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Divisions Grifols

Bioscience

Diagnostic

Hospital

Bio Supplies

Productor líder de les
principals teràpies amb
derivats del plasma en el
món

Líder en medicina
transfusional

Avançats productes
farmacèutics
per ús hospitalari

Subministra productes
biològics per
usos no terapèutics

Amb seu a Barcelona, comptem amb més de 21.000 empleats a 30 països
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Economia circular a Grifols
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Bones pràctiques ambientals en compres
Homologació de proveïdors de M.P.
Homologació de transportistes
Optimització de rutes i medis de transport
Proveïdors de proximitat

Disseny d’envasos i embalatges
Criteris ambientals en projectes
d’enginyeria
Ecodisseny d’equips
Criteris ambientals en I+D

Reutilització d’etanol en producció
Reciclatge

Sistemes de reutilització de l’aigua
Optimització del consum d’aigua
Eficiència en el consum energètic
Instal·lació de cogeneració
Estratègia pel consum d'energia renovable
Certificacions LEED de edificis

Tractament intern d’aigües residuals
Valorització energètica de residus
Digestió anaeròbica
Zero Waste to Landfill initiative

Optimització d’embalatges.
Materials packaging reciclats/reciclables
Homologació transportistes
Optimització de rutes i medis de transport

SIGRE
Gestió d’equips posats en el mercat

Prospectes productes farmacèutics
Manuals màquines Grifols Engineering
Manuals equips diagnòstic
Productes Intermitjos: PEG + sorbitol

Sistemes de reutilització / optimització de l’aigua
1. Minimització del rebuig d’equips d'osmosi inversa
2. Optimització de les regeneracions dels
desmineralitzadors (ED’s).

10. Evitar la instal·lació de circuits oberts de refrigeració
per aigua. Utilitzar intercanviadors amb aigua de torre
o equips de fred

3. Optimització neteges filtres de sorra o silex/antracita.

11. Reutilització de l’aigua dels pasteuritzadors en el
mateix bany o per torres de refrigeració.

4. Automatització de la dosificació de clor a l’aigua de
pou per minimitzar l’efecte sobre membranes
d'osmosi.

12. Ús de l’aigua del rentat intern d’ampolles pel primer
rentat extern. Posterior ús a les torres de refrigeració.

5. Automatització de reactius per l’aigua de torre.

13. Aprofitament de les aigües del procés d’extrusió de
plàstics per altres usos.

6. Ús de sistemes automatitzats de neteja CIP’s de
bola rotativa d’alta pressió y baix caudal.
7. Màxima recuperació dels condensats de les línies de
vapor per la caldera.
8. Recuperació d’aigües netes per calderes i/o torres
de refrigeració.
9. Reutilització de l’aigua dels autoclaus per torres de
refrigeració
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14. Ús d’aixetes electròniques o temporitzades de baix
cabal, cisternes de doble descarrega o amb paro de
descarrega, atomitzadors en lavabos y dutxes.
15. Reutilització del rebuig d'osmosi inversa per a reg
o per torres de refrigeració.
16. Substitució de zones de gespa per àrids i arbres. Reg
gota a gota. Utilització de vegetació autòctona.

Sistemes de neteja CIPs optimitzats
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Sistemes de neteja CIPs optimitzats
Millores en els sistemes de difusió

FASES CIP REACTORES

F1: Agua dura
F2: Agua Purificada
F3: Purificada + NaOH
F4: Enjuagues API 80

Ajust del volum de NaOH mitjançant
conductivitat
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Recuperació torres
de refrigeració

Equips de diagnostic
Medicina Transfusional

Procleix Panther System

Erytra Eflexis for Blood Typing
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Diagnostic clínic

