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Eines de gestió ambiental

LA AUDITORIA MEDIAMBIENTAL 
 
Segons la definició de la ISO 14010:1996, l’auditoria ambiental és “un procés sistemàtic, 
objectivament documentat, per verificar i avaluar evidències i determinar específicament quins 
aspectes ambientals, esdeveniments, condicions, sistemes de gestió o informacions sobre aquesta 
matèria, estan d’acord amb criteris prèviament definits, comunicant 
els resultats d’aquest procés al client “ 
L’origen de l’Auditoria ambiental sorgeix de la necessitat de realitzar inspeccions físiques en 
determinats punts concrets del procés per verificar el compliment legal, identificar 
responsabilitats i riscos importants. En aquest context, auditar és propi de la gestió per aconseguir la 
“qualitat total”. Aquí s’inclouen revisions dels sistemes instal·lats per verificar si operen correctament, 
permetent així una constant avaluació del manteniment dels objectius del conjunt operant. No obstant 
això, el focus de l’Auditoria ambiental es centra en la activitat que està sent revisada i no sobre dades 
retrospectives o prospectives del procés. 

L’auditoria mediambiental consisteix, per tant, en la revisió exhaustiva de les instal·lacions, processos, 
emmagatzematges, transport, seguretat i risc, entre altres aspectes que permetin definir plans 
d’actuació mitjançant els quals s’estableixin, amb terminis determinats, les obres, reparacions, 
correccions, adquisicions i accions que poden estar o no normalitzats, però tenen com a finalitat la 
protecció del medi ambient. (Gracia Villar, 2003)

Definició d’Auditoria Mediambiental
És un procediment ordenat que té per objectius bàsics l’examen i avaluació, periòdica o ocasional 
dels aspectes legals, tècnics i administratius relacionats a les activitats ambientals de una empresa, 
com un instrument d’anàlisi del seu acompliment ambiental i de les accions relatives a aquests 
aspectes.
 
Un dels principals obstacles amb què es troben els directius i responsables de l’àrea ambiental per a 
la implementació d’una política ambiental apropiada a les seves empreses, és la identificació de les 
seves deficiències i necessitats ambientals com a pas previ de les etapes de planificació i gestió. 
“un examen metòdic, complet, sistemàtic i comprovat de les pràctiques corrents d’actuació i gestió, 
sistemes de procés, operació i emergència que condueix a la verificació del nivell intern d’exigència 
de la pràctica industrial pel que fa a l’ambient i del compliment dels requeriments legals en matèria 
ambiental, amb l’objecte de determinar la situació actual i passada i, aplicar les mesures correctores 
corresponents “. 

Les auditories mediambientals consisteixen a mes, en examinar metòdicament, incloent-hi anàlisi, 
qüestionaris, proves i confirmacions, els processos i procediments, per tal de verificar si compleixen 
els requeriments legals o de política interna i avaluar si són conformes amb la bona pràctica 
ambiental. Per això, és un instrument imprescindible de planificació i gestió dins de l’estratègia 
empresarial, per aconseguir compatibilitzar la seva adaptació ambiental amb l’increment del seu nivell 
competitiu.

- Metodologia

La metodologia per a realitzar una auditoria mediambiental és la següent (ISO 14010:1996):  
-Acord de realització d’una auditoria mediambiental entre la empresa sol·licitant i l’auditor encarregat 
de realitzar-la. 
-Preparació de la informació bàsica, sol·licitada per l’equip auditor, per part de l’empresa sol·licitant. 
-Estudi de la informació bàsica per part de l’auditor. 
-Inspecció de les instal·lacions, realització de controls i comprovacions necessàries. 
-Contrastació de les dades obtingudes amb el marc legal aplicable. 
-Diagnòstic de la situació ambiental de l’empresa. 
-Dictamen final i lliurament d’un informe complet i confidencial a la empresa sol licitant, per part del 
auditor.
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- Abast
 
L’abast de l’auditoria mediambiental comprèn l’avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i 
objectiva del funcionament del sistema de gestió destinats a la protecció del medi ambient i del 
compliment de les disposicions reglamentàries en vigència. 
L’examen està dirigit a avaluar la situació i els resultats financers, econòmics, compliment de lleis 
i disposicions que regulen la protecció i preservació del medi ambient i la gestió de les empreses i 
entitats públiques les activitats i operacions puguin produir impacte ambiental negatiu. 
L’avaluació mediambiental es considera com un estudi exhaustiu dels problemes generals de les 
activitats, serveis i projectes, i el seu impacte en el medi ambient, i de les mesures emprades fins ara 
per controlar-les.

- Objectius
 
a) L’objectiu fonamental consisteix a determinar la conformitat o la no-conformitat del sistema de 
gestió mediambiental en relació a les normes i disposicions establertes sobre el particular en matèria 
d’objectius ambientals. 
b) Verificar el compliment de normes i disposicions en matèria de protecció del medi ambient i / o 
administració de recursos naturals, entesa com el maneig dels mateixos, en les entitats les funcions 
causin impacte ambiental o en les encarregades de l’aplicació de l’autoritat, en la verificació i 
vigilància del compliment de tercers en aspectes ambientals.

- Característiques
 
1. Control Financer 
Quan l’auditoria està encaminada a determinar si la despesa ambiental d’una entitat reflecteix 
raonablement el resultat dels compromisos adquirits per les entitats en aspectes com ara el control, 
i conservació del medi ambient. De la mateixa manera verifica si el registre de les transaccions es 
realitza conforme als mètodes comptables que li són aplicables. 
2. Control de Legalitat 
És aquell que comprova si les operacions tècniques, financeres, administratives o de qualsevol altra 
índole, orientades al compliment dels controls i programes de protecció ambiental vigents s’hagi 
realitzat d’acord amb les normes que li són aplicables. 
3. Control de Gestió 
Determina els nivells d’eficiència i eficàcia de les organitzacions en les seves actuacions 
mediambientals i en la administració dels recursos assignats. Les empreses privades no estan 
excloses de facilitar a les entitats de control, quan així ho requereixin, els mitjans i la informació 
necessària per complementar l’avaluació de la seva gestió ambiental. 
4. Control de resultats 
És l’examen que es realitza per establir en quina mesura la organització  aconsegueix els seus 
objectius generals, i aquells adoptats per a una determinada vigència o període de temps. 

Els quatre controls esmentats es fonamenten en principis d’eficiència i eficàcia, els quals s’apliquen 
per tal de  permetre que, per a un període determinat, i per cert nivell d’assoliment socialment 
desitjable, el control ambiental o l’assignació de recursos per a la seva protecció i conservació 
s’obtinguin al menor cost i de manera oportuna. Tanmateix, s’ha de quantificar en termes de cost-
benefici els impactes per l’ús, deteriorament i recuperació del medi ambient, per tal d’establir si els 
beneficis de les accions de regulació, mitigació, control o conservació, compensen adequadament els 
costos dels recurs naturals o financers involucrats en aquestes accions. (Johnson, 1999)
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- Tipus d’auditories ambientals
 
Hi ha diferents tipus d’auditoria ambiental, depenent de les condicions que l’emmarquen, els 
objectius específics que la motiven i el nivell de desenvolupament de l’empresa. Tot i que totes elles 
comparteixen l’objectiu comú de lliurar informació documentada i validada sobre diferents aspectes 
de la situació ambiental d’una empresa, es poden identificar objectius i continguts particulars en cada 
auditoria. 

Les auditories ambientals utilitzades amb més freqüència son:
 
• Auditoria Ambiental Externa: 
La realitza un equip d’auditors orgànicament desvinculats de l’empresa i independents d’aquesta. 
Aquest tipus d’auditoria permet una major objectivitat dels resultats.

• Auditoria Ambiental Interna:  
En aquest cas, l’equip auditor forma part de l’empresa auditada. Permet establir un sistema de control 
ambiental intern a menor cost, però sacrificant objectivitat. 
 
• Auditoria Preliminar o de Diagnòstic:  
Identificació preliminar dels principals aspectes i impactes ambientals i les corresponents mesures de 
millora i mitigació pertinents. És el primer pas per establir un pla de millora ambiental i un sistema de 
gestió ambiental. 
 
• Auditoria de Compliment Legal:  
Verifica si l’empresa compleix amb la legislació ambiental vigent i acords formals que limitin la 
magnitud de les descàrregues a l’ambient. És el tipus més freqüent de auditoria ambiental. 
 
• Auditoria d’un Sistema de Gestió Ambiental:  
Avalua el sistema de gestió ambiental existent en una empresa. Inclou la verificació del compliment 
dels procediments de gestió ambiental, la seva rellevància i efectivitat. 
 
• Auditoria de Riscos Ambientals:  
Identifica els riscos potencials en els processos i procediments de l’empresa. Els accidents causen 
grans impactes ambientals, pèrdues econòmiques, i danys a les instal.lacions i les persones, pel que 
la seva prevenció és molt rendible per a tota empresa. 
 
• Auditories de Residus:  
Identifica i quantifica les diferents línies residuals, avalua les pràctiques i procediments per al seu 
maneig i control, i estima els costos associats a aquests. Cerca opcions per reduir la generació de 
residus en la seva font mateixa, prevenir la seva generació i dur a terme una millor gestió d’aquests. 
 
• Auditoria de Processos:  
Verifica els nivells d’eficiència amb què operen els processos d’interès. Implica quantificar els fluxos 
de matèria i energia, així com l’eficiència i estabilitat operacional. Cobreix aspectes comuns a una 
auditoria ambiental clàssica. 
 
• Auditoria Energètica:  
Avalua l’eficiència d’utilització dels recursos energètics de l’empresa, compara amb l’eficiència teòrica 
i identifica potencials millores en aquests sistemes. Implica controlar els procediments emprats per a 
identificar i quantificar l’ús dels recursos energètics. 

Inicialment, una auditoria focalitza la seva activitat cap a la identificació dels principals problemes, 
amb vista a millorar l’acompliment ambiental de l’empresa. A mesura que s’aconsegueixen resoldre 
els problemes ambientals més rellevants, l’auditoria s’orienta a verificar el compliment dels estàndards 
ambientals rellevants. En un nivell de desenvolupament superior, quan l’empresa ha establert i 
formalitzat un sistema de gestió ambiental, l’auditoria té com a objectiu la verificació que aquest 
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sistema es trobi funcionant d’acord amb els objectius i plans estipulats. En aquests dos últims casos, 
el principal objectiu de l’auditoria és verificar que els problemes identificats han estat solucionats i que 
es té una resposta adequada als nous reptes que apareixen.  
Les auditories de diagnòstic preliminar, de compliment legal i de residus són les de major rellevància 
per a la realitat actual de la petita i mitjana empresa nacional. Moltes d’aquestes empreses no tenen 
informació respecte del comportament ambiental de les seves activitats. L’auditoria de diagnòstic 
permet identificar les principals fonts de pèrdues i visualitzar possibles alternatives de solució.  
En aquelles empreses amb major trajectòria de control ambiental, l’auditoria s’orienta a la identificació 
d’opcions per a la minimització de residus, reducció de riscos i identificació d’opcions de millorament 
continu. 

