
son entregados a unha empresa especializada que os
transporta a plantas para a súa trituración e posteriormente
entrégaos a un xestor autorizado. O papel é destruído dado
que é susceptible de conter datos confidenciais.

RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS
R fomenta a economía circular, primando a reutilización
fronte á reciclaxe, reacondicionando aqueles equipos de
cliente (entre outros: descodificadores, cablemódems,
encamiñadores) que superan os requisitos establecidos para
iso (ver apartado “Reciclaxe e economía circular“.
Os restantes equipos recíclanse mediante a súa entrega a un
xestor autorizado de RAEE (Residuos de Aparellos Eléctricos e
Electrónicos).
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XESTIONAR O IMPACTO AMBIENTAL
OUTROS RESIDUOS
RESIDUOS

PROCEDENCIA

ACTIVIDADE XERADORA

Fluorescentes

Sistema de iluminación

Mantemento de edificios e de
centros de rede

Baterías de ión litio*

Terminais móbiles

Xestión de equipos e actividades
administrativas

Pilas alcalinas*

Mandos a distancia
(descodificadores)

Xestión de equipos

Pilas botón*

Equipos de oficina

Actividades administrativas

As cantidades xeradas destes tipos de residuos pódense consultar na táboa de “Indicadores Básicos”.
R ten implantada a separación de residuos de envases no seu edificio corporativo, colocando colectores amarelos
para a recollida deste tipo de residuos procedentes principalmente de alimentos e bebidas consumidas polos
empregados. Ademais, ofrece aos seus empregados a posibilidade de entregar os residuos sinalados con (*) na
táboa anterior xerados nas súas actividades privadas ou nos seus fogares, utilizando para eles os colectores
distribuídos no edificio.

Así mesmo, R está adherido desde este ano ao Sistema Integrado de Xestión Ecoembes para a xestión dos
residuos derivados dos envases que pon no mercado.
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ACTUAR CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO
Como mostra deste compromiso, R adheriuse á iniciativa Comunidade #PorElClima, que ten como
obxectivo lograr unha economía máis innovadora e competitiva mediante o cumprimento do
primeiro acordo universal sobre o cambio climático alcanzado en 2015 en París. Esta iniciativa
persegue a aliñación das estratexias corporativas das empresas coa estratexia de cambio climático do
goberno; na medición e integración de obxectivos de redución de emisións; no compartir e
implementar mellores prácticas nos campos de mitigación e adaptación; e na comunicación dos
resultados obtidos á sociedade.
Coa adhesión de R á Comunidade #PorElClima comprométese a reducir coas súas accións a
contaminación causante do cambio climático no Planeta e así contribuír co Obxectivo de
Desenvolvemento Sustentable 13, acción polo clima.
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PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
R non utiliza produtos ou elementos que poidan ter incidencias negativas na protección atmosférica, como
os clorofluorocarbonos (CFC). Neste sentido, R realiza actividades de mantemento preventivo para evitar, no
posible, a aparición de fugas de gases refrixerantes. Estableceuse un plan de substitución con efectos sobre
a capa de ozono, de tal forma que cando se produza unha fuga deste gas, o equipo é recargado con outros
gases que non danan a capa de ozono, que axudan ao efecto invernadoiro, e son eficientes
enerxeticamente, ou, segundo sexa o caso, ou ben cámbiase ou elimínase o equipo.

