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Orígens
Des de mitjan segle XIX en Gramona treballem les nostres terres amb el major respecte
pel patrimoni natural que ens envolta i tots els éssers vius que el conformen.
Recentment hem donat la benvinguda a la sisena generació d'una família de tradició
vitivinícola i creiem que el nostre valor més preuat continua sent avui la preservació del
nostre paisatge i terroir.
És per això, que treballem amb el màxim respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.
Perquè estem convençuts que només d'aquesta manera podrem agrair i retornar a la terra
els fruits que aquesta ens ofereix.
Al llarg de la nostra història hem acumulat l'experiència per a entendre la importància
d'apostar per aquesta filosofia de vida i de treball. Avui la biodinàmica i la innovació
tecnològica són els nostres principals pilars per a treballar les nostres vinyes i obtenir d'ells
el millor dels fruits.
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Són ja diverses les fites aconseguits en la
nostra aposta per la sostenibilitat. Entre ells,
l'obtenció fa un any del prestigiós Registre
Europeu EMAS, amb el qual continuem
acreditant la nostra gestió i comportament
ambiental, complint amb uns estàndards
d'excel·lència consolidats.
Amb aquesta distinció tanquem un cicle
d'estandardització que ve guiat per les normes
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 per a
l'àmbit del celler i que també hem ampliat en
2018 amb la certificació de Gramona sota el
protocol Wineries for Climate Protection.

D

Jaume i Xavier Gramona

És sens dubte el treball de tot un equip,
de totes les persones que formen part de
Gramona, per apostar i treballar cap a un
únic propòsit: tenir un present i un futur més
sostenibles.

Ja en 1850, la primera generació, Josep Batlle, treballava com a
viticultor per a la família propietària de les vinyes de la Plana, a
la vall del riu Anoia.

Compromís amb la terra
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L'entorn natural
El compromís ambiental amb la terra està
en els nostres orígens
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Tenim 92 Ha en propietat i treballem
amb Aliances per la Terra, amb més de
300 Ha certificades Demeter

D

Compromís amb la terra
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Política

Valors i missió

Gramona és una família que crea i elabora
vins amb identitat pròpia i tipicitat digna del
territori en el qual s'elaboren, amb el màxim
de compromís amb la sostenibilitat, el canvi
climàtic i l'ecologia / biodinàmica.

•

Contribuïm al desenvolupament
econòmic, social i mediambiental
de la nostra empresa i el seu entorn
d'influència.
Satisfem als nostres clients amb vins
i vins espumosos cada vegada més
sostenibles, ecològics i biodinàmics.

Defensem la terra i la gent que la treballa a
través dels nostres vins.
Ens preocupem per la societat en què vivim
sota criteris d'ètica i bones pràctiques com a
model de gestió empresarial.
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Desenvolupament Sostenible

•

Tradició i Innovació
Sumem a la nostra tradició i experiència,
la recerca, el desenvolupament i
la innovació; desenvolupant noves
tecnologies adaptades a les necessitats
de la vinya i als processos d'elaboració
del vi.

•

Qualitat distintiva
Anteposem el valor de la qualitat al volum
elaborat atorgant prestigi als nostres vins
tranquils i espumosos com a marca distintiva
de la nostra casa.

•

Capital humà
Motivem el clima positiu i el sentiment de
pertinença a l'equip, valorant la capacitat,
experiència i formació del personal i
col·laboradors.

•

Honestedat

"El nostre principal objectiu és el de
preservar la vinya per a les futures
generacions i el de buscar la màxima
expressió del nostre paisatge i la identitat
d'aquesta terra, el Penedès, en els nostres
vins.
En la nostra família sempre hem cregut
que l'excel·lència en els vins escumosos
és conferida a parts iguals pel món
vegetal, el regne animal i el mineral,
tot això gestionat per l'ésser humà
aconseguint vins expressius, vius i de
llarga longevitat."

Comuniquem interna i externament les
pràctiques dels nostres valors i accions.
Compromís amb la terra
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Compromís

En l'equip de Gramona som conscients
de manera individual i col·lectiva que la
protecció del patrimoni natural i agrícola està
íntimament lligat al nostre desenvolupament
empresarial. És per això, que analitzem i
controlem els impactes ambientals dels
nostres processos i activitats, així com els
riscos i oportunitats dels nostres processos
per a la seva millora continuada i tenint en
compte tot el cicle de vida, des del treball en
la terra fins a l'elaboració del vi.

En Gramona ens hem compromès a preservar
i divulgar la riquesa vitivinícola de la zona
i a millorar contínuament la qualitat en la
prestació dels serveis de enoturisme. Per a
això, disposem de la certificació Biosphere
Tourisme que acredita les pràctiques
sostenibles en l'activitat enoturística.

Un compromís que ve avalat tant en la vinya
com en el celler pel certificat ecològic CCPAE
i els biodinàmics DEMETER i BIODYVIN.

Tot el personal i col·laboradors de Gramona
integrem aquests compromisos i els apliquem
seguint procediments i protocols interns
validats per estàndards internacionals de
prestigi com són les normes ISO 14001, ISO
9001 i el Reglament Europeu EMAS.

Aquests estàndards són la garantia d'unes
pràctiques vitícoles orgàniques o biològiques
en la vinya i d'una labor enològica de menor
impacte ambiental.
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Gramona col·labora també amb altres
organismes i entitats del sector en pro d'un
desenvolupament més sostenible.

La qualitat als nostres vins
Millorar, desenvolupar i crear vins que busquin donar plaer
sensorial a qui els prengui, garantint la seva salubritat, la seva
màxima qualitat i la seva vitalitat.

La satisfacció dels nostres clients
Garantir la presència dels vins i vins escumosos i millorar la seva
imatge percebuda pel client, desenvolupant al mateix temps els
mercats nacional i internacional i l'associació amb els clients
estratègics.

La innovació i l'experiència en els processos
Utilització de noves tecnologies i tècniques ancestrals per a millorar
la infraestructura, les condicions d'higiene, la seguretat i benestar
en el treball i el sistema d'informació.