- Continguts d’una auditoria ambiental
 
En termes generals, les àrees temàtiques abordades per l’auditoria dependran de les condicions 
específiques de cada cas i podran incloure tots o alguns dels següents elements: 
- Aspectes tècnics 
- Aspectes legals 
- Aspectes econòmic-financers 
- Aspectes de gestió ambiental

- Aspectes tècnics  
Objectiu: Reunir, analitzar i avaluar informació sobre la naturalesa del procés i els problemes 
ambientals associats als residus materials i energètics. Permet avaluar si la tecnologia, els processos, 
residus i productes finals són apropiats o no. 
Activitats:  
- Caracteritzar el procés auditat: Identificar les operacions / processos unitaris. Elaborar el diagrama 
de flux del procés.  
- Identificar i quantificar les matèries primeres, entrades, combustibles i serveis.  
- Elaborar un balanç de matèria i energia: Determinació de entrades, sortides, consums, pèrdues i 
eficiència d’utilització (matèries primeres, entrades, aigua, energia).  
- Identificar, caracteritzar i quantificar els residus sòlids, gasosos i líquids.  
- Caracteritzar el sistema de gestió, tractament i disposició final dels residus de producció.  
- Caracteritzar l’emmagatzematge i gestió de materials perillosos.  
- Determinar els nivells de soroll.  
- Identificar les condicions d’operació perilloses i ambientalment rellevants..  
- Identificar les àrees del procés amb més impacte potencial.  
- Comparar amb altres alternatives tecnològiques disponibles. 

- Aspectes legals  
Objectiu: Verificar la situació de l’empresa respecte a la legislació ambiental vigent.  
Activitats:  
- Identificar les normes i estàndards ambientals rellevants locals, nacionals, i internacionals.  
- Avaluar els següents impactes ambientals: olors, sorolls, emissions atmosfèriques, residus líquids i 
residus sòlids.  
- Comparar els paràmetres mesurats amb els estàndards establerts en les normes d’emissió.  
- Considerar els aspectes de radicació industrial (compatibilitat entre la qualificació industrial i el pla 
regulador) 
- Avaluar les condicions sanitàries i ambientals en els llocs de treball, així com les normes sobre 
prevenció d’accidents laborals.  
- Identificar futurs desafiaments en el pla legal.  

- Aspectes econòmic-financers  
Objectiu: Estructurar un programa d’inversions per a millora ambiental.  
Activitats:  
- Costos directes i indirectes a causa del no compliment d’estàndards ambientals: multes, tancament 
de planta, pèrdua de clients, increment de pòlisses d’assegurances.  
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- Costos associats a accidents: assegurances, indemnitzacions, danys al personal i als equips, 
disminució de producció.  
- Costos associats al tractament i disposició de residus.  
- Requeriments d’inversió per a millora ambiental: reemplaçament d’unitats ineficients, nous sistemes 
de control de processos, modificacions al procés, noves línies, etc.  
- Costos d’operació associats a millora ambiental: increment en cost de materials i energètics (per ex.: 
de millor  qualitat i, per tant, de major cost unitari).  
- Identificar i valorar potencials beneficis per estalvis energètics i materials, per increment d’eficiència, 
per prevenció de residus, per reducció d’accidents, d’incidents ambientals, de costos de tractament i 
de disposició de residus; per nous subproductes.  
- Anàlisi de cost-benefici per alternatives de millora ambiental propostes.  
- Identificar les fonts de finançament preferencial de suport al control ambiental. 

- Aspectes de gestió ambiental 
Objectiu: Avaluar l’efectivitat del sistema de gestió ambiental de l’empresa. 
Activitats: 
- Organigrama de l’empresa: jerarquies, funcions i responsabilitats ambientals. 
- Recursos financers assignats a la gestió ambiental. 
- Mecanismes de comunicació: dins de l’empresa, cap a la comunitat i institucions ambientals. 
- Imatge externa: comunitat, clients, proveïdors, institucions. 
- Manteniment, control i accessibilitat de la documentació de rellevància ambiental. 
- Programes de formació en matèria de gestió ambiental. 
- Nivells de sensibilitat i consciència ambiental. 
- Verificar el compliment dels objectius i plans de gestió ambiental.

Planificació de la auditoria

Activitats prèvies
a) Definició d’objectius
b) Definició de l’abast
c) Selecció de l’equip d’auditoria i recursos necessaris
d) Selecció dels llocs i activitats a auditar
e) Preparació del pla i de l’equip auditor

Activitats en terreny 
a) Reunions d’obertura
b) Identificació i comprensió del sistema de gestió
c) Recull d’informació en terreny:Preguntes, Observacions directes, Verificació de dades
d) Avaluació dels resultats
e) Reunió de tancament

Activitats finals:
informe final 
pla de seguiment
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- Planificació de la auditoria 

- Activitats prèvies 
La planificació de l’auditoria es realitza abans que es dugui a terme la auditoria. Inclou la determinació 
dels objectius i l’abast de l’auditoria, la selecció de l’equip auditor, la selecció dels llocs on es 
realitzarà i el cronograma de les activitats a desenvolupar. Implica, a més, recopilar i analitzar 
informació preliminar sobre els processos a auditar. 
 
1. Definició d’objectius: L’objectiu comú en tots els casos és identificar i documentar el comportament 
ambiental de l’empresa o activitat auditada.
 
2. Definició de l’abast: En concordança amb els objectius de la auditoria, s’han de definir els nivells de 
profunditat i detall, i els límits en termes espacials, temporals i funcionals. Generalment, la definició de 
l’abast de l’auditoria és un procés iteratiu, deixant espai per a re-formulacions posteriors, en la mesura 
que es guanya més experiència respecte a la realitat de l’empresa.

3. Selecció de l’equip d’auditoria i recursos necessaris: L’equip de auditors ha de ser seleccionat 
d’acord amb l’envergadura i naturalesa de l’empresa. Una auditoria simple requerirà, almenys, de 
dos professionals  amb experiència i coneixements en aquells aspectes rellevants, tant ambientals 
(legislació ambiental, impactes ambientals) com de processos de les activitats específiques a auditar. 
A part de les característiques tècniques dels membres de l’equip auditor, s’ha de posar èmfasi 
en aquelles facetes personals i ètiques, com ara maduresa, capacitat de comunicació, discreció i 
fiabilitat, gentilesa en el tracte, responsabilitat, i altres, que faciliten l’accés a la informació i la reeixida 
execució de les activitats en terreny (entrevistes i/o reunions).
 
4. Selecció dels llocs i activitats a auditar: Aquests depenen del tipus d’auditoria, els seus objectius 
i abast. En el cas d’una auditoria en el context d’un sistema de gestió ambiental, es cobreixen les 
instal·lacions, processos o activitats identificades dins de la política ambiental de l’empresa.
 
5. Preparació del pla i de l’equip auditor: El pla d’auditoria inclou totes aquelles etapes i activitats 
requerides per a completar l’exercici. Un cop definits els objectius, abast, àrees prioritàries, equip 
auditor i llocs a auditar, s’han d’especificar les tasques a desenvolupar abans, durant i després de les 
activitats en terreny:

6. Calendari d’activitats: S’ha de definir la durada prevista per cada etapa i activitat, els recursos 
humans i dels materials involucrats. 

7. Obtenció i anàlisi de la informació preliminar requerida: Cal informació preliminar sobre els 
processos, procediments, legislació vigent, estàndards ambientals, i altres dades, que permetin 
avaluar l’acompliment ambiental de l’activitat auditada. Les fonts de informació inclouen arxius legals, 
documents comptables, expedients de personal, registres d’accidents, plans d’emergència i de 
seguretat i higiene ambiental, registres de proveïdors i matèries primeres, diagrames de processos, 
bases de dades obertes. Una part important d’aquesta informació ha de ser lliurada per l’empresa 
auditada, en forma prèvia a la realització de les activitats en terreny.
Llistat d’informació preliminar bàsica:
• Descripció de l’empresa, productes, pràctiques i processos, mode d’operació. 
• Requeriments materials i energètics. 
• Historial de problemes ambientals (amb la comunitat, autoritats, etc.). 
• Identificació i quantificació dels residus (emissions gasoses i líquides, residus sòlids). 
• Fonts de residus en el procés. Gestió (segregació, reciclat, recuperació). 
• Tractament i control de residus. 
• Identificació de compostos perillosos. Quantitats, transport, emmagatzematge, etc. 
• Identificació d’altres agents d’impacte potencial sobre el medi ambient. 
• Plans d’emergència. 
• Historial d’accidents. 
• Plans d’entrenament. Informació sobre riscos operacionals. 
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• Informes mèdics sobre la salut dels treballadors. 
• Controls ambientals existents, senyals d’alerta, alarmes, documentació. 
• Programa de vigilància ambiental. Grau de compliment.

8. Comunicació amb l’empresa per aconseguir un clima de cooperació: la col·laboració activa de tots 
els treballadors de l’empresa auditada és una condició fonamental per a l’èxit de l’auditoria. Per això, 
és necessari  que el responsable ambiental de l’empresa expliqui clarament els objectius que es 
persegueixen amb l’auditoria i els passos a seguir, evitant que aquesta sigui vista com una amenaça. 
La comunicació entre l’equip auditor i el interlocutor intern ha de ser fluida i expedita, de manera 
que cada acció de l’equip auditor es dugui a terme després d’haver estat acceptada i compresa pels 
responsables de l’empresa.  

9. Distribució de tasques en l’equip auditor: L’avaluació de la informació preliminar obtinguda permetrà 
establir amb més precisió el pla de treball, així com les prioritats.  

10. Anàlisi preliminar de les activitats a auditar: La informació preliminar ha de ser analitzada en 
profunditat, conjuntament amb els factors de l’entorn que poden ser afectats per les activitats de 
l’empresa, per identificar i avaluar les relacions entre ells. Això permetrà donar suport al establiment 
de prioritats previ al programa en terreny.  

11. Identificació dels estàndards per avaluar el comportament ambiental: Aquest aspecte és important, 
particularment en aquelles auditories que impliquin verificació del comportament ambiental. Els 
estàndards són valors que fixen mínims de qualitat ambiental o màxims per a les emissions. Els 
estàndards poden ser interns (establerts per les polítiques ambientals de l’empresa) o externs 
(establerts per la legislació o normes sectorials). És important acordar des d’un començament quins 
estàndards seran utilitzats, amb consens sobre això entre l’equip auditor i l’empresa auditada.  

12. Definició dels mètodes i procediments a utilitzar en el treball en terreny: Els procediments de 
mostreig i anàlisi s’especifiquen en aquesta etapa. Permetran dur a terme el treball en terreny per a 
comprovar el grau de veracitat de la informació disponible.  

13. Preparació de les eines d’auditoria: Les eines bàsiques per obtenir informació en terreny són: 
els documents de treball, les reunions, i les anàlisis o observacions tècniques. És fonamental 
comptar amb documents de treball que permetin abordar en forma estructurada la auditoria. Les 
entrevistes s’han de fer personalment, per així poder apreciar les reaccions de l’entrevistat i donar-li 
major interacció a la comunicació. Els qüestionaris serveixen per donar-li una major orientació a la 
entrevista, establint criteris prèviament definits, permetent a més generar un document de treball. Els 
resultats de les anàlisis i observacions tècniques efectuades en terreny, han de ser comparats amb 
els estàndards corresponents. 