EMISIÓNS DE GASES REFRIXERANTES, GASES ILLANTES E OUTROS
As emisións de gases refrixerantes débense a fugas nos circuítos dos
sistemas de climatización. R realiza actividades de mantemento
preventivo para limitar estas fugas.
Desde 2012 estableceuse un plan de substitución do gas R-22, de tal
forma que cando se producen emisións deste gas, o equipo é
recargado con outros gases autorizados, segundo sexa o caso, ou ben
cámbiase ou elimínase o equipo. No caso de R, este gas eliminouse
totalmente dos sistemas.
R tamén produce emisións doutro tipo de gases (SO2, NOX), que se
derivan do consumo de combustible, tanto nos grupos electróxenos
como nos vehículos utilizados en misións de empresa.
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PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADOIRO (GEI)
R, en liña coa súa estratexia contra o cambio climático e como un paso necesario para a redución das emisións de CO2, realiza o
cálculo da pegada de carbono das súas actividades, para o que solicitou ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio
Ambiente a súa inscrición no Rexistro de pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción. Así elabórase un informe de
Emisións de GEI onde se cuantifican tanto as emisións directas como indirectas.
Dentro da súa estratexia para a redución de emisións de CO2, R actúa nas seguintes liñas:
 Elaboración de Plans anuais de Eficiencia enerxética
 Selección de equipamentos que cumpran os requisitos de utilización de enerxía requiridos pola lexislación vixente.
R realizou e publicou os cálculos anuais das emisións de GEI, define un plan para a
súa redución e este ano verificarao por un terceiro recoñecido, que se realiza coa
verificación desta Declaración.
A actividade de R supón que as súas emisións directas (alcance 1) de gases á
atmosfera sexan mínimas. Este tipo de emisións de GEI redúcense basicamente a
emisións procedentes de:
•
combustible empregado (en grupos electróxenos e por desprazamentos dos seus
empregados)
•
emisións accidentais de gases refrixerantes dos sistemas de climatización ou de
gases illantes dos transformadores de alta tensión, en caso de producirse
avarías.
As restantes emisións que controla R son as emisións indirectas (alcance 2), que proveñen da xeración de electricidade consumida
pola organización, excluíndo as outras emisións indirectas de orixe externa non controladas pola organización (alcance 3).
Para minimizar as emisións de GEI, R establece anualmente Plans de Redución de emisións, que principalmente se compoñen de
medidas para reducir os consumos de enerxía eléctrica e de combustible. As medidas principais implantadas en 2017 pódense
consultar no apartado “Consumo de enerxía”.

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017

23

PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
COMPENSACIÓN DA PEGADA CARBONO
R calcula a súa pegada de carbono de organización
anualmente e elabora un Informe de Emisións de GEI,
utilizando para iso unha ferramenta de cálculo que
cuantifica tanto as emisións directas como indirectas.
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LEXISLACIÓN AMBIENTAL
De acordo co establecido no Código Ético do Grupo Euskaltel, todas as actividades débense desenvolver con
estrito cumprimento da legalidade vixente alí onde se realicen, cumprindo coa normativa interna que o Grupo
estableza voluntariamente.
R, na súa aposta por unha xestión ambiental excelente, contempla o cumprimento da lexislación vixente como
unha das liñas estratéxicas que desenvolve no seu Plan Director. Para iso, e con obxecto de reforzar o seu proceso
de identificación e análise interna da lexislación que lle aplica, ten contratado un servizo que facilita información
puntual e periódica da nova lexislación de carácter ambiental que se publica. Estas disposicións incorpóranse ao
arquivo de lexislación aplicable, extráense os requisitos de aplicación, comunícanse e póñense a disposición dos
implicados, e o seu contido tense en conta na xestión do comportamento ambiental e na documentación do
sistema, constituíndo un proceso completo de xestión de riscos no marco do compliance legal.
Así mesmo, R avalía anualmente o cumprimento dos requisitos legais aplicables. En R como consecuencia da
avaliación do cumprimento de requisitos legais durante o exercicio de 2017 detectouse a necesidade de achegar
información sobre o tratamento de RAEE na páxina web e a adhesión a Ecoembes, solucionados ambos os
aspectos na data da presente declaración. Durante 2017 pódese afirmar que en R non se recibiron queixas,
denuncias ou reclamacións de partes interesadas relacionadas co desempeño ambiental da organización.
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LEXISLACIÓN AMBIENTAL
Os requisitos legais de carácter ambiental aplicables a R agrúpanse nos seguintes campos ou áreas
ambientais:
-

Licenzas de actividade, de apertura e de obra

-

Estudos de impacto ambiental

-

Rexistro Integrado Industrial (RII)

-

Sistema C omunitario de Xestión e Auditorías Ambientais (EMAS)