La capacitació de l'equip
Desenvolupar les noves competències i millorar contínuament
les existents mitjançant la formació interna i externa, integrant el
conjunt del personal a la nostra visió de progrés.

Compromís amb la terra
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Millora contínua

De manera específica i en matèria de medi
ambient, ens comprometem a:
•

Minimitzar l'ús dels recursos naturals i de
l'energia utilitzats.

•

Preservar i generar biodiversitat tant en la
finca i el paisatge com en el nostre subsòl
i terroir.

•

Despertar, enriquir i protegir nostre
terroir creant vida en ell per a una millor
expressió geo-sensorial dels nostres vins i
vins espumosos.

•

Reduir les emissions i els efluents
residuals derivats de la nostra activitat.

•

Comunicar de manera transparent, interna
i externament, els resultats de la nostra
gestió i acció en matèria de sostenibilitat.

Per a aconseguir aquests objectius, anem
més enllà de l'estricte compliment regulador,
assumint nous reptes voluntaris dirigits a una
acció més eficaç i eficient de la nostra gestió i
tasques en el marc de la Qualitat, la Prevenció
i el Medi Ambient.
La direcció de Gramona i el conjunt dels
responsables de les diferents àrees de
l'organització, ens comprometem a motivar
i a afavorir aquests objectius mitjançant la
implicació i preparació de tot el personal i la
dotació dels recursos per a això necessaris.
Convençuts que els nostres valors i la
qualitat dels nostres vins i vins espumosos
són el resultat del respecte i admiració pel
patrimoni que ens ha estat llegat, garantim el
desenvolupament i la permanència de la nostra
activitat.

Jaume Gramona Martí
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President i director tècnic

Compromís amb la terra
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El Celler
El renaixement l'any 2001 del modern Celler Batlle situat en Avinguda
els Cassets del Mir, complementa el celler original construït per Pau
Batlle al carrer Sant Isidre de Sant Sadurní d'Anoia l'any 1881.
L'actual celler, dissenyat per l'arquitecte Josep Vendrell, és l'aposta
de la família pel respecte al paisatge i l'ús d'energies renovables. Es
troba enmig de les vinyes de Gramona, i tot el que sobresurt d'aquest
edifici és un terç del total. La resta està sota terra, a uns vuit metres de
profunditat.
Gràcies a aquesta arquitectura bioclimàtica, Gramona disminueix
els impactes ambientals, i, a més, contribueix a reduir els consums
d'energia. D'aquesta manera, el celler sempre compta amb una
temperatura natural baixa i constant, condició idònia per a l'elaboració
del vi. Aquest esforç es veu avalat per la renovació anual de l'ISO
14001 de respecte pel medi ambient, que va arribar per primera
vegada l'any 2011 i es manté gràcies al treball incansable de la
família.
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Activitat i processos
Viticultura

i vinificació Biodinàmiques
•

Conreu

•

Fertilització

•

Podes i aclarides

•

Tractaments biodinàmics

•

Control de plagues

•

Verema

•

Rentat de vehicles

•

Gestió de cultius boscos i pastures

•

Gestió de la granja

ENCAIXAT, PALETITZAT
MAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ
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El regne animal és l'ànima de la granja i la tracció animal
representa un sospir per a la vinya i la resiliència d'un
ecosistema.

Celler
Abast
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RECEPCIÓ I SELECCIÓ
DESRAPAMENT
AIXAFADA
PREMSATGE
MACERACIONS
FERMENTACIONS ALCOHÒLIQUES
FERMENTACIONS MALOLÀCTIQUES
DESFANGATS
TRASBALSOS
CLARIFICACIONS I ESTABILITZACIONS
FILTRATS
EMBOTELLATS
CRIANCES
TIRATGE D'ESCUMOSOS
2a FERMENTACIÓ / CRIANÇA EN RIMA
DEGOLLAMENT, REOMPLIMENT I TAPADA
ETIQUETATGE
NETEJA D'INSTAL·LACIONS

Sistemes normalitzats de gestió

En Gramona comptem amb un Sistema Integrat de
Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, certificat
anualment sota els estàndards internacionals ISO 9001 i
ISO 14001 i verificat EMAS- ÉS-CAT-00046.
La traçabilitat de la qualitat dels nostres vins i l'eficiència
en les operacions són l'eix principal de la nostra actuació
en el celler.
Les bones pràctiques, l'adequat control i la millora
contínua, s'estenen també a l'ús dels recursos naturals,
les matèries auxiliars i les energies involucrades en tots
els processos per a una major sostenbilidad d'aquests.
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Responsable de qualitat i medi ambient

Abast de la present Declaració
Disseny, elaboració, criança i embotellat de vins i vins escumosos.

Instal·lacions i equipaments més sostenibles
Per a la regulació tèrmica dels processos i per a satisfer la seva demanda d'energia elèctrica, en
el Celler Batlle disposem respectivament de dues instal·lacions per al subministrament d'energies
renovables geotèrmica i fotovoltaica.
Per al tractament dels efluents líquids, el celler compta amb una planta de tractament d'aigües
residuals, abocant a llit públic de forma autoritzada al Torrent dels Solanes. Actualment, Gramona
està projectant nous tractaments plantejant el reciclatge de l'aigua depurada per a la seva
utilització en neteja de sòls i reg.
Compromís amb la terra
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45

Treballadors

2016

2017

2018

2019

Nombre d'ampolles produïdes celler

1.983.447

1.830.733

1.988.081

2.082.806

Nombre d'ampolles produïdes celler

2.139.935

2.050.742

2.194.534

2.276.572

Tones de vi embotellat al celler		

1.002

896

Tones de vi embotellat al celler

1.076

Milers de litres de vi elaborat
Tones de raïm veremat		

i a les caves
1.001

1.531

980

1.097

1.695

1.125

1.229

1.410

1.334

1.590

1.800

1.973

1.860

i a les caves

Celler: Celler Batlle
Caves: Centre d'elaboració Carrer Indústria
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Gestió ambiental
Compromís amb la terra
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Una dècada
d'Acció Sostenible
Celler
Batlle

2001..
2008
2005

Cultiu
Ecològic

Arquitectura
Bioclimàtica

2009

Estació EDAR

Instal·lació
Geotèrmica

Depuració d'Aigües
Captació de pluvials

2010

CENIT Projecte CDTI - I+D
DEMETER Canvi Climàtic

2011

2012
Certificació

ISO 14001

2013
Optimització
dels processos:
Ex. P. Filtració.

1998 Sistema de Gestió
ISO 9001 de la Qualitat
Treballem perquè els nostres vins siguin el resultat d'una acció
sostenible en tots els aspectes del seu cicle de vida.
El treball en biodinàmica en les vinyes, unes pràctiques vitícoles
cuidades i eficients i la nostra experiència en el celler els
confereixen la seva gran qualitat organolèptica, però alhora
la garantia de les millors tecnologies disponibles i unes bones
pràctiques ambientals.
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Certificació
Biodinàmica
DEMETER

2014
Auditoria i accions
d'Eficiència energètica
Petjada de Carboni
d'Organització

Instal·lació
Fotovoltaica 48,95 kWp

2015

Subministrament
elèctric 100 %
renovable

2016

Il·luminació LED
Millores de procés

Aliances
per la Terra

Registre de Gramona
Reglament Europeu EMAS

Premi a la millor declaració ambiental
CLUB EMAS CATALUNYA
Protocol WINERIES
FOR CLIMATE PROTECTION
Projecte CAVAWINNER

2020...
•
•
•

2019

Reducció d'envasos
Minimització del pes de les
ampolles de vins

Agrupació de viticultors

Projecte Optiblanc
VITEC

2018

2017

Càlcul de la petjada de carboni de producte i organització
Càlcul de la petjada hídrica
Participació Programa Vins Vinents (Incavi - AVC)

Obtenció certificat BIOSPHERE TOURISME
Ampliació instal·lació fotovoltaica
62,2 kWp (cava, celler i granja)

Adhesió LIFE+ 2009 BioDiVine

Acompliment ambiental
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Evaluació ambiental
Aspectes i impactes
En Gramona avaluem anualment els aspectes

Els aspectes ambientals identificats com a

i impactes ambientals dels nostres processos

significatius són els que es detallen a continuació:

i activitats. El nostre procediment PA04, revisat en 2018, estableix el mètode

1. Generació de residus
Impacte en planta de gestió final del residu

d'anàlisi objectiva que permet conèixer la

Generació de residus de productes

traçabilitat dels impactes en funció de la seva
probabilitat, gravetat i d'altres criteris tècnics.

químics en laboratori
2. Consum d'aigua
Consum de recursos naturals

S'avaluen aspectes en condicions, normals,
anormals i d'emergència i, amb motiu de
l'adaptació al Reglament Europeu EMAS i a

En processos de producció
3. Consum energètic
Consum de recursos naturals i contaminació atm.

l'última versió de la norma ISO 14001:2015,

Total a les instal·lacions

s'ha inclòs la perspectiva del cicle de vida;
aprofundint en l'anàlisi d'aspectes ambientals
indirectes associats als proveïdors i als
impactes generats al final de la vida útil dels
nostres vins.
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ASPECTES D'INFLUÈNCIA O INDIRECTES:
•

EMISSIÓ DE CO2 EN LES ETAPES DE FABRICACIÓ
DE LES AMPOLLES DE CRISTALL (Contaminació
atmosfèrica)

•

GENERACIÓ DE RESIDUS D'EMBALATGES PEL
CONSUMIDOR FINAL (Impactes en els processos
de gestió del residu)

2019
Mitjana d'unitats d'impacte (UI) ambiental per procés 2019

-

+

Laboratorio
Limpieza
instalaciones
Laboratori

9
10
9 16 16
10
15
11
15
11
11
14
11
14
12
12
14
14
12
12
13
12
13
1212 12
12 12

16

-

Impacte

+

Mantenimient
o
Neteja instal·lacions

Manteniment
Tr ansporte

Transport
Tr ansporte
(interno)
Transport (intern)
Elaboración
Elaboració
Actividad
Gener al
Activitat General
Almacenamiento
Emmagat zemat ge
Laboratorio / Al macenamiento
Laboratori / Emmagatzematge
Depur ador a
Depuradora
Oficinas, S ervicios, Cocinas
Oficines, Serveis, Cuines
Etiqu etado y Embalaje
Etiquetat i Embalatge
Embotellado
Embot ellat
Refrigeración
Refrigeració

-

Mitjana d'unitats d'impacte (UI) ambiental per impacte ambiental 2019

9

8

8

9

11 11

15

12 12
12 12

+

Impacte

Minimización en el consumo de energía eléctrica
Minimització en el consum d'energia elèctrica
Disminución
Disminuciórecursos
recursosnaturales
naturals

15 15

1515

+

Contaminación
Contaminacióacústica
acústica
Contaminación
lumínica.
Contaminació lumínica
Generación
Generaciódederesiduos
residus
Contaminación
Contaminacióaguas
aigües

14 14

Contaminacióatmosférica
atmosfèrica
Contaminación
Contaminaciódel
delsuelo
sòl
Contaminación

Acompliment ambiental
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Riscos i oportunitats
De l'anàlisi de riscos efectuat en matèria

De l'anàlisi d'oportunitats analitzades per

mediambiental, es destaquen els següents

al seu desenvolupament en els pròxims anys

aspectes avaluats.

també ha sorgit:

•

Risc de fallida de la depuradora
(abocaments).

•

Manteniment del Registre Europeu EMAS

•

Fallada de subministrament elèctric en
depuradora.

•

Manteniment de la certificació del
protocol Wineries for Climate Protection

•

Risc en operacions (vessaments).

•

•

Risc de baixa laboral en personal clau en
el control i la gestió ambiental.

Impulsar l'ús del vehicle elèctric i híbrid
per a desplaçaments interns i atenció a
visites.

•

Riscos d'emergència.
(Incendi, explosió, inundació).

•

Millorar la competència del responsable
de la depuradora.

•

Superació del temps d'emmagatzematge
permès per a residus perillosos.

•

Augment dels nivells de imissió de soroll
a l'exterior.
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2019
Perspectiva del cicle de vida
A Gramona som conscients que el cicle de
vida dels nostres vins tranquils i escumosos
comporta un impacte ambiental associat. Per
això, en el marc de l'avaluació corresponent
a l'exercici 2018-2020, s'ha tingut en compte
també les següents fases:
•

Disseny ambiental dels vins

•

Gestió sostenible de finques i vinyes

•

Adquisició de matèries primeres

•

Subcontractació de serveis

•

Distribució

•

Ús i disposició final

Dos dels reptes més importants en el nostre
sector són l'ecodisseny dels vins i vins

Cal destacar en aquest últim punt, que gràcies
a l'impuls de l'acord d'Aliances per la Terra i
a l'aproximació biodinàmica de les finques,
s'observen accions de preservació de la
biodiversitat en les vinyes i es preveu avançar
en una gestió més sostenible d'aquestes.

escumosos, així com la gestió sostenible de
finques i vinyes.

http://www.gramona.com/es/alianzas-por-la-tierra-trabajo-colectivo/
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Planificació ambiental
Objectius de millora
L'òrgan directiu de Gramona disposa

1. Consum d'energia elèctrica

d'un programa d'acció estratègic que es

Autoproducció d'energia renovable

materialitza a través de la planificació anual

2018 · Instal·lació fotovoltaica ............. 50,6 kWp

d'objectius específics en cadascuna de les

Eficiència energètica

matèries.

2018 · Reducció de potència instal·lada i consum
en il·luminació (LEDS)
2017 · Monitoratge del consum en
diferents instal·lacions del celler
2017· Subministrament elèctric 100% renovable
a partir de juny de 2017

De manera general i des de l'any 2015 hem
treballat en la reducció del consum energètic,
la minimització dels envasos i embalatges
i en la implementació de les pràctiques
biodinàmiques per a la millora de la qualitat
del nostre ecosistema vitícola a l'una que la
qualitat dels nostres vins.

2. Consum d'aigua
Reducció en processos de rentat
2016 · Reducció 800l/torn

3. Abocament d'aigües residuals
Tractament del 100% de l'abocament

A continuació vam mostrar alguns dels
objectius més importants.

2010· Depuració d'aigües i reutilització per al
reg de jardins i entorn del celler

4. Matèries auxiliars
Envasos i embalatges

26 · Gestió ambiental i sostenible

2015· Eliminació d'envasos secundaris
i estotjos en diverses referències
2016· Reducció del film en un 48,8%
2017· Minimització en el pes d'ampolles (tiratge.
imperial de 900gr a 835 gr)

Objectius 2019
Reducció en un 5% (indicador per
ampolla) del consum energètic provinent
de xarxa elèctrica *
Assoliment 100 %. Reducció en un 6,6% de l'indicador

Continuar monitorant i fent seguiment dels consums
de cada línia, per a detectar desviacions o possibles
millores............................................................ 100%

Gramona disposa de plans de reducció
associats al Protocol Wineries for Climate
Protection.
•

Pla de reducció del consum d'aigua

Instal·lació de 5,22 kWp de solar fotovoltaica en
C/Indústria. S'estima una producció de 7.000 kWh
anuals per a autoconsum.................................. 100%

•

Pla de reducció del consum energètic

•

Pla de reducció de les emissions de CO2

Instal·lació de plaques solars tèrmiques i acumulador
de 300 L per a pre-escalfament d'ACS en
producció......................................................... 100%

•

Pla de reducció de residus

Instal·lació de 50,6 kWp de solar fotovoltaica,
ampliant la instal·lació actual. S'estima una
producció de 70.000 kWh addicionals............. 100%

* Aspecte ambiental significatiu

Instal·lació de 6,38 kWp de solar fotovoltaica en
Granja. S'estima una producció de 8.000 kWh
anuals per a autoconsum.................................. 100%

Reducció en un 5% (indicador per
ampolla) de consum d'aigua procedent de
la xarxa *
Assoliment 100 %. Reducció en un 7,5% de l'indicador

Instal·lar un sistema de desviació de l'aigua des de
la màquina d'embotellar vi GAI cap a la banyera
de recirculació d'aigua de rentada exterior de les
ampolles........................................................... 100%
Instal·lar sistema de recirculació d'aigua en la
rentada exterior en la línia d'escumós. ................ 0%

Acompliment ambiental
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2020

OBJECTIUS
Reducció en un 2% de l'índex de productes afegits per al tractament
d'aigües residuals en la depuradora.
•

Compra de dues turbines d'aire.

Reducció en un 2% (indicador per ampolla ) del consum d'aigua
procedent de la xarxa.
•
•
•

Canvi del filtre de la mànega de rentada de la màquina de rentar ampolles de vi per
a augmentar la pressió.
Instal·lar sistema de recirculació d'aigua en la rentada exterior en la línia d'espumós.
Instal·lar sistema de programació de rentada en degollador.

Mapping dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i avanç en la
implementació de l'Agenda 2030.

FI DE LA
POBRESA

FAM
ZERO

SALUT
I BENESTAR

TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT ECONÒMIC

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
INFRAESTRUCTURES

REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS

VIDA
TERRESTRE

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

ALIANCES
PELS OBJECTIUS
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EDUCACIÓ
DE QUALITAT

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES

IGUALTAT
DE GÈNERE

CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

ACCIÓ
CLIMÀTICA

DE DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE

ENERGIA NETA
I ASSEQUIBLE

VIDA
SUBMARINA

Un any replet de desitjos i
Accions sostenibles

Indicadors ambientals

Instal·lació fotovoltaica
Acompliment ambiental
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Consum de matèries
i altres recursos auxiliars
Verema 2018

1.973 t raïm

A processos
d'ELABORACIÓ
INDICADORS
D'ELABORACIÓ
Els valors d'elaboració
utilitzats per al càlcul
dels indicadors inclou
l'elaboració de vins
tranquils i el tiratge
de vins escumosos
embotellats, sent
expressats en les
seves diferents unitats
segons correspongui:
litres, tones o nombre
d'ampolles.