- Activitats en terreny  
Les activitats específiques a realitzar en terreny depenen del tipus de auditoria ambiental, tot i que 
tenen una base comuna: la recerca i verificació d’informació en terreny. 
 
1. Reunions d’obertura: Aquestes reunions permeten establir clarament els objectius de l’auditoria, les 
seves motivacions, els procediments metodològics a emprar i el programa a desenvolupar. 
 
2. Identificació i comprensió del sistema de gestió: Aquesta és una de les activitats inicials del 
treball en terreny. Implica conèixer els processos i controls interns, l’organització de la planta, 
responsabilitats, paràmetres ambientals sota control, problemes passats i presents, entre altres.  

3. Recull d’informació en terreny: Aquesta informació permetrà verificar el compliment amb les lleis, 
regulacions, polítiques internes o altres estàndards ambientals. Aquesta evidència s’obté a partir de 3 
fonts generals:  
• Preguntes (entrevistes, qüestionaris): Les tècniques de conducció d’entrevistes i confecció 
de qüestionaris estan àmpliament documentades en la literatura especialitzada. En general, 
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l’entrevista requereix d’una acurada planificació i preparació. L’entrevistador ha de tenir un bon nivell 
d’entrenament i característiques de personalitat idònies. Els qüestionaris han de ser clars i precisos.
• Observacions directes (inspeccions a les instal·lacions): Les visites a les instal·lacions ofereixen 
una bona oportunitat per identificar fonts d’emissions no definides en els diagrames de procés (p. 
ex.: ventilacions, vessaments, pèrdues). Es recomana efectuar aquestes inspeccions en les primeres 
etapes de l’auditoria, per aconseguir una adequada familiaritat amb els processos a auditar. S’han de 
privilegiar inspeccions en condicions crítiques. És important que l’auditor tingui algun registre físic de 
les seves observacions (p. ex.: vídeos, fotografia, dibuixos). 
• Verificació de dades (mostrejos i anàlisi, revisió de càlculs i registres): Aquí s’inclouen: preses de 
mostra d’efluents, verificació de registres de residus, validació d’anàlisi de laboratori, etc. És important 
identificar les deficiències per absència de registres, incompliment dels procediments establerts, falles 
en els sistemes de control, etc.
4. Avaluació dels resultats: Les evidències i documentació obtingudes anteriorment han de ser 
exhaustivament avaluades, en el context dels objectius de l’auditoria. S’hauran identificar aquelles 
deficiències de caràcter general i les que corresponguin a aspectes parcials del sistema de gestió. A 
més, s’ha d’analitzar el seu nivell de importància. Els aspectes més importants a avaluar són: 
        - Verificar compliment amb la legislació ambiental. 
        - Verificar l’efectivitat d’accions correctives. 
        - Identificar potencials millores. 
        - Formular recomanacions. 
5. Reunió de tancament: Els resultats de les accions d’auditoria són comunicats a l’empresa a mesura 
que progressa l’auditoria. Els resultats finals es discuteixen i analitzen en conjunt, entre auditors i 
empresa, donant tancament a les activitats en terreny, permetent aclarir qualsevol error o ambigüitat 
abans d’elaborar l’informe final.

- Activitats finals: informe final i pla de seguiment 
Els informes d’auditoria ambiental són el resultat final de l’execució de tots els passos estipulats 
en el pla d’auditoria. L’estructura i contingut són específiques a cada tipologia d’auditoria.  Les 
recomanacions han d’incloure un pla d’acció per assegurar el compliment de les mesures destinades 
a corregir les deficiències del sistema de gestió ambiental. El seguiment del pla d’acció permetrà 
garantir el compliment dels procediments i terminis establerts.

Recomanacions respecte als documents de treball

  
• Escriptura llegible. 
  • Identificació d’entrevistador i entrevistat. 
  • Registrar data de visita. 
  • Indicar les fonts d’informació. 
  • Relacionar la informació lliurada amb les etapes del pla. 
  • Resumir cada secció i assenyalar les conclusions. 
  • Copiar qualsevol document que serveixi de suport a les conclusions (negatives o positives). 
  • Enumerar les pàgines en forma consecutiva, i ordenar els documents en forma lògica. 
  • No deixar cap pregunta sense resposta. 
  • Repassar tots els documents de treball per verificar la seva coherència.
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EL PROCÉS DE L’AUDITORIA MEDIAMBIENTAL
 
El procés de desenvolupament d’una auditoria mediambiental implica una sèrie d’activitats compreses 
dins d’una metodologia especial. Les activitats pròpies de l’auditoria consisteixen en la recerca i 
recopilació de informació, visites, aplicació de qüestionaris, estudi dels documents de l’empresa, 
entrevistes amb el personal de l’empresa, observació per part de l’auditor, presa de mostres i anàlisi 
de les mateixes, etc. 
Processada tota aquesta informació, es procedeix a la seva anàlisi per conèixer la situació 
mediambiental de la empresa, incloent-hi els aspectes jurídics i econòmics afectats, i finalment, es 
formula i s’elabora un informe. (González Malaxechevarría, 1997) 
El procés, en realitat s’inicia amb l’establiment d’un diagnòstic previ, amb el qual es té una visió més o 
menys precisa del treball a realitzar, podent concretar aquest a través d’un contracte. El pas següent 
consistirà a definir el contracte, signar-lo i executar el convingut. El contracte ha de contenir la missió 
i objectius dels auditors, els controls tècnics i científics que s’efectuaran, els documents necessaris, la 
cronologia de les intervencions i el pressupost. 
Pel que fa als objectius de l’examen, el que es persegueix en primer lloc és la verificació de la situació 
tècnica i mediambiental de l’empresa en funció de la informació recopilada, documents, entrevistes, 
qüestionaris, controls tècnics i de la normativa i reglamentació existent. En segon lloc es contempla 
l’anàlisi i la discussió crítica dels resultats en funció dels objectius plantejats en un principi.

- Avaluació dels resultats
 
- Estudi de la informació recopilada 
L’anàlisi de tota la informació obtinguda a través de documents, entrevistes i converses, qüestionaris, 
normatives, controls tècnics, visites i inspeccions, antics plans de gestió ambiental, etc., ha de ser 
profund i complet per tal de conèixer el funcionament de l’empresa i el seu control intern. Els resultats 
dels anàlisi s’han de recolzar en una sòlida base constituïda per proves irrefutables, tant si es tracta 
d’aspectes positius de l’empresa com si són negatius, deficiències, incompliments de la normativa, 
etc.

- Estudi de les àrees fortes i febles de l’empresa 
Es persegueix en aquesta fase la verificació del compliment per part de l’empresa de la normativa i 
reglamentació existents, de manera que l’auditor ha de ser rigorós, avaluant objectivament, sector per 
sector, els riscos, fallades i deficiències detectades segons els següents criteris d’avaluació: 
- Formació i experiència del personal. 
- Definició clara i precisa del repartiment de tasques i responsabilitats. 
- Divisió de les funcions per minimitzar els conflictes de poder. 
- Sistema d’autorització eficaç. 
- Existència de control intern. 
- Existència de mesures de seguretat. 
- Existència de documents que determinin les gestions a seguir. 
- El treball de l’auditor haurà de seguir dos criteris: el risc que corre l’empresa i l’eficiència del control 
intern.
- Recopilació d’evidències 
El resultat de l’aplicació de les proves obtingudes constitueix el material d’auditoria que determina 
la situació legal de l’empresa i que serveix per elaborar l’informe final de l’auditoria. Per tant, les 
deficiències i els incompliment de la normativa detectats han de fonamentar-se rigorosament 
sobre aquestes proves. Els mètodes per a l’obtenció de proves, en general, són: qüestionaris, test, 
entrevistes i reunions, observacions, visites tècniques o inspeccions, anàlisi de dades disponibles, 
anàlisi de mostres, d’emissions, de residus, etc.

- Avaluació de les evidències 
Les evidències obtingudes s’analitzen curosament per detectar totes les falles i deficiències del 
funcionament de l’empresa o entitat i els riscos que suposa el no solucionar aquests problemes.
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- Informe sobre els resultats de l’auditoria (o informe previ) 
Un cop recopilada i analitzada tota la informació s’estarà en condicions de redactar un informe dirigit 
als directius de l’empresa, els quals decidiran si ho fan extensiu als tècnics i altre personal que 
creguin oportú. En l’informe es mostraran totes les deficiències trobades en el funcionament intern, 
així com els riscos mediambientals, jurídics, econòmics i financers que amenacen a l’empresa. 
Normalment es realitza una reunió entre l’auditor i els directius i tècnics amb l’objecte de discutir 
resultats, plantejar i respondre interrogants, formular dubtes o realitzar crítiques.

Estructura de l’informe

1.1  Introducció 
 1.1.1 Aspectes generals 
 1.1.2 Objectiu general 
 1.1.3 Abast 
 1.1.4 Metodologia
1.2  Informació de l’entitat 
 1.2.1 El sector 
 1.2.2 Estructura del sector 
 1.2.3 Relacions de l’entitat
1.3  L’entitat 
 1.3.1 Breu ressenya històrica 
 1.3.2 Naturalesa jurídica 
 1.3.3 Objectius principals 
 1.3.4 Funcions principals de l’entitat 
 1.3.5 Breu descripció de l’estructura general 
 1.3.6 Patrimoni i pressupost 
 1.3.7 Béns i/o serveis oferts 
 1.3.8 Principals xifres de l’últim any

2. Resultat de l’auditoria 
 2.1 El Projecte “X” 
 2.2 Breu descripció 
 2.3 Observacions 
 2.4 Recomanacions

3. Conclusions
4. Recomanacions 
5. Annexos
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La planificació té el propòsit d’identificar el que es va a examinar, com, quan i amb quins recursos, 
igualment es determina l’abast, temps, objectius, criteris, i enfocament requerits per dur a terme 
una tasca eficient i efectiva. L’execució consisteix en la recopilació de proves i anàlisi d’evidències 
adequades pel que fa a qualitat i quantitat, basant-se en els objectius de l’auditoria, els criteris i la 
metodologia desenvolupades en la fase de planificació. L’elaboració de l’informe inclou la comunicació 
dels resultats de la auditoria a les diferents instàncies. El seguiment és l’activitat de reprendre els 
resultats d’auditories anteriors per tenir-los en compte en la planificació de la següent i donar-li 
continuïtat a la tasca realitzada.

Procés d’execució

1. planejament 
Comprèn les activitats següents: 
- Coneixement de l’entitat auditada. 
- Anàlisi general. 
- Estudi preliminar.

2. execució 
Comprèn les activitats següents: 
- Elaboració detallada del pla d’auditoria. 
- Preparació del programa d’auditoria. 
- Aplicació de proves i obtenció d’evidències i troballes. 
- Desenvolupament d’observacions i troballes d’auditoria. 
- Recomanacions. 
- Preparació de l’informe preliminar.

3. informe 
Comprèn les activitats següents: 
- Informe per projecte. 
- Informe final.
4. seguiment 
Comprèn les activitats següents: 
- Accions de seguiment. 
- Verificació del compliment de les recomanacions.

- Consideracions metodològiques segons el tipus d’auditoria  

Auditoria de verificació de compliment 
En aquest cas, és fonamental precisar les normes o estàndards sobre els quals es realitzarà la 
verificació de compliment. Generalment, es requereix verificar, entre d’altres: 
        1 El compliment amb les normes que regulen els residus líquids, sòlids i gasosos. 
        2 El compliment de les normes legals sobre radicació industrial 
        3 El compliment de les normes sobre condicions sanitàries i ambientals en els llocs de treball 
        4 El compliment de normes sobre prevenció d’accidents del treball 
        5 El compliment de les disposicions incloses en les resolucions de Qualificació Ambiental dels 
projectes sotmesos al sistema de Avaluació d’Impacte Ambiental. 
        6 El compliment amb disposicions ambientals sectorials. 
Aquestes auditories poden ser requerides per les autoritats ambientals, per clients, o per la mateixa 
empresa.
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Avaluació del sistema de gestió ambiental 
En el cas de les auditories de verificació del sistema de gestió ambiental, s’ha d’avaluar l’eficàcia dels 
controls interns i els efectes de la seva possible falla. Es hauran de verificar els aspectes claus: 
        1 Nivell de preparació i experiència del personal. 
        2 Responsabilitats clarament definides i assignades. 
        3 Controls interns adequats. 
        4 Existència de sistemes d’autorització. 
        5 Existència de procediments interns de verificació de compliment. 
        6 Existència de mesures de protecció (p. ex.: sistemes de seguretat, alarmes). 
        7 Procediments i resultats clarament documentats. 
És molt important incloure aquí, aspectes relacionats amb la seguretat i salut en el treball 
i l’assegurament de qualitat. Per aquests efectes, s’ha de verificar l’efectivitat del sistema 
d’assegurament de qualitat (si existeix) i els procediments associats a la prevenció de riscos. En 
cas de no existir, aquests aspectes han de ser abordats per l’auditor, qui haurà de recomanar la 
implementació de les mesures apropiades. (Asociación Española para la Calidad, 2006)

Auditoria de residus  
És important assenyalar que les auditories per identificar opcions de minimització de residus 
segueixen un procediment similar al descrit anteriorment. En aquest cas, l’anàlisi dels balanços de 
matèria i energia constitueix un dels pilars d’aquest tipus d’auditories, ja que permet avaluar els fluxos 
de recursos durant el procés i identificar aquelles activitats que presenten major potencial de pèrdues.  
Per dur a terme aquesta auditoria, és convenient començar considerant la globalitat de la planta, 
definint clarament els fluxos d’entrada i sortida:  
- Els fluxos d’entrada inclouen:  
        1 Matèries primeres.  
        2 Entrades. 
        3 Subministraments (vapor, aigua).  
        4 Combustibles, energia elèctrica  
- Els fluxos de sortida, normalment inclouen:  
        1 Productes semi-elaborats.  
        2 Productes acabats.  
        3 Residus (líquids, sòlids i gasosos).  
És important tenir una completa descripció del procés, el tipus de operació (p. ex.: contínua, 
discontínua), freqüència d’operació i estacionalitat.  
Després, s’ha de subdividir el procés de producció en els seus principals etapes, seguint l’ordre 
lògic de les operacions, sense entrar en majors detalls tècnics. Interessa definir, per a cada etapa, 
els fluxos de materials i energia, així com les condicions d’operació bàsiques (temperatura, pressió, 
concentracions).  
S’han d’identificar tots els corrents d’entrada i sortida per a cada etapa, i els fluxos massius respectius 
(p. ex.: kg / dia). És important identificar la presència de compostos perillosos (tòxics, explosius, 
inflamables, corrosius, etc.) i l’existència de condicions operacionals extremes (Temperatures i 
pressions extremes, reaccions exotèrmiques). Això permet identificar perills potencials i avaluar el 
nivell de risc operacional involucrat.  
En base a aquests resultats, s’ha de determinar la importància de cada etapa, en base a la quantitat 
i tipus de residus que generen, els recursos consumits, els nivells de riscos involucrats i la seva 
importància en el procés.  
D’aquesta manera, es poden identificar les etapes que han de ser estudiades amb més detall.  
En una fase posterior, es detallen les operacions incloses en aquestes etapes crítiques i s’identifiquen 
i quantifiquen les seves respectives corrents d’entrada i sortida. Aquelles operacions que demostrin 
ser principals fonts de residus, de consum de recursos, de pèrdues i que representen un significatiu 
risc operacional, han d’avaluar detalladament, amb la ajuda d’experts en el tema. Sobre això, és 
important conèixer l’opinió dels que estan encarregats d’operar les unitats crítiques i discutir amb ells 
els cursos d’acció possible.  
L’auditor haurà d’identificar possibles falles en els procediments de manteniment, o en els sistemes 
de mesurament / monitorització de variables claus, falles en el control de qualitat, debilitats en el nivell 
d’entrenament, falta de motivació / compromís, o altres causes.  
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Conjuntament, cal recopilar dades sobre les característiques del entorn i dels recursos directament 
afectats per l’activitat industrial, per així avaluar els efectes ambientals més significatius. Amb aquesta 
informació, l’auditor estarà en condicions de formular i avaluar diferents alternatives per minimitzar 
aquestes pèrdues i, per tant, reduir el impacte ambiental.

FASE 1 
PRELIMINAR

- ús del terreny

PREPARACIÓ DE L'AUDITORIA 

1) Preparar i organitzar l'equip d'auditoria i els recursos. 
2) Dividir el procés en operacions unitàries. 
3) Elaborar el diagrama de processos. 

FASE 3: SÍNTESI 

AVALUAR LES OPCIONS DE REDUCCIÓ DE RESIDUS 
17) Avaluació tècnica, econòmica i ambiental de les opcions 
18) Seleccionar les opcions viables 

IDENTIFICAR OPCIONS DE REDUCCIÓ DE RESIDUS 
13) Identificar i caracteritzar els principals problemes de residus 
14) Identificar mesures de reducció òbvies 
15) Identificar i avaluar la segregació de residus 
16) Identificar mesures de reducció de llarg termini 

ELABORAR PLA D'ACCIÓ PER REDUIR ELS RESIDUS 
19) Dissenyar i implementar un pla d'acció per reduir la generació 
de residus, basat en un augment de l'eficiència del procés. 

FASE 2 
BALANÇ DE MATÈRIA I ENERGIA 

ENTRADES 
4) Requeriments materials i energètics.
5) Consum d'aigua. 
6) Re-utilització i reciclo de residus.

BALANÇ DE MATÈRIA I ENERGIA 
10) Avaluar la informació d'entrades i sortides del procés.
11) Balanç de matèria i energia aproximat.
12) Analitzar i refinar el balanç. 

 SORTIDES
7) Productes i subproductes
8) Residus líquids, gasosos, sòlids.
9) Pèrdues de calor. 

fig 1: Auditoria de residus
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Auditoria energètica
 
- Primera etapa: eina de valoració del consum energètic 
1-Càlcul de demandes energètiques: 
A partir de les dades constructius de l’edifici que anem a qualificar i de les dades meteorològiques 
de la zona d’emplaçament de l’edifici i amb el càlcul de càrregues tèrmiques, calcularem la demanda 
energètica de l’edifici per a cada mes de l’any, tant en calefacció per als mesos d’hivern, com en 
refrigeració per als mesos d’estiu. També tindrem en compte el consum energètic necessari per 
proveir la demanda d’aigua calenta sanitària i tipus i distribució de lluminàries i làmpades utilitzades, 
regulació de la seva encesa i apagat, i mesurament de nivells d’il·luminació. 

- ús del terreny

INFORME

COSTOS ECONÒMICS

AVALUACIÓ ENERGÈTICA

IMPACTE AMBIENTAL

CONSUM ENERGÈTIC

DEMANDA ENERGÈTICA

CÀRREGUES TÈRMIQUES
2-Càlcul del consum energètic: 
Un cop obtingudes les demandes energètiques de l’edifici 
calcularem el consum energètic necessari per satisfer 
aquesta demanda, fent ús del concepte de rendiment mitjà 
estacional. 

- Segona etapa: valoració de l’impacte Mediambiental (CO2) 
3-Càlcul d’emissions de CO2: 
Després d’obtenir el consum energètic de l’habitatge, 
calcularem les emissions de CO2 a l’atmosfera en kg de CO2 
per m2 de superfície. 

- Tercera etapa: escala de certificació energètica-Anàlisi 
d’avaluació energètica 
Depenent d’aquest nivell d’emissions de diòxid de carboni 
realitzarem l’avaluació energètica de l’edifici com Acceptable, 
Bona o Molt Bona. 

- Quarta etapa: anàlisi econòmica 
Un cop conegut el consum energètic dels sistemes i 
seleccionat les instal·lacions tèrmiques, aquestes ens 
indiquen quin és el tipus de combustible usat, amb això i 
obtenint les tarifes de preus vigents, es determina el cost 
d’operació anual de l’edifici. Conegut el sistema emprat 
i el seu disseny en potència, ens permet obtenir el cost 
d’inversió. Mitjançant el cost d’inversió i el d’operació es pot 
realitzar una anàlisi econòmica de rendibilitat. 

 
- Avaluació energètica 
L’avaluació energètica es porta a terme mitjançant dos aspectes diferents: 
1) Teòric: mitjançant simulació 
2) En condicions reals de funcionament: mitjançant experimentació o monitorització. 
 
- Mesures finals 
Conclosa l’avaluació de les dades, es prendran les mesures per optimitzar les instal·lacions, 
mitjançant aïllaments, ventilacions i aportació de materials segons correspongui. També aquestes 
dades són necessàries per a considerar la necessitat d’aportar o no d’un sistemes de calefacció o 
aire condicionat. Permet seleccionar a més, l’equipament, el sistema d’energia a utilitzar i la valoració 
econòmica
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LA QUALITAT ENERGÈTICA 
EN ELS EDIFICIS

- ús del terreny

NOVA CONSTRUCCIÓ REHABILITACIÓ

METODOLOGIA D'ANÀLISI

AUDITORIA ENERGÈTICACERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

QUALITAT MEDIAMBIENTAL
- balanç energètic
- balanç emissions CO2

VIABILITAT ECONÒMICA 
(inversió / amortització)

METODOLOGIA D'ANÀLISI

fig 2: Auditoria energètica
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ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA 
 
L’Anàlisi del Cicle de Vida, Life-Cycle Assessment en anglès (LCA), és un procés objectiu per 
identificar, graduar i avaluar els impactes ambientals en totes les parts del cicle de vida d’un producte, 
un procés o una activitat (Aranda Usón, 2006). Segons la norma ISO 14040, el LCA es defineix com 
“una tècnica per determinar els aspectes ambientals i impactes potencials associats a un producte 
(o servei) mitjançant un inventari de les entrades i sortides rellevants del sistema, una avaluació 
dels impactes ambientals potencials associats a aquestes entrades i sortides i una interpretació dels 
resultats de les fases d’inventari i impacte en termes dels objectius de l’estudi “. 
Fins a finals dels anys 80, l’Anàlisi del Cicle de Vida consistir principalment en estimacions 
d’emissions i es va usar més freqüentment en l’avaluació interna de alternatives d’embalatge. És 
en els 90 quan la seva aplicació s’amplia a camps com els de materials de construcció, productes 
químics, cotxes o indústries de electrònica. 
Amb la varietat creixent d’aplicacions, va sorgir la necessitat d’estandarditzar procediments per tal 
d’explorar les maneres per millorar i ampliar les capacitats del LCA. L’Organització Internacional 
d’Estandardització (ISO) va començar a desenvolupar tals estàndards. L’any 1997 es va publicar la 
norma ISO 14040:Norma sobre Gestió Ambiental-Anàlisi de Cicle de Vida-Principis i estructura. El 
2006, la ISO publicar una segona edició dels estàndards de l’Anàlisi del Cicle de Vida: la norma ISO 
14040: Direcció Ambiental-Avaluació del Cicle de Vida juntament amb la Norma ISO 14.044: Direcció 
Ambiental-Avaluació del Cicle de Vida-Exigències i Pautes. Aquestes normes anulen i substitueixen 
l’anterior i proporcionen la guia per a l’avaluació d’impacte i les fases d’interpretació de l’Anàlisi del 
Cicle de Vida.

- Definició
 
L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) és un procés per avaluar, de la forma més objectiva possible, «les 
càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat identificant i quantificant l’ús de 
matèria i energia i els abocaments al entorn; per determinar l’impacte que aquest ús de recursos i 
aquests abocaments produeixen al medi ambient, i per avaluar i portar a la pràctica estratègies de 
millora ambiental. 
L’estudi inclou el cicle complet del producte, procés o activitat, tenint en compte les etapes de: 
extracció i processat de matèries primeres, producció, transport i distribució; ús, re-utilització i 
manteniment, i reciclatge i disposició del residu. »(Clemente, 2005) 
D’aquesta forma un ACV complet permet atribuir als productes «tots els efectes ambientals derivats 
del consum de matèries primeres i d’energies necessàries per a la seva manufactura, les emissions i 
residus generats en el procés de producció així com els efectes ambientals procedents de la fi de vida 
del producte quan aquest es consumeix o no es pot utilitzar. 
L’ACV consisteix per tant en un tipus de comptabilitat ambiental en la qual es carreguen als productes 
els efectes ambientals adversos, degudament quantificats, generats al llarg del seu cicle de vida. 
»(Mendoza Seguí, 2001)

- Complexitat
 
L’aplicació de l’ACV en productes complexos, en què els límits del sistema s’estenen en una 
multiplicitat d’activitats, pot resultar en graus de complexitat incompatibles amb avaluacions fiables 
del Cicle de Vida. És aquest el cas de la construcció en el qual la complexitat és evident (Brantley, 
1996). L’ACV incideix sobre una gran diversitat de variables que no tenen sempre el mateix sentit, és 
a dir, pot donar el cas que la millor opció energètica no sigui la que generi menys residus o emissions. 
A més d’aquest condicionant, cal considerar qüestions com la definició d’escales comuns d’avaluació 
entre variables i situacions diferents. 
Si s’analitza l’activitat sencera que implica una construcció, s’haurà de valorar la seva incidència 
mediambiental en tot el procés: 
- Extracció de roques, minerals i materials de tot tipus. 
- Despeses energètiques i procediments per a la fabricació d’elements constructius. 
- Despeses energètiques i procediments per a la fabricació de sistemes i equips d’instal·lacions. 
- Transports de materials, elements i equips. 
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- Posada en obra, mitjans i maquinària. 
- Despeses energètiques en climatització i il il·luminació i contaminació derivada. 
- Manteniment i ús, aigua, residus i abocaments. 
- Re-utilització i procediments per a canvis d’ús. 
- Enderroc i derivacions de l’abandonament de les edificacions. 
Una manera d’acostar-se a una correcta definició del que significa el Cicle de Vida d’un producte seria 
la que el defineix com “conjunt d’etapes consecutives i inter-relacionades del sistema del producte des 
de l’adquisició de les matèries primeres, o generació de recursos naturals, fins a la seva eliminació 
final. “[ISO 14040].

- Metodologia 
 
Definició d’objectius i abast 
Es realitza per tal de programar correctament l’estudi. Té com a objectiu agrupar dos tipus 
d’informacions. En primer lloc, tracta d’aclarir quines són les metes de l’estudi, i en segon lloc, 
estableix els límits de caràcter temporal i geogràfic per a l’estudi. 
 
Anàlisi de l’inventari 
En aquesta fase, s’identifiquen i quantifiquen els aspectes o càrregues mediambientals al llarg del 
cicle de vida del producte. En definitiva, es tracta d’inventariar les emissions a l’aire, aigua i sòl, així 
com el consum de recursos en totes i cadascuna de les etapes del cicle. 

Avaluació d’impacte 
Cadascuna de les diferents càrregues ambientals quantificades en l’Inventari del Cicle de Vida són 
causa d’un o diversos impactes ambientals. Aquesta fase consisteix en la identificació i avaluació 
d’aquests impactes generats en el cicle de vida del producte. El fruit final d’aquesta fase és una 
quantificació d’impactes per categories. 
 
Interpretació 
En aquesta última fase del LCA, els resultats anteriors han de ser reunits, estructurats i analitzats. 
Amb ells es genera un informe amb les conclusions que puguin donar respostes a les qüestions que 
anticipadament van ser definides en els objectius i abast de l’estudi. 

És important tenir en compte que la gravetat d’un determinat impacte o categoria d’impactes pot 
ser molt diferent d’unes regions a altres, en funció de la situació soci-econòmica, de les condicions 
ambientals o els recursos naturals.

- Etapes del cicle de vida
 
Les etapes del cicle de vida (Grisel, 2004), són: 
1. Adquisició de matèria primera: etapa d’activitats d’acció directa sobre el medi natural. En aquest 
punt s’inclou el material no renovable, l’aigua i la biomassa. 
2. Processament de material a granel: tractament de la matèria primera (separació i purificació per 
exemple) per adequar els materials a transformacions posteriors. 
3. Producció de materials tècnics i d’especialitat: alguns autors combinen aquesta etapa amb l’anterior 
designant «tractament de materials». 
4. Fabricació i acoblament: en aquesta etapa s’acaben de produir els materials de base i els materials 
tècnics. 
5. Transport i distribució: amb l’actual sistema globalitzat, aquesta etapa adquireix especial 
importància donades les grans distàncies que han de recórrer els productes per a la seva 
comercialització en llocs diferents a on s’han produït. En molts casos, els components necessaris per 
a la fabricació del producte final també recorren importants distàncies. 
6. Ús i servei: en aquesta etapa es comptabilitza el manteniment i les reparacions que necessita 
el producte durant el seu ús pel consumidor (alguns productes no poden usar-se directament, 
necessiten accions, com ara els aliments congelats). En aquesta fase també es considera la re-
utilització interna de materials. 



Eines de gestió ambiental 123

7. Retirada i tractament: en aquest pas és clau la possibilitat de re-utilització o reciclatge dels 
materials (valorització del material), en alguns casos és possible tancar els cicles de vida inserint el 
material retirat en un punt de la fabricació d’un nou material. 
8. Disposició, destinació final: quan el material no és valorat acaba el seu cicle de vida. En aquest 
punt es valora la forma en què aquest és dipositat en el medi natural. En el dipòsit d’un material 
es poden tenir en compte i controlar seves característiques físic-químiques per exemple i prendre 
mesures per evitar efectes negatius del material rebutjat sobre l’entorn.

- ISO 14040 i ACV 
 
En el conjunt de normes anterior, la ISO 14040 és la relativa al ACV. Donada la seva complexitat, 
aquesta normativa estableix un protocol al qual s’ha d’ajustar tot estudi d’ACV. La ISO 14040 dóna la 
següent definició de l’ACV: 
«L’ACV és una tècnica per determinar els aspectes ambientals i impactes potencials associats a 
un producte: compilant un inventari de les entrades i sortides rellevants del sistema; avaluant els 
impactes ambientals potencials associats a aquestes entrades i sortides, i interpretant els resultats de 
les fases d’inventari i impacte en relació amb els objectius de l’estudi. » ISO 14040, 1997 
Les categories generals d’impactes mediambientals que precisen consideració inclouen l’ús de 
recursos, la salut humana i les conseqüències ecològiques (ISO, 1997). [...] 
Dins de la normalització ISO s’han de distingir normatives i informes tècnics. A dia d’avui s’han 
elaborat cuatre normatives relacionades amb l’ACV: 
- ISO 14040: Gestió mediambiental, ACV, Principis i estructura (1997). 
Especifica el marc general, principis i necessitats bàsiques per realitzar un estudi d’ACV, no descrivint 
la tècnica de l’ACV en detall. 
- ISO 14041: Gestió mediambiental, ACV, Definició de l’objectiu i abast i l’anàlisi de l’inventari del cicle 
de vida (1998). 
En aquesta normativa s’especifiquen les necessitats i procediments per elaborar la definició dels 
objectius i abast de l’estudi i per realitzar, interpretar i elaborar l’informe de l’anàlisi de l’ICV (LCI). 
- ISO 14042: Gestió mediambiental, ACV, Avaluació de l’Impacte del Cicle de Vida; Environmental 
management LCA-LCIA/Life Cycle Impact Assessment (2000). 
En ella es descriu i estableix una guia de l’estructura general de la fase d’Anàlisi de l’Impacte del Cicle 
de Vida (AICV) (LCIA). S’especifiquen els requeriments per dur a terme un AICV i es relaciona amb 
altres fases l’ACV. 
- ISO 14043: Gestió mediambiental, ACV, Interpretació del cicle de vida. Environmental management, 
LCA-LCI (2000). 
Aquesta normativa proporciona les recomanacions per realitzar la fase d’interpretació d’un ACV o els 
estudis d’un ICV, en ella no s’especifiquen metodologies determinades per dur a terme aquesta fase. 
 
- Metodologia proposada per l’ISO 14040
 
D’acord amb la metodologia proposada per la normativa ISO 14040 un projecte d’ACV pot dividir 
en quatre fases: objectius i abast de l’estudi, anàlisi de l’inventari, anàlisi de l’impacte i interpretació. 
Aquestes quatre fases no són simplement seqüencials. L’ACV és una tècnica iterativa que permet 
anar incrementant el nivell de detall en successives iteracions. 
 
- Objectiu i abast de l’estudi
 
En aquesta fase es defineix el tema d’estudi i s’inclouen els motius que porten a realitzar-lo. Un 
objectiu podria ser per exemple comparar dos o més productes diferents que compleixen les mateixes 
funcions, per aplicar la informació que s’obtingui en la comercialització o en la reglamentació de l’ús 
d’algun d’ells. Una altra fita podria ser determinar possibilitats concretes d’introduir millores en el 
disseny de productes existents, o en la innovació a través del disseny de nous productes, etc. 
També en aquesta fase s’estableix la unitat funcional. La unitat funcional descriu la funció principal del 
sistema analitzat. Un ACV no serveix per a comparar productes entre si, sinó serveis i / o quantitats 
de producte que duguin a terme la mateixa funció. Per exemple, no és vàlid comparar dos quilos de 
pintura diferents que no serveixin per realitzar la mateixa funció, cobrir una àrea equivalent amb una 
durada similar. 
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La unitat funcional proporciona una referència respecte a la qual les entrades i sortides del sistema 
poden ser normalitzades en un sentit matemàtic. 
Degut a la seva naturalesa global un ACV complet pot resultar molt extens. Per aquesta raó s’han 
d’establir uns límits que han de quedar perfectament identificats. Els límits del sistema determinen 
quins processos unitaris s’han d’incloure dins de l’ACV. Diversos factors determinen els límits del 
sistema, incloent la aplicació prevista de l’estudi, les hipòtesis plantejades, els criteris d’exclusió, les 
dades i limitacions econòmiques i el destinatari previst. 
 
- Anàlisi de l’Inventari del Cicle de Vida (ICV)
 
El segon pas és recollir i quantificar les entrades i sortides de matèria i energia corresponents al 
sistema producte durant el seu cicle de vida. 
Aquesta fase comprèn l’obtenció de dades i els procediments de càlcul per identificar i quantificar tots 
els efectes ambientals adversos associats a la unitat funcional. D’una forma genèrica anomenarem 
aquests efectes ambientals com «càrrega ambiental». Aquesta es defineix com la sortida o entrada de 
matèria o energia d’un sistema causant un efecte ambiental negatiu. Amb aquesta definició s’inclouen 
tant les emissions de gasos contaminants, com els efluents d’aigües, residus sòlids, consum de 
recursos naturals, sorolls, radiacions, olors, etc. 
Quan es treballi amb sistemes que impliquin diversos productes, en aquesta fase es procedirà a 
assignar els fluxos de matèria i energia així com les emissions al medi ambient associades a cada 
producte o subproducte. 
 
- Anàlisi de l’Impacte del Cicle de Vida (AICV)
 
L’estructura d’aquesta fase ve determinada per la normativa ISO 14042, distingint entre elements 
obligatoris i elements opcionals 
Els elements considerats obligatoris són: 
Selecció de les categories d’impacte, indicadors de categoria i models.
 
Classificació: en aquesta fase s’assignen les dades procedents de l’inventari a cada categoria 
d’impacte segons el tipus d’efecte ambiental esperat. Una categoria d’impacte és una classe que 
representa les conseqüències ambientals generades pels processos o sistemes de productes.
 
Caracterització: consisteix en la modelització, mitjançant els factors de caracterització, de les dades 
del inventari per a cadascuna de les categories d’impacte. 
Cada categoria d’impacte-per exemple acidificació-precisa d’una representació quantitativa 
anomenada indicador de la categoria,-per exemple emissió d’àcid equivalent. La suma de diferents 
intervencions ambientals per a una mateixa categoria es farà a la unitat de l’indicador de la categoria. 
Mitjançant els factors de caracterització, també anomenats factors equivalents, les diferents 
intervencions ambientals, emissions de gasos, per exemple, es converteixen a unitats de l’indicador. 
És necessari l’ús de models per obtenir aquests factors de caracterització. L’aplicabilitat dels factors 
de caracterització dependrà de la precisió, validesa i característiques dels models utilitzats.

Un exemple de categories d’impacte que, segons el CEPIS, s’inclouen generalment és: 
- Disminució de recursos. 
- Efecte hivernacle (directe i indirecte). 
- Disminució de la capa d’ozó. 
- Acidificació. 
- Nutrificación / eutrofització. 
- Formació d’oxidants fotoquímics. 
No obstant això les següents categories estan pitjor definides o només són utilitzades per alguns 
professionals: 
- Volum de dipòsit en abocadors. Destrucció de paisatges. 
- Toxicitat humana. 
- Eco-toxicitat. 
- Sorolls. 



Eines de gestió ambiental 125

- Olors. 
- Salut laboral. 
- Recursos biòtics. 
- Congestió.

També hi ha una sèrie d’elements opcionals que poden ser utilitzats depenent de l’objectiu i abast del 
estudi d’ACV: 
1. Normalització: s’entén per normalització la relació de la magnitud quantificada per a una categoria 
de impacte respecte un valor de referència ja sigui a escala geogràfica i / o temporal. 
2. Agrupació, classificació i possible catalogació dels indicadors. 
3. Ponderació: consisteix a establir uns factors que atorguen una importància relativa a les diferents 
categories d’impacte per després sumar-les i obtenir un resultat ponderat en forma d’un únic índex 
ambiental global del sistema. 
4. Anàlisi de qualitat de les dades: ajudarà a entendre la fiabilitat dels resultats del AICV. es 
considerarà obligatori en anàlisis comparatives. 
 
- Elements obligatoris i opcionals de l’AICV d’acord a la ISO
 
Una diferència important entre els diferents mètodes d’avaluació d’impactes resideix en l’opció 
d’analitzar el efecte últim de l’impacte ambiental, endpoint, o bé, considerar els efectes intermedis, 
midpoints. les categories d’impacte ambiental intermèdies es troben més properes a la intervenció 
ambiental, permetent, en general, models de càlcul que s’ajusten millor a aquesta intervenció. 
Aquestes proporcionen una informació més detallada sobre de quina manera i en quin punt es 
afecta el medi ambient. Les categories d’impacte finals són variables que afecten directament a la 
societat, per tant la seva elecció resultaria més rellevant i comprensible a escala global. Per tot això, 
actualment, és més comú recórrer a categories d’impacte intermèdies.

- Interpretació
 
La interpretació és la fase d’un ACV en què es combinen els resultats d’anàlisi de l’inventari amb la 
avaluació d’impacte. Els resultats d’aquesta interpretació poden adquirir la forma de conclusions i 
recomanacions per a la presa de decisions. Permet determinar en quina fase del cicle de vida del 
producte es generen les principals càrregues ambientals i per tant quins punts del sistema avaluat 
poden o s’han de millorar. 
En els casos de comparació de diferents productes es podrà determinar que representa un millor 
comportament ambiental.
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ETAPES DEL CICLE DE VIDA D’UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

A. Extracció i processament de matèries primeres 
Es tracta de la primera etapa del cicle de vida d’una material de construcció. Consisteix en l’obtenció i 
el posterior tractament de matèries primeres. Es coneix com a matèries primeres als materials extrets 
de la natura que serveixen per transformar la mateixa i construir béns de consum. 
Els majors impactes mediambientals associats a les activitats d’extracció de materials són típicament 
l’esgotament dels recursos naturals, les deixalles generats per la pròpia activitat i el consum d’energia 
(Guinée, 2002). 

B. Producció i fabricació del material 
En aquesta fase s’elabora el material en si i s’ajusta per a l’obtenció d’un producte. S’entén per 
producte tot allò que és capaç de satisfer una necessitat. La fase de producció o fabricació dels 
materials de construcció representa igualment una altra etapa del seu cicle de vida amb abundants 
repercussions mediambientals. Això ve associat al consum d’energia, a emissions a l’atmosfera de 
CO2, pols en suspensió, sorolls i vibracions, abocaments líquids a l’aigua, residus i l’excés de consum 
energètic. 

C. Construcció 
Arribat a aquest punt del cicle, el material és emprat en la construcció per a la qual ha estat dissenyat. 
Es tracta d’una de les etapes més importants del cicle ja que és la culminació de les fases anteriors. 
En ella s’utilitzen molts materials diferents, per tant, en la construcció conflueixen les diverses 
normatives dels materials en si i les normatives de l’ús dels materials de construcció en cada cas en 
particular. Això dóna lloc a un extens i complex entramat normatiu. 

D. Ocupació i ús 
En aquesta fase, les consideracions relatives a l’impacte ambiental estan relacionades amb l’emissió 
de substàncies nocives tant en interior (afectant a la salut), com al exterior (afectant la qualitat d’aire, 
aigua i sòl). 

E. Demolició 
Demolició és el contrari de construcció, és a dir, la destrucció d’allò existent. 
Els impactes ambientals més importants que es generen durant aquesta etapa són la formació de 
pols i la producció de residus. Es coneixen habitualment com runes, la gran majoria dels quals no són 
contaminants, però, alguns residus amb proporcions d’amiant, fibres minerals o dissolvents i additius 
de formigó poden ser perjudicials per a la salut. 

F. Tractament com Residus / Reciclatge 
Finalment, la fase final del cicle de vida dels materials de construcció coincideix amb seu tractament 
com a residu. A més de provenir de la demolició d’obres al final de seva vida útil, també poden 
originar-se com materials de rebuig d’obres de nova planta o de reformes. 
Un cop arribat a aquest punt, el cicle de vida d’una material de construcció tornaria a començar. Els 
productes obtinguts a través del reciclatge s’incorporarien a la primera etapa del cicle substituint 
parcialment a les matèries primeres naturals. 
No hi ha cap dubte i està totalment assumit que la correcta avaluació del comportament 
mediambiental d’un producte s’ha de fer tenint en consideració tot el seu cicle de vida. D’altra banda, 
el cicle de vida complet dels productes de la construcció és d’una gran complexitat, ja que està 
compost per diversos subsistemes connectats entre si en forma de flux progressiu, els quals es inicien 
amb l’adquisició de les matèries primeres, passant per altres subprocessos intermedis, fins arribar 
al final de la seva vida útil quan són portats a abocadors. El procés complet del cicle de vida tal com 
s’ha descrit sol denominar “des de la bressol a la tomba “. La possibilitat de l’existència de posteriors 
etapes de reutilització i reciclat pot modificar aquest cicle. 
Al llarg del cicle de vida, es produeixen contínues interrelacions entre l’entorn, els fluxos de material i 
energia, i els productes i emissions ubicats dins o fora dels límits del sistema considerat. La necessitat 
d’estudiar, des del punt de vista mediambiental, totes aquestes interrelacions exigeixen l’ús de 
mètodes fiables que valorin i quantifiquin els seus efectes. 
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Entre els paràmetres quantificables per a l’estudi estan inclosos els relacionats amb el consum de 
matèries primeres, consum d’aigua i energia, emissions d’efluents líquids, emissions de gasos a 
l’atmosfera, residus sòlids, generació de coproductes, etc.

Producte 
de la 

construcció 

Cicle de vida

Producció Ús i manteniment Reintegració 

Material de 
construcció

• Consum d’energia i 
recursos 
naturals en els processos 
producció i transports; 
• Producció de sorolls i 
vibracions; 
• Producció de residus per 
excedents de processos i 
embalatges; 
• Emissions contaminants del 
aire, aigua o sòl 
(Transfronterera i locals); 
• Pertorbació de l’entorn amb 
impacte visual.

• Impactes potencials 
traslladats al producte 
intermedi o final que  
l’utilitza ..

• Impactes potencials 
traslladats al producte final 
que l’utilitza.

Component

• Consum d’energia i 
recursos 
naturals en els processos de 
producció i transport; 
• Producció de sorolls i 
vibracions; 
• Producció de residus per 
excedents de processos i 
embalatges; 
• Emissions de partícules a 
l’aire 
(P. ex: pols);

• Consum d’energia i 
recursos en els processos de 
manteniments; 
• Producció de residus o 
substàncies tòxiques, en 
funció dels processos de 
manteniment, la seva 
naturalesa 
i vida útil;

• Impactes potencials 
traslladats al producte final 
que l’utilitza.

Edifici

• Consum d’energia i 
recursos en els processos 
constructius; 
• Producció de sorolls i 
vibracions; 
• Producció de residus per 
excedents d’obra i 
embalatges; 
• Emissions de partícules a l’ 
aire (p. ex: pols); 
• Impacte visual.