-

Responsabilidade ambiental

-

Deseño ecolóxico dos equipos que utilizan enerxía (EuP)

-

C onsumo de enerxía eléctrica dos EuP’s nos modos preparado e desactivado

-

Gases fluorados que esgotan a capa de ozono

-

Gases fluorados de efecto invernadoiro

-

Gases emitidos polos vehículos (ITV)

-

C anon da auga

-

Xestión de aceites usados

-

Xestión de residuos tóxicos e perigosos

-

Xestión de residuos inertes

-

Xestión de residuos inertes de construción e demolición

-

Xestión de envases e residuos de envases

-

Xestión dos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE’s)

-

Xestión dos residuos de pilas e acumuladores

-

Abastecemento e saneamento

-

Verteduras a colector e depuración

-

C iclo integral da auga

EMISIÓNS

-

C ontaminación atmosférica e cambio climático

INSTALAC IÓNS

-

Instalacións de Telecomunicacións

-

Recollida de RSUs, puntos limpos e vertedoiros

-

Obras, limpeza de vías públicas e de terreos privados

-

Recollida de residuos en comercios, polígonos

-

Ruído e vibracións

-

Protección do ambiente

-

Licenzas de obra e actividade

-

Tráfico e seguridade en vías públicas

-

Ordenación Urbana, Plans Xerais (PXOU)

-

Outros (enerxía solar, zonas verdes, etc.)

AC TIVIDADE EMPRESARIAL

DESEÑO EC OLÓXIC O E EQUIPAMENTO

EUROPEO, ESTATAL E
AUTONÓMIC O

ATMOSFERA

AUGA

RESIDUOS

LOC AL E
MUNIC IPAL

AUGA

RESIDUOS

RUÍDO

NORMAS XERAIS
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LEXISLACIÓN AMBIENTAL
R, como cumprimento das disposicións legais, está en posesión das seguintes licenzas, permisos e inscricións:

Licenza Operador de Telecomunicacións

Certificación Inscrición en Rexistro de Operadores da Comisión Nacional dos Mercados e
da Competencia (de data 14/11/2016)

Edificio corporativo- Rúa Real 85 - A Coruña

Licenza de actividade 78/99 (19/02/1999) e 345/99 (14/10/1999) de Real 85, 15003 A
Coruña)

Avenida Finisterre 333, A Coruña

Licenza de actividade 20/00, de data 27/04/2000 (Avda. Finisterre 333, A Coruña)
Certificado de Inspección Periódica de BT do edificio rúa Real 85, de data 06/06/2017

Instalacións de baixa tensión (BT)
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INDICADORES BÁSICOS
2017

2016

INDICADOR

UNIDADES
R

A

B

R

A

B

R

ENERXÍA E
COMBUSTIBLES

2015

ÁMBITO

CONSUMO DE ENERXÍA ELÉCTRICA

MWh / Nº traball.

27.328

200

136,64

27.117

190

142,72

grupos electróxenos

MWh / Nº traball.

112

200

0,56

68

190

coches particulares

MWh / Nº traball.

530

200

2,65

362

Cables de Fibra
Óptica

t / Nº traball.

31,85

200

0,16

Cable de pares

t / Nº traball.

7,40

200

0,04

Cable coaxial

t / Nº traball.

27,26

200

Cable siamés

t / Nº traball.

11,90

200

t / Nº traball.

62,84

t / Nº traball.

Equipos de telefonía
Facturas

CONSUMO DE MATERIAIS

R

27.441

195

140,72

0,36

114

195

0,59

190

1,91

414

195

2,12

13,06

190

0,07

11,78

195

0,06

6,00

190

0,03

17,04

195

0,09

0,14

29,00

190

0,15

34,89

195

0,18

0,06

8,86

190

0,05

8,54

195

0,04

200

0,31

39,62

190

0,21

41,85

195

0,21

120,00

200

0,60

39,60

190

0,21

26,64

195

0,14

t / Nº traball.

12,85

200

0,06

6,48

190

0,03

2,42

195

0,01

t / Nº traball.