2019

ELABORACIÓ D'ESCUMOSOS
2ª Ferm. + CRIANÇA EN RIMA

VI BASE PER A
ESCUMOSOS - TIRATGE
VINS TRANQUILS
DE L'ANY
VINS EN CRIANÇA I
ANYADES ANTERIORS

EMBOTELLAT
2.082.806 ampolles (1.541.868 litres)
DEGOLLAMENT I ETIQUETATGE D'ESCUMOSOS

30 · Gestió ambiental i sostenible

VINS PER A CRIANÇA I
ALTRES VINIFICACIONS

2019
1.333.601 l vi

2017

1.365,3 t
0,67 kg

2018

1.724,7 t
0,79 kg

/ampolla

1.824 t
1,08 t

/t

Condicionadors d'envàs

Taps de suro /
aglomerat

emb.

Palets de fusta

/ 0,001 t

/t

emb.

Distribució i retailer

0,006 t

2,90 t
/t

emb.

0,05 t

Distribució i retailer

t
/t

verema

Productes enològics

22,1 t

0,04 t

0,01 t

emb.

Film paletitzat

1,4 t
0,001 t

/t

emb.

/t

emb.

Cultiu

10,2 t

73,3 t
/t

0,002 t

Fertilitzants orgànics Cultiu Plaguicides

65,8

emb.

Embalatges de cartró

Vins

Aptes per al cultiu
ecològic

58,4 t
/t

/ampolla

Càpsules (Plàstic/Al/Sn)

9,58 t

2,84 t / 2,05 t

0,03 t

0,91 kg

emb.

Etiquetes paper / cel·lofana

/t

2.074,4 t

A partir de l'any 2018 s'inclou en el còmput l'ús de plaguicides químics

Vidre

0,002 t

/ampolla

2019

/t

0,008 t

/t

emb.

Elaboració
Aptes per a
l'elaboració ecològica

emb.

Productes auxiliars

1,9 t
0,001 t

/t

emb.
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2017

2018

2.905 m 3
m

3.411 m 3
m

2019
3

3.090 m
m

1,59 l / ampolla

1,72 l / ampolla

1,48 l / ampolla

3,24 m3/ t emb.

3,41 m3/ t emb.

2,02 m3/ t emb.

L'aigua no sols és indispensable per a la vida,
l'aigua és la vida, és l'element conductor de la
Naturalesa.

El repte de l'aigua

32 · Gramona

Petjada hídrica
Evolució del consum total d'aigua
Elaboració del vi en el
celler: 1,35 l/kg raïm 2018

Procés final de tiratge, degolli (escumosos)
i embotellat: 0,36 l/ampolla
Neteja de maquinària i sòls

En Gramona estem avaluat el cicle de
l'aigua a través del càlcul de la Petjada
Hídrica de la nostra activitat.
Actualment estem treballant en el
control dels consums d'aigua en els
nostres processos.
4.000

Els pròxims reptes inclouen l'augment
de la captació i reserva d'aigües
pluvials.

3,24

3,21

3.500

3,5

2,98

2,02

2.500

2.000

3.015

3.411
2.987

2.905

3.090

2,0
1,5
1,0

1.500

1.000

m3/t embotellado

2,5

m3 / t embotellat

3,0

3.000

m3

Dins del marc de l'anàlisi del cicle de
vida del vi, en 2020 ampliarem l'abast
de l'anàlisi del consum d'aigua als
nostres proveïdors principals. D'aquesta
manera disposarem d'un coneixement
més detallat de la Petjada Hídrica per a
les referències de vins i vins espumosos
de major elaboració.

4,0

3,41

0,5
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Año
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2017

648 Mwh
m

0,35 kwh

/ ampolla

0,72 Mwh

/ t emb.

2018

609 Mwh
m

0,31 kwh

/ ampolla

0,61 Mwh

/ t emb.

Energies i
canvi climàtic
34 · Gestió ambiental i sostenible

2019

590 Mwh
m

0,28 kwh

/ampolla

0,39 Mwh

/t emb.

Producció i consums propis d'energies renovables

Geotèrmica

Fotovoltaica

Estalvi d'energia tèrmica MWh
2013*

2014*

56,0MWh

63,8MWh

39%

43%

Producció d'energia fotovoltaica

ESTALVI ESTIMAT

59,9MWh

41%

2017
57.880

2018
50.930

2019
90.550

14,6%

14,5%

23,6%

* Informe ALB · Càlculs Universitat Rovira i Virgili
S'indica l'estalvi estimat respecte d'una instal·lació convencional

Subministrament extern d'energies

100 %

Xarxa elèctrica
Consum elèctric subministrat MWh
Font Primària
TOTAL XARXA ELÈCTRICA

2017
339,118

2018
300,377

2019
293,854

Renovable*

RENOVABLE
NO RENOVABLE

211,808
127.310

300,377
0

293,854
0

293.854 Kwh

% RENOVABLE CERT.

62,5 %

100 %

100 %

* RENOVABLE CERTIFICADA.

Gasolina 6.302 l
Dièsel
13.332 l
Gasoil

Combustibles
Els consums principals de combustibles són els associats a
l'ús en la flota de vehicles propis. En 2020 s'ampliarà l'abast
del cicle de vida per a conèixer el combustible utilitzat en les
vinyes per part de tots els viticultors.

Acompliment ambiental
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Consum elèctric

Consum anual d'energia
1.200

0,8

0,72
0,62

0,7

1.000

2019

24%

2017, 2018 i 2019
Percentatge d'autoconsum sobre
el total del consum elèctric
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0,410

0,376

0,6

0,39

0,351

600

400

0,2 kwh/ampolla

0,61

0,443

800
MWh

76%

0,5
0,4

385

377

397

351

384

0,3

0,251 0,2
200

0

229

248

251

258

2015

2016

2017

2018

206
2019

Combustibles
Combustibles

Electricidad
Electricitat

MWh
energia// t embotellada
embotellada
Mwh energía

MWhelectricidad
electricitat// t embotellada
embotellada
Mwh

0,1
0,0

MWh /MWh/t
t embotellat
embotellado

0,65

CO2

Emissions de CO2 i compensació interna 2019
300

0,30

0,27
0,23

250

0,25

0,20

150

100

231,62

243,7

0,15

0,14

209,61

Factor d'emissió electricitat:
0,241 Kg CO2 per Kwh consumit

0,10

132,00

116,7

50

107,08

0

t/t emb.

t

200

2017

2018

Emisiones
CO2
1+2
Emissions de
CO2Alcance
Abast 1+2

0,05

0,00

2019

Emisionesestalviades
ahorradasde
deCO
CO2
Emissions
2

Emisiones
deCO
CO2
(t)t /embotllat
t emb.
Emissions de
2 (t)/

Abast 1

Abast 2

209,6 t CO2 107,1 t CO2
Emeses

Procés: Fermentacions
Flota de vehicles

Estalviades

Adquisició i producció
d'energia 100% renovable
fotovoltaica + geotèrmica

46%
Emissions estalviades

Factors d'emissions extrets de la Guia pràctica per al càlcul
de GEH (Oficina Catalana del Canvi Climàtic- Versió 2020), i
de la calculadora Clean CO2 versió 2018.

Abast 3: 23,6 t CO2 - Fertilització finques pròpies, gestió de residus celler,
consum d'aigua de xarxa i tractament, per a aquells sobre els quals es disposa de factors d'emissió de CO2

* S'utilitzen els factors de conversió de Carbon Trust per a combustibles de vehicles: 11kWh/l gasoil i
9 kWh/l gasolina. Per al gas propà s'utilitzen dades publicades pel IDAE:12,83 Kwh per Kg de propà.
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2017

2018

386,95 t
0,19 kg

491,49 t
0,22 kg

/ampolla

371,23 t
0,16 kg

/ampolla

2019

/ampolla

Generació de Residus
Generació de residus no perillosos
600

L'any 2019 hem incorporat un nou gestor per als
residus de paper siliconado generat en el suport
de les etiquetes. D'aquesta manera es redueix
el residu destinat a l'abocador que passa a ser
valorat.

0,36

0,39

0,39

0,45
0,40
0,35

400
300

375,0
420,0

200

386,5

0,22
490,6

0,25
0,20

370,8

100

0,30

0,15
0,10
0,05

0

2015

2016

2017

Nopeligrosos
Perillosos
no

Generació de residus perillosos

2018

2019

-

tt no
perillosos/t embotellado
embotellat
no peligrosos/t

Els residus perillosos representen un 0,11% del

1,8

total generat per Gramona, sent segregats per al

1,6

1,6

seu adequat tractament i reciclatge a través de

1,4

1,4

1,2

1,2

La seva producció sol estar associada de
manera directa a operacions de manteniment
del celler, a noves instal·lacions o a eventuals
modificacions i obres.

t R.t Perillosos
R. Peligrosos

gestors autoritzats.

1,8

0,78

1,0
0,8

0,50

0,4

0,0

1,0
0,8

0,47

0,6

0,2
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1,56

1,674
0,517

2015
peligrosos
Perillosos

0,24
0,463

2016

2017

0,859
0,411
2018

2019

Kg peligrosos/t
kg
perillosos/tembotellado
embotellat

0,6
0,4
0,2
0,0

Kg/tembotellat
embotellado
kg/t

pràctica totalitat.

500

t R.No
NoPerillosos
Peligrosos
t R.

són residus no perillosos, valorant-se en la seva

t/tembotellat
embotellado
t/t

El 99,89% dels residus generats per Gramona

0,50

0,45

Residuos por tipología
Tipus de residu

t residus generades
2017

Brisa del premsatge

2018

Indicador Kg residu/t vi

2019

2017

2018

2019

285,42

328,72

258,94

291,24

299,66

152,81

Mares, decantats i restes de vins
62,62
Paper i cartó
13,90
Vidre
9,12
Residus generals/banals
6,88
Plàstics
4,72
Xapes i obturadors
2,78
Taps de suro i grapes
0,95
En punt de consum
Residus químics*
0,26
Envasos de plàstics contaminats*
0,17
Equips elèctrics i electrònics
0,08
Draps, absorbents i materials de filtració cont.*
0,03
Tòners
0,02
Envasos metàl·lics contaminats*
0,01
Piles
0,01
Tubs fluorescents *
Terra de filtre al buit
Paper de suport per a etiquetes
Fusta
Llots de depuradora
Ferralla
-

76,42
15,94
4,06
10,04
4,7
2,36
0,68
0,452
0,323
0,041
0,027
0,039
0,027
0,013
0,03
10,88
6,44
8,44
21,86

43,46
24,12
11,96
4,42
5,6
2,08
0,85
0,189
0,29
0,08
0,046
0,016
0,011
0,003
8,32
3,133
8
-

63,90
14,18
9,31
7,02
4,82
2,84
0,97
0,27
0,17
0,08
0,03
0,02
0,01
0,01
-

69,66
14,53
3,70
9,15
4,28
2,15
0,62
0,41
0,29
0,04
0,02
0,04
0,02
0,01
0,03
9,92
5,87
7,69
19,93

25,65
14,23
7,06
2,61
3,30
1,23
0,50
0,11
0,10
0,05
0,03
0,01
0,01
0,00
4,91
1,85
4,72
-

491,492

371,232

394,85

448,03

219,17

Total

386,953

Destí dels residus

Relació de materials posats en el mercat

En gestor autorizat de residus
Abocador

99%
Valorització

En punt de consum

Kr/Kp
0,94
Pes de l'envàs/Pes producte
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Biodiversitat
Superfície construïda
1,93 ha

2%

Superfície ocupada pel celler

74 %

Vinya

68 ha

Superfície de vinya pròpia i cultivada

19.280 m2
0,05 ha/t vi

12,59 m /t vi
2

Altres cultius (s'inclouen les terres sense conrear)

3%

2,54 ha

Bosc i pastures

22 %

20 ha

Animals de granja
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13 ovelles
6 vaques, 2 toros
40 gallines
11 oques
1 gat
1mula

9 cavalls
4 rucs
4 ànecs
1 cigne
3 gossos
3 paons

Ecològics i
Biodinàmics
La viticultura Biodinàmica és complementària i no alternativa a l'Ecològica
La millor actitud del viticultor és tenir els dos peus en el sòl i el cap en les estrelles
Compromís amb la terra

· 41

Responsabilitat dels vins
Elaboració ecològica i biodinàmica
Aquesta transformació persegueix quatre
objectius principals:

L'any 2005 Gramona va transformar tota

1.