• Consum d’energia i 
recursos naturals, en 
funció de la naturalesa de 
ús i vida útil; 
• Producció de sorolls i 
vibracions, en funció de la 
naturalesa d’ús i vida útil; 
• Producció de residus 
(Deixalles, aigües residuals 
i substàncies tòxiques), en 
funció de la naturalesa de 
ús i vida útil; 
• Pertorbació de l’entorn 
(Trànsit, aparcament, 
etc.), en funció de la 
naturalesa d’ús i vida útil;

• Consum d’energia en els 
processos de demolició; 
• Producció de sorolls i 
vibracions; 
• Emissions de partícules a l’ 
aire (p. ex: pols); 
• Producció de residus per 
demolició descontrolada o 
selecció per a reciclatge; 
• Consum d’energia en els 
processos de transports, 
selecció i trituració 
(Reciclat); 
• Impacte visual

Impactes potencials dels productes de la construcció, segons els diferents nivells del producte 
al llarg de tot el seu cicle de vida.
Font:Arnaldo Cardim de Carvalho Filho 
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Exemple d’ACV de producte aïllant tèrmic

1. Descripció del producte i del seu ús 
Plafó semi-rígid de llana de vidre, sense revestiment, de 50 mm de gruix,1350 mm de llarg, 600 mm 
d’ample i 13,5 kg/m3 de densitat.
Especificacions tècniques. 
Espessor (mm)   
Ample (mm)    
Llarg (mm)    
Resistència tèrmica (m2 K / W)  
Conductivitat tèrmica (W/mk) 
Pes (kg)   
Densitat (kg/m3) 

50
600
1350
1,25
0,039
0,55
13,50

El principal ús recomanat per a aquest producte és l’aïllament tèrmic i acústic en tancaments de 
façana amb càmera. A més, el producte és no combustible (Euroclasse A1) i té un poder calorífic 
mínim.
2.1. Fabricació (A1, A2 i A3) 
Matèries primeres (A1 i A2)
2.2. Construcció 
Transport del producte (A4) 
Procés d’instal·lació del producte i construcció (A5)

ETAPES DEL CICLE DE VIDA EN L’ARQUITECTURA 
 
L’ACV de l’arquitectura considera el Cicle de Vida dels edificis o estructures físiques que constitueixen 
l’espai urbà. Es podrien considerar les següents etapes: 
 
1. Extracció de recursos: en la construcció d’edificis s’utilitza una gran varietat de materials, alguns 
renovables, altres no. En qualsevol cas, la construcció dinamitza activitats amb importants impactes 
ambientals com la tala de fusta o l’explotació de pedreres. 
 
2. Producció de materials. 
 
3. Distribució: els materials tradicionals eren, per qüestions de transport, materials locals, actualment 
amb les facilitats de transport que existeixen, els materials tenen orígens geogràfics diversos, 
especialment quan inclouen certes fustes i metalls d’orígens llunyans. 
 
4. Construcció: des del punt de vista d’un Anàlisi del Cicle de Vida, els edificis tenen la característica 
que, en la gran majoria dels casos, són acabats en el seu lloc d’implantació, el solar és en si mateix 
una indústria on els materials s’acoblen o s’afegeixen en processos físics de producció, a més les 
construccions solen realitzar-se al descobert produint impactes mediambientals com el soroll o les 
partícules. 
 
5. Ocupació i manteniment: els impactes més importants derivats de l’ús solen ser els relacionats 
amb el consum d’energia. La forma en què s’utilitza un espai pot generar més o menys impactes 
ambientals pels residus generats, el consum d’aigua, etc. En aquesta etapa també és important 
considerar les reparacions, remodelacions o qualsevol intervenció que no impliqui la demolició. 
 
6. Demolició: en un edifici que es va a demolir es pot considerar la reutilització de certs components 
de la seva estructura, els seus revestiments, etc. Altres poden ser materials reciclables. Els materials 
rebutjats en la demolició d’una construcció solen dipositar-se al subsòl. En alguns casos, com 
l’amiant, es necessiten tractaments previs al dipòsit.



Eines de gestió ambiental 129

2.3. Ús del producte 
- Ús (B1) 
- Manteniment (B2) 
- Reparació (B3) 
- Substitució (B4)
- Rehabilitació (B5) 
- Ús de l’energia operacional (B6) 
- Ús de l’aigua operacional (B7)
2.4. Fi de vida 
- Desconstrucció i enderroc (C1) 
- Transport (C2) 
- Gestió de residus per a re-utilització, recuperació i reciclatge (C3) 
- Eliminació final (C4)
2.5. Mòdul D: beneficis i càrregues ambientals potencials derivats d’activitats de re-utilització, 
recuperació i reciclatge 
Es declara l’existència de crèdits ambientals (és a dir, impactes ambientals evitats) a causa de la 
re-utilització, recuperació o reciclatge de alguns dels fluxos de sortida del sistema. Es declararà els 
impactes nets resultants de comptabilitzar els impactes de producció dels materials o combustibles 
primaris desplaçats o substituïts menys les càrregues ambientals de les operacions de re-utilització, 
recuperació i reciclatge.
3. Anàlisi de Cicle de Vida 
Aquest ACV és del tipus “del bressol a la tomba”, és a dir, que abasta les etapes de fabricació del 
producte, construcció, ús i fi de vida.
3.1. Unitat funcional 
La unitat funcional és “aïllament tèrmic de 1m2 de façana durant 50 anys utilitzant el producte 
P0051 Panell feltre amb una resistència tèrmica de 1,25 m2K / W i considerant un entorn geogràfic i 
tecnològic d’Espanya “.
3.2. Límits del sistema

3.3. Indicadors de l’avaluació d’impactes 
- paràmetres avaluats: 
potencial d’escalfament globalitzat
potencial d’esgotament d’ozó estratosferic 
potencial d’acidificació 
potencial de eutrofització 
potencial d’esgotament de recursos abiòtics 
potencial d’esgotament d’ozó fotoquímic
3.4. Dades d’inventari de cicle de vida (ICV) 
- paràmetres avaluats: 
consum d’energia primària renovable 
consum d’energia primària no renovable 
utilització de combustibles secundaris no renovables 
utilització de combustibles secundaris renovables 
consum d’aigua dolça 
producció de residus: 
-Perillosos 
-No perillosos 
-Radioactius 
material de sortida per: 
-Re-utilització 
-Reciclatge 
-Valoració energètica
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LÍMITS DEL SISTEMA

FABRICACIÓ

preparació de matèries primeres

fusionat i vibrat

fabricació i enduriment del plafó

confeccionat i embalatge

A2. Transport

A3. Fabricació

gasoil

electricitat

aigua

energia tèrmica 
de gas natural

- material per a l'embalatge
- fusta
- vidre reciclat
- base mineral
- resina fenòlica

A1. Subministrament de matèries primeres

A4. Transport
A5. Processos de instal·lació i 
construcció

CONSTRUCCIÓ

B1. Ús B2. Manteniment

B3. Reparació B4. Substitució

B5. Rehabilitació B6. Ús d'energia operacional

B7. Ús de l'aigua operacional

ÚS

C1. Desconstrucció i enderroc

C2. transport

C3. Re-utilització i reciclatge C4. eliminació final

FI DE VIDA

Matèries 
a reciclar

Matèries 
a reciclar

Matèries 
a reciclar

fig 3: Exemple d’ACV de producte aïllant tèrmic
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LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE

Les etiquetes ecològiques són sistemes voluntaris de qualificació ambiental i tenen com a objectiu 
promoure la demanda d’aquells productes que tenen un menor impacte ambiental associat i estimular 
així el potencial per a la millora ambiental contínua impulsada pel mercat, amb informació verificable, 
precisa i no enganyosa.
La ISO 14020:2005 exposa els principis generals de les etiquetes ecològiques i declaracions ambien-
tals i té com a objecte establir les directrius per al seu desenvolupament i ús. D’acord amb la ISO, hi 
ha tres tipologies d’etiquetes ecològiques.

• Ecoetiquetes tipus I

Les ecoetiquetes tipus I són certificacions ambientals que consideren l’anàlisi de cicle de vida del 
producte o servei. D’acord amb la ISO 14024, les ecoetiquetes tipus I formen part d’un programa 
voluntari, multicriteri i desenvolupat per una tercera part que autoritza el seu ús. La ecoetiqueta tipus I 
indica que un producte és ambientalment preferible en funció d’una sèrie de consideracions mínimes 
basades en el seu cicle de vida.
Hi ha diversos exemples de sistemes d’ecoetiquetes tipus I, geogràficament properes i que inclouen 
productes de la construcció, com: El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (de la Generalitat de 
Catalunya), AENOR Medi Ambient (de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació) , Eco-
label (de la Unió Europea), Àngel Blau (del Ministeri Federal de Medi Ambient d’Alemanya), El Cigne 
Blanc (de Northern Ecolabelling) ...

• Ecoetiquetes tipus II

Les ecoetiquetes tipus II o autodeclaracions ambientals, d’acord amb la ISO 14021, consisteixen en 
afirmacions relatives a alguna característica ambiental del producte que les conté i que no han estat 
certificades per una tercera part. Són realitzades pel propi fabricant en forma de textos, símbols o 
gràfics i exigeixen la responsabilitat de compliment del contingut de la informació. Són autodeclaracio-
ns informatives d’aspectes ambientals de productes i no s’exigeix la seva certificació per una tercera 
part.

• Ecoetiquetes tipus III

Les ecoetiquetes tipus III o declaracions ambientals de producte, d’acord amb la ISO 14025, faciliten 
la comunicació objectiva, comparable i creïble del comportament ambiental dels productes.
Les EPDs (Environmental Product Declarations) no donen criteris per a la presència d’un producte ni 
estableixen uns criteris mínims a complir. Així mateix, poden fomentar la demanda il ‘oferta de produc-
tes i serveis amb un menys impacte ambiental, gràcies a una comparació justa entre diferents produc-
tes. Aquestes declaracions es basen en l’Anàlisi de Cicle de Vida del producte que es desenvolupa 
d’acord amb uns requeriments específics. A més, les EPDs poden ser revisades i validades per un 
organisme acreditat. Hi ha programes d’ecoetiquetes tipus III en diversos països europeus.
Les etiquetes mediambientals tipus III o EPDs, basades en l’anàlisi del cicle de vida dels productes, 
estan implantant internacionalment i han d’arribar a ser un valor de mesurament de qualsevol produc-
te.

- Anàlisi de cicle de vida

Aquest és un altre concepte clau per poder entendre les particularitats del sistema i conèixer plena-
ment seu funcionament i les seves virtuts. Els materials s’utilitzen en diferents etapes del cicle de vida 
del edifici: construcció, manteniment i rehabilitació i per això és necessari recordar que és durant la 
etapa de disseny o projecte de l’edifici quan es decideixen els productes, equips i sistema que confor-
messin l’edifici.
Així, es recomana aplicar la metodologia de l’Anàlisi de Cicle de Vida a l’hora de dissenyar o prioritzar 
estratègies de reducció d’impacte ambiental. Aquesta metodologia permet tenir un coneixement més 
complet dels productes i evita possibles transferències d’impactes ambientals. Aquesta eina permet 
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realitzar balanços globals considerant tots els impactes ambientals que es produeixen en les diferents 
etapes dels materials que incorporem al construir un edifici, des d’extracció i producció de mate-
rials fins al seu transport, posada en obra, vida útil, desinstal i gestió de residus. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un impacte ambiental de tot la vida útil d’un producte.