22,85

200

0,11

22,56

190

0,12

21,82

195

0,11

Mailings
publicitarios

t / Nº traball.

45,65

200

0,23

10,44

190

0,05

8,82

195

0,05

Impresos

t / Nº traball.

19,93

200

0,10

21,14

190

0,11

21,79

195

0,11

Equipos de
impresión
(oficina)

t / Nº traball.

3,58

200

0,02

2,95

190

0,02

2,28

195

0,01

m3 / Nº traball.

1.080

200

5,40

1.064

190

5,60

979

195

5,02

CONSUMO
DE GASÓLEO

Cables

Equipos

Papel

AUGA

B

Equipos Banda Larga
(cablemódems,
módem ADSL,
encamiñador, etc.)
Equipamento de TV
Dixital
(descodificadores,
zappers)

CONSUMO DE AUGA

NOTA:
Estes Indicadores Básicos defínense de acordo con EMAS III, compostos por:
• A: impacto/consumo total anual no campo considerado
• B: tamaño da organización, expresado en número de traballadores (tómase a media anual)
• R: relación A/B.

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017

28

INDICADORES BÁSICOS
2017

B

R

A

B

R

A

B

R

RESIDUOS

2016

A

Residuos
Residuos celulósicos
non perigosos
RAEE's
e urbanos
Fluorescentes
Residuos
Baterías de chumbo
perigosos
ácido

t / Nº traball.

6,18

200

0,03

1,66

190

0,01

5,31

195

0,03

t / Nº traball.

30,11

200

0,15

3,12

190

0,02

0,00

195

0,00

t / Nº traball.

0,058

200

2,90E-04

0,041

190

2,16E-04

0,054

195

2,77E-04

t / Nº traball.

33,06

200

0,17

29,67

190

0,16

40,29

195

0,21

BIODIVERSIDAD
E

2015

UNIDADES
R

Ocupación do chan

m2 / Nº traball.

1.598

200

7,99

1.598

190

8,41

1.598

195

8,19

CO2

t equiv. C O2/
Nº traball.

103,79

200

0,52

76,41

190

0,40

29,91

195

0,15

CH4

t equiv. C O2/
Nº traball.

0,13

200

0,00

0,10

190

0,00

0,03

195

0,00

N2O

t equiv. C O2/
Nº traball.

1,22

200

0,01

0,97

190

0,01

0,07

195

0,00

HFC

t equiv. C O2/
Nº traball.

514,68

200

2,57

565,90

190

2,98

666,53

195

3,42

PFC

t equiv. C O2/
Nº traball.

0,00

200

0,00

0,00

190

0,00

0,00

195

0,00

SF6

t equiv. C O2/
Nº traball.

0,00

200

0,00

0,00

190

0,00

0,00

195

0,00

EMISIÓNS
INDIRECTAS DE CO2
GEI (alcance 2)

t equiv. C O2/
Nº traball.

6.339,99

200

31,70

4.499,10

190

23,68

4.552,90

195

23,35

CO2e.

t equiv. C O2/
Nº traball.

6.959,79

200

34,80

5.142,50

190

27,07

5.249,39

195

26,92

SO2

t/ Nº traball.

0,0005

200

0,00

0,0004

190

0,00

0,0002

195

0,00

EMISIÓNS
NOx
TOTAIS DE AIRE

t/ Nº traball.

0,4209

200

0,00

0,3143

190

0,00

0,1231

195

0,00

t/ Nº traball.

0,0357

200

0,00

0,0267

190

0,00

0,0104

195

0,00

ÁMBITO

INDICADOR

EMISIÓNS

EMISIÓNS
DIRECTAS DE
GEI
(alcance 1)

PEGADA DE
CARBONO

Partículas Sólidas
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DATOS DE VALIDACIÓN
A próxima declaración ambiental presentarase en febreiro de 2019.

DECLARACIÓN AMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACORDO CÓ REGULAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado polo Regulamento (UE) 2017/1505

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR AMBIENTAL
ES-V-0001
Data de validación: 2018-10-23
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