ELABORAR VINS DE MAJOR QUALITAT I
MÉS SALUDABLES

2.

RESPECTAR EL TERROIR DE CADA PARATGE
EN LES FINQUES, AIXÍ COM ELS EQUILIBRIS
NATURALS DE LA FLORA I LA FAUNA
AUTÒCTONES

3.

PROTEGIR L'ACTIVITAT BIOLÒGICA DEL
SÒL I EL MEDI AMBIENT SENSE UTILITZAR
FERTILITZACIÓ NI PESTICIDES QUÍMICS

4.

SATISFER LA DEMANDA ACTUAL D'UN
CONSUMIDOR CADA VEGADA MÉS
CONSCIENCIAT

la seva producció de raïm a la viticultura
ecològica complint la normativa europea
existent i certificant-la a través de l'organisme
oficial del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica (CCPAE) del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.
Actualment Gramona ostenta la
vicepresidència d'aquest organisme.
Autorització: CT 001609 PE

Vigència: 30/06/2021
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...... perquè som el que
mengem i bevem"

Cultiu i vins biodinàmics

Un pas més enllà de l'agricultura ecològica arriba
amb l'agricultura biodinàmica. Basada en les
teories evolucionades del filòsof austríac Rudolf
Steiner, Gramona cerca en la naturalesa de les
seves finques la perfecta harmonia entre el món
vegetal, animal i mineral, observant els ritmes del
NORMATIVA BÀSICA D'APLICACIÓ

propi electromagnetisme del cosmos.
Amb aquesta pràctica es tracta al sòl com un ésser

•

Reglament (CE) Nº 834/2007 del Consell,
de 28 de juny de 2007, sobre producció i
etiquetatge dels productes ecològics i pel qual
es deroga el Reglament (CEE) Núm. 2029/91.
Aplicable a partir de l'1 de gener de 2009

•

Reglament (CE) nº 889/2008, que estableix
les disposicions d'aplicació del Reglament
(CE) núm. 834/2007 del Consell pel que fa
a les disposicions d'aplicació referides al vi
ecològic.

•

Reglament nº 203/2012 pel qual es modifica
el Reglament (CE) núm. 889/2008, que
estableix les disposicions d'aplicació del
Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell
pel que fa a les disposicions d'aplicació
referides al vi ecològic.

viu en el qual la vinya és considerada un element
més d'aquest, i on les aportacions repercuteixen
directament en la planta.
Des de l'anyada 2014, alguns dels nostres vins han
estat certificats Demeter pel treball biodinàmic
realitzat en la vinya i en la vinificació. El tiratge dels
vins escumosos amb vins procedents d'aquest tipus
d'agricultura és també una realitat, encara que les
llargues criances a les quals són sotmesos faran que
encara triguin uns anys a sortir a la llum.
Associació per a l'agricultura
biodinàmica a Espanya

Vins ecològics i biodinàmics
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Millors pràctiques de gestió ambiental
Indicadors EMAS del sector
GRAMONA ha tingut en compte els Documents

Reducció del consum d'aigua

de Referència Sectorials publicats per la
Comissió Europea per al sector de la producció

GRAMONA ha implementat millores

d'aliments i begudes*, per a determinar els

operacionals en els processos de neteja de

indicadors de seguiment dels seus aspectes

les seves instal·lacions que li han permès la

ambientals significatius així com pel que fa a les

reducció en els volums d'aigua consumits.

millors pràctiques de gestió ambiental (MPGA)
que es duen a terme en el celler i els paràmetres
comparatius d'excel·lència.

* DECISIÓ (UE) 2017/1508 DE LA COMISSIÓ

Valorització de residus orgànics

de 28 d'agost de 2017 sobre el document
de referència sobre les millors pràctiques de

Els residus de brisa dels processos de

gestió ambiental, els indicadors sectorials

premsatge així com els residus de mares

de comportament ambiental i els paràmetres

són valorats a través de l'empresa CADES

comparatius d'excel·lència per al sector de la

PENEDÈS com a matèria primera per a la

producció d'aliments i begudes.

fabricació principalment d'alcohol per a
usos energètics i industrials.
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Reducció del consum energètic
Actuacions de millora en l'eficiència
energètica de processos i instal·lacions
d'acord amb els resultats de l'auditoria
energètica realitzada.
Construcció del celller d'acord amb criteris
bioclimàtics.
Instal·lació de geotèrmia amb la conseqüent
reducció en el consum energètic en la
refrigeració.
Ampliació instal·lació de fotovoltaica.
Minimització en l'impacte ambiental
d'envasos
Reducció en l'ús d'embalatges superflus
en els nostres productes. Minimització
en el pes de les ampolles de vidre per als
escumosos.
Integració d'energies renovables
Instal·lacions d'energia fotovoltaica i
geotèrmica en el celler per a consum propi.

Vins ecològics i biodinàmics
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Responsabilitat social
Participació i col·laboració
La nostra responsabilitat pels vins i vins
espumosos s'estén també a la nostra comunitat
i a altres grups d'interès o parts interessades.
En l'equip de Gramona som conscients que
gràcies als nostres vins, clients, equip i, en
origen, gràcies a les vinyes i el seu entorn
natural; podem avui dedicar recursos a
objectius de col·laboració i suport en camps i
disciplines molt diverses.
1. MEDIAMBIENTAL

•
•
•

Participació en el projecte de coneixement de la Petjada de Carboni · INNOVI · CLEAN CO2.
Participació en el projecte de coneixement de la Petjada Hídrica · INNOVI · MINECO.
Participació en el Projecte EMAS&Wine
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya.

2. LABORAL
•

Motivació i transparència davant el personal en la
comunicació directa i a través del nostre butlletí
anual.
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3. SOCIAL I SOLIDÀRIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Joan Salvador Gavina. Més de 20 anys
Casal dels Infants del Raval – des de 2011
Verema Solidària – des de 2017
Gala de la Sida – des de 2012
Fundació Uszheimer – Premis Solé Tura (contra
l'Alzheimer) – des de 2011
Fundació Brandao – des de 2013
Gala de la Infància – des de 2012
Fundació ACE – des de 2009

4. INSTITUCIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•

AVC, Associació Vinícola Catalana. Vocals.
Institut del Cava. Presidència durant 5 anys.
Grandes Pagos de España (Vice Presidència)
Corpinnat. Membre fundador i actualment la
co-presidència i tresoreria.
DO Penedès. Vocal suplent.
Qalidès – Vicepresidència des de 2014.
Innovi – Tresoreria des de 2019.
CCPAE - Vicepresidència del CCPAE des de 2019.

En el cor
dels nostres vins
5. CULTURAL
DISTINCIONS AMBIENTALS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acadèmia Cinema Català: Premis Gaudi – des de 2012
Cercle Fortuny – des de 2016
ICUB – Festival Grec – des de 2010
Liceu – des de 2016
Palau de la Música – des de 2013
Teatre Nacional de Catalunya – des de 2015
Biblioteca de Catalunya (La Perla29) - des de 2007
Most Festival – des de 2016
Català de l’Any (Sopar de l’Any) – des de 2012
Festival Internacional de Jazz de Barcelona – des de 2011
Utopiamarkets – des de 2017
Cuina Empordanet (Cuina i Golf) – des de 2014
Nit de l’Eficiència – des de 2015
Foodie Pop Up Experience – des de 2016
Aniversari anual del Diari Ara – des de 2014
Fundació Catalunya Cultura – des de 2014
Fundació Suñol – des de 2010

•

Premis CLUB EMAS 2018
Atorgat a la millor declaració ambiental

6. ESPORTIVA

•
•
•
•

Reial Club Nàutic de Barcelona – des de 2014
Reial Club de Tenis de Barcelona – des de 2013
Ruta de la Sal – des de 2010
Club Vela Calella – des de 2009

Caminant junts per un futur millor
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Informacions d'interès
Compliment legal i normatiu
Gramona compleix amb les disposicions legals que li són aplicables, disposant de permís per a
l'exercici de l'activitat per al Celler Batlle - Cassets del Mir, amb resolució de l'Ajuntament de
Sant Sadurní d'Anoia de Ref. ACT60/2011. Registre Ambiental Municipal 38/12.
Gramona compleix amb els requeriments ambientals i voluntaris subscrits sota control
procedimental intern i amb l'assessorament extern d'experts en aquesta matèria, ateses les
exigències de control, els límits i les declaracions que li són preceptius.

•
•
•
•

Codi vigent de Productor de Residus Ref. P-11531.2
Declaració Anual de Residus de data 27/3/2019
Declaració i Pla Empresarial d'Envasos ECOVIDRIOO (1/3/2019)
Autorització d'abocament. Agència Catalana de l'Aigua. Ref. AA2010002256 (5/5/2011)
Renovació: 6/4/2016 · Útima analítica de 12/8/2019
pH:8,4 · DQOnd: 80mg/l · MES: 22/mg/l · Nkj: 5mg/l · PT: 3,6 mg/l · Detergents Aniònics: 0,2 mg/l

•

Compliment del Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).

Tota la informació acreditativa es posa a la disposició dels auditors certificadors en l'exercici de
l'auditoria del Sistema de Gestió i de la validació de la present Declaració Ambiental.

Abast

Annex

L'abast d'aquesta Declaració Ambiental és el que correspon al centre Celler Batlle, per al disseny,
elaboració, criança i embotellat de vins i vins escumosos, totalitzant en el seu contingut tant la
gestió de matèries primeres com la generació de residus corresponent a la totalitat de l'elaboració
de Gramona.
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Editorial
Gramona editarà anualment aquesta Declaració Ambiental, posant-la a la disposició del públic
a través de la seva pàgina web www.gramona.com i d'aquells altres mitjans que consideri
necessaris per a la seva millor divulgació.

Thank you
Gracias

Gràcies

Transparència i verificació
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Validació de la Declaració
ACREDITACIÓ
059-V-EMAS-R
a l'entitat tècnica/ to the technical entity

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA,SL Unipersonal
Segons criteris recollits en el Reglament (CE) Núm. 1221/2009 del Parlament
Europeu i del Consell del 25 de novembre de 2009 per a la seva activitat de
VERIFICADOR MEDIAMBIENTAL per als sectors d'activitat definits en l'ANNEX
TÈCNIC adjunt.
According to the criteria in Regulation (EC) Nª 1221/2009 of the European
Parliament and of the Council of 25 November 2009 for Environmental Verifier as
defined in the attached Technical Annex.

3 de Juny de 2020
Pròxima validació: Maig 2021.
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signed
ANA DEL Digitally
by ANA DEL RIO
SALGADO
RIO
Date: 2020.07.20
SALGADO 17:11:02 +02'00'

Coneix la nostra web

www.gramona.com/sostenible

Aquesta Declaració Ambiental forma part del Registre Europeu EMAS d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de
gestió i auditoria mediambientals (EMAS), així com de les seves modificacions i desenvolupament legislatiu.

Carrer Indústria 36,
Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: +34 938 910 113
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Email: info@gramona.com
Web: www.gramona.com

Editada per Ecomundis · Acció i Comunicació Sostenibles

GRAMONA