- Origen de les DAPc

Els últims anys ha anat sorgint legislació referent a la temàtica mediambiental en el sector de la 
construcció, primer de manera tímida i puntual i posteriorment amb exigències més globals. Des de la 
Comissió Europea s’està impulsant el desenvolupament de declaracions ambientals de producte en el 
sector de la construcció per assegurar el compliment de la Directiva CEE/89/106 relativa a productes 
de la Construcció. Hi ha un mandat del Parlament Europeu a CEN perquè desenvolupi estàndards 
per a l’avaluació integrada dels comportaments dels edificis (incloent el desenvolupament de EPDs). 
Internacionalment, hi ha diferents programes d’ecoetiquetes tipus III en funcionament: França, Ale-
manya, Suècia, Noruega, Holanda, Suïssa, Canadà, Japó o Corea són alguns dels països pioners en 
implantar aquests sistemes.
L’objectiu final del sistema en desenvolupament és obtenir dades de productes de la construcció per 
poder desenvolupar una eina que pugui quantificar l’impacte ambiental de cada un dels edificis durant 
tot el seu cicle de vida, que serveixi al tècnic com a instrument d’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en el sector de la construcció i al fabricant com a segell de transparència, informació exacta i verifica-
da que pot estimular la millora contínua dels processos industrials.

- Contingut de les DAPc

Conceptes del sistema
El sistema DAPc té per objecte la gestió d’una base de dades de productes de la construcció amb una 
ecoetiqueta tipus III, que també reben el nom de Declaracions Ambientals de Producte, DAP (Environ-
mental Product Declaration, EPD en anglès). Aquestes permeten la divulgació i difusió de informació 
ambiental quantificada sobre el cicle de vida d’un producte, verificada per una tercera part indepen-
dent i consistent en dades rellevants sobre els impactes ambientals generats per un producte al llarg 
del seu cicle de vida.
L’objectiu final és dotar el sector de la informació ambiental necessària per poder realitzar estudis de 
Anàlisi de Cicle de Vida dels edificis mitjançant una eina de selecció de productes que faciliti transpa-
rència mediambiental al sector de la construcció.

Procediments del sistema DAPc
El sistema està dotat d’un conjunt de documents que defineixen les “regles de joc” i estableixen els 
procediments a seguir per a cadascuna de les parts implicades en el procés d’obtenció d’una DAPc.

Regles generals del sistema 
És el document que exposa les bases del sistema. En ell es defineixen algunes consideracions gene-
rals, els objectius del sistema, l’estructura organitzativa i les pautes de
desenvolupament, verificació i acceptació de les DAPc i altres documents dependents. S’exposen, a 
nivell de procediment i de manera genèrica, el contingut de l’etiqueta i la seva manera d’obtenció.

Llista de Categoria de Productes
És el llistat de categories de productes de la construcció inclosos en el sistema. La seva utilitat és 
relacionar els productes amb les Regles de Categoria de Producte per poder
desenvolupar la seva Anàlisi del Cicle de Vida i obtenir la DAPc.

Regles de Categoria de Producte 
Són els documents dirigits a aquelles empreses o organitzacions que vulguin obtenir una Declaració 
Ambiental de Producte en el sistema DAPc, segons la categoria del producte en qüestió. Entre altres 
coses, les RCP determinen el tipus d’unitat funcional a estudiar, les categories d’impacte a considerar, 
les etapes del cicle de vida a tenir en compte i la qualitat dels dades que es podran utilitzar.
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Format document DAPc 
És el document plantilla per exposar les dades del producte i l’entitat o organització que realitza la 
declaració.

Procés de certificació d’una DAPc
1. Les raons exposades anteriorment en l’apartat d’origen de les DAPc ens demostren clarament les 
necessitats del mercat respecte el medi ambient i el sector de l’edificació és un dels punts de mira.
2. És amb l’aplicació de normatives i legislacions amb exigències sobre diverses qüestions que es 
crea la necessitat d’establir sistemes de gestió (el sistema d’ecoetiquetatge és l’exemple d’aquest 
cas) per informar sobre els procediments d’obtenció d’una ecoetiqueta i facilitar els documents que 
defineixen les bases i normes internes del sistema.
3. El procediment d’obtenció d’una ecoetiqueta tipus III o declaració ambiental de producte passa per 
aplicar la metodologia de l’Anàlisi de Cicle de Vida al producte en qüestió amb el qual s’obtindran les 
dades necessàries per redactar l’informe d’ACV i l’esborrany de la DAPc.
4. Com estableix el sistema, totes les dades obtingudes de l’Anàlisi de Cicle de Vida reflectits en el 
informe d’ACV i en l’esborrany DAPc seran comprovats per una entitat verificadora acreditada i, un 
cop finalitzat el procés, farà lliurament d’un informe de verificació de les dades exposades en els 
documents.
5. L’empresa o associació, quan ja disposi d’aquests informes i documents verificats, podrà registrar-
se al sistema DAPc, constant així dins de la base de dades de productes amb DAPc que disposarà 
l’administrador del sistema i donant resposta a les exigències que tenen els tècnics respecte les 
necessitats del mercat i del sector.

Característiques de l’etiqueta
Amb la informació exposada és possible aprofundir en la finalitat de les Declaracions Ambientals de 
Producte i la seva aplicació pràctica en el sector. Cadascun dels actors implicats en la construcció 
d’un edifici (o obra civil) tindran una funció complementària en el procés de transformació del sector 
de la construcció i, dins d’aquest canvi de model cap a una construcció sostenible, els productes amb 
una DAPc tindran unes virtuts que afavoriran tant a fabricants com a tècnics.
- Les DAPc aporten comunicació objectiva i comparable de l’impacte ambiental dels materials de 
construcció.
- Les DAPc fomenten la demanda i oferta de productes amb un menor impacte ambiental.
- Les DAPc són una fitxa informativa sobre el producte que conté tant informació ambiental com da-
des tècniques.
- Les DAPc són un instrument útil per al compliment de la legislació vigent i per a la millora ambiental 
del sector de la construcció.

UNE-EN ISO 14025: Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III, Prin-
ciipios i procediments. Octubre 2010

Les declaracions ambientals tipus III presenten la informació ambiental quantificada sobre el cicle de 
vida dels productes per permetre la comparació entre productes que compleixen la mateixa funció. 
Aquestes declaracions:
- Es proporcionen per una o més organitzacions,
- Es basen en una verificació independent de les dades de l’anàlisi del cicle de vida (ACV), de l’anàlisi 
de l’inventari del cicle de vida (ICV) o dels mòduls d’informació, d’acord amb la sèrie de normes ISO 
14040 i, quan correspongui, amb la informació ambiental addicional,
- Es desenvolupen utilitzant paràmetres predeterminats, i
- Estan subjectes a la gestió d’un administrador d’un programa, tal com una companyia o un grup de 
companyies, sector industrial o associació comercial, autoritats o organismes públics, organismes 
científics independents o d’un altre tipus.

Declaració ambiental tipus III
Declaració ambiental que proporciona dades ambientals quantificats utilitzant paràmetres predetermi-
nats i, quan correspongui, informació ambiental addicional.
Regles de categories de producte, RCP
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Conjunt de regles específiques, requisits i guies per al desenvolupament de declaracions ambientals 
tipus III per a una o més categories de producte.
Mòdul d’informació
Recopilació de dades utilitzada com a base per a la declaració ambiental tipus III, que abasta a un 
procés unitari oa una combinació de processos unitaris que formen part del cicle de vida d’un produc-
te.
unitat funcional
Acompliment quantificat d’un sistema del producte per a la seva utilització com a unitat de referència.

- Procediment per al desenvolupament de l RCP

Per aconseguir que les RCP siguin completes i coherents, s’han de basar en un o més anàlisi del 
cicle de vida (segons la sèrie de normes ISO 14040) i altres estudis pertinents per identificar requisits 
d’informació ambiental addicional.

Passos recomanats per a preparar un document de les RCP.
a) la definició i descripció de la categoria de producte (per exemple, funció, acompliment tècnic i ús);
b) definició de l’objectiu i abast per a l’anàlisi del cicle de vida del producte, segons la sèrie ISO 
14040, incloent:
c) anàlisi de l’inventari, incloent:
d) selecció de la categoria d’impacte i regles de càlcul, si s’han aplicat;
e) paràmetres predeterminats per informar de les dades de l’ACV
g) materials i substàncies a declarar
k) període de validesa.

- Requisits de la declaració

Les declaracions ambientals tipus III pretenen facilitar la comparació dels atributs ambientals dels 
productes que tenen requisits funcionals equivalents. Les dades quantitatives s’han d’informar en 
unitats de mesura apropiades i coherents, com s’indica en les RCP. La informació qualitativa, quan es 
proporcioni ha de ser comparable. Haurien d’utilitzar els mateixos mètodes o sistemes per produir la 
informació qualitativa i aquests mètodes i sistemes han d’estar identificats. Els detalls de les RCP han 
d’estar disponibles a petició, parell el comprador o l’usuari del producte.

- Contingut de la declaració

Totes les declaracions ambientals tipus III dins d’una categoria de producte han de seguir el format i 
incloure els paràmetres tal i com s’identifiquen en les RCP proporcionat per l’administrador del progra-
ma.
La següent informació s’ha d’incloure en una declaració ambiental tipus III d’acord amb les RCP:
a) la identificació i descripció de l’organització que elabora la declaració;
b) la descripció del producte;
c) la identificació del producte (per exemple, el nombre del model);
d) el nom del programa i direcció de l’administrador del programa i, si s’escau, logotip i lloc d’Internet;
i) la identificació de les RCP;
f) la data de publicació i període de validesa;
g) les dades de l’ACV, ICV o mòduls d’informació;
h) la informació ambiental addicional;
i) el contingut de la declaració incloent materials i substàncies a declarar (per exemple, informació 
sobre contingut del producte, incloent l’especificació de materials i substàncies que poden afectar 
adversament la salut humana i al medi ambient, en totes les etapes del cicle de vida);
j) la informació sobre les etapes que no es consideren, si la declaració no està basada en un ACV que 
cobreixi totes les etapes del cicle de vida;
k) una menció que indiqui que les declaracions ambientals de diferents programes poden no ser com-
parables;
l) la informació d’on obtenir el material explicatiu.
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- Dades de l’ACV, ICV o mòduls d’informació

Una declaració ambiental tipus III d’acord amb l’opció seleccionada, ha d’incloure la informació perti-
nent dels estudis d’ACV, els estudis de l’ICV i / o els mòduls d’informació.
a) dades de l’anàlisi d’inventari del cicle d vida (ICV) d’acord amb les RCP, incloent:
- Consum de recursos, incloent energia, aigua i recursos renovables, i
- Emissions a l’aire i abocaments a l’aigua i al sòl;
b) resultats dels indicadors de l’anàlisi de l’impacte del cicle de vida (AICV), si escau, incloent:
- Canvi climàtic,
- Reducció de la capa d’ozó a l’estratosfera,
- Acidificació de sòls i de fonts d aigua,
- Eutrofització,
- Formació d’oxidants fotoquímics,
- Reducció de recursos energètics fòssils míssils, i
- Reducció de recursos minerals;
c) altres dades com ara les quantitats i el tipus de deixalles produïts (residus perillosos in perillosos).

- Informació ambiental addicional

a) la informació sobre assumptes ambientals