Q Smart Hemostasis Analyzer

Triturus ELISA instrument

Ecodisseny d’equips de diagnòstic
Aplicació de criteris d'ecoeficiència en el disseny d’equips de diagnòstic:
• Política Ambiental de Grifols: Minimitzar impactes ambientals de nous productes y
processos en les etapes del cicle de vida.
• Aplicació de criteris de la norma ISO 14006 i 14062.
• Procediment de consideracions ambientals en I+D (check list)
Reglamentacions internacionals per equips de diagnòstic:
• Directiva RoHS, 2011/65/UE del Parlamento y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre
uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos.
• Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) .
• Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, de requisitos de diseño ecológico aplicables a productos que consumen energía.
• Dodd-Frank Wall Street Reform Act and Consumer Protection Act (Section 1502 –
Conflict minerals).
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Ecodisseny d’equips
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Ecodisseny d’equips
a) Desmaterialització: Reducció de la quantitat de materials utilitzats en la
cadena de fabricació i distribució de l’equip.
b) Materials: Triar materials menys agressius pel medi ambient en el cicle
de vida.
c) Transport: Minimitzar els moviments de mercaderies fins a la realització
del producte i dissenyar els productes i embalatges per optimitzar
l’emmagatzematge i transport.
Rac 12 targes

Rac 25 targes
Disseny optimitzat
Lliure de PVC
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Ecodisseny d’equips
d) Funcionalitats: Augmentar les funcionalitats d’un producte amb la mateixa o similar matèria i us de
l’energia en les etapes de producció i ús.
e) Durabilitat del producte o temps de servei: Minimitzar reparacions, manteniments i evitar
l'obsolescència programada.
f) Intensitat energètica: Disminuir el consum energètic durant la fase d’us de l’equip.
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Ecodisseny d’equips
g) Reutilització i/o reciclatge del producte al final de la seva vida útil: Construcció modular per
facilitar la separació per la reutilització o reciclatge de components.
h) Proveïdors propers: Disminució de costos de transport i emissions, necessitat de menor estoc,
envasos reutilitzables, més implicació en el ecodisseny de la cadena de valor
i) Informació manual de fi de vida: Incloure en el manual de l’equip les directrius per estalviar
producte i energia així com una correcta gestió final del residu. Instruccions d’especejament.
Origen de les peces
18,4%

21,6%
1,5%
4,8%

52,6%

1,1%

* China, HongKong, India, Israel,
Taiwan, Vietnam

UE
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España

EFTA

USA

JAPÓN

ROW *

TORRE RECTIFICACIÓ ETANOL 2018
Etanol utilitzat
Solució d’etanol residual (≈ 25%)
Etanol recuperat i reutilitzat
Etanol comprat

13

4.132.783 l
15.000.000 l
3.740.826 l
391.957 l

SOLUCIÓ AQUOSA DE POLIETILENGLICOL I SORBITOL: SITUACIÓ PREVIA
30.000 tones anuals de solució aquosa residual de polietilenglicol I sorbitol

Calor residual disponible de la planta de cogeneració

Costos de gestió de residus elevats

Mercat inexistent pel tipus de residu generat
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RESULTATS PLANTA COGENERACIÓ 2018
Consum de gas natural

89.417.050 kWh

Electricitat total generada

32.984.680 kWh

Calor útil recuperat

25.266.980 kWh

Rendiment global

71,6%

Estalvi d’energia primària

16,2%

Emissions de CO2
Estalvi emissions de CO2
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16.315 t CO2
3.158 t CO2

Ecoefficiencia en la gestió de residus: Instituto Grifols

Conversió de 30.000 tones
de solució aquosa residual
en 10.000 tones de producte.

Evaporador al buit

Planta de cogeneració
Estalvi de 6.000
tones de CO2

Utilització de 10.000
MWh de calor recuperat

Ingressos
addicionals
Aditiu ciment
Producció de biogas
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15.000 m3 d’aigua recuperada
Torres de refrigeració
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3.413

2.000
0
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Residuos tratamiento
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2014

2015

2018

Residuos reciclables (subproducto +reciclable)

ECONOMÍA CIRCULAR
CONJUNT D’ACCIONS, ALINEADES I COORDINADES
PER TANCAR EL CERCLE DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL
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Gràcies per l'atenció
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www.grifols.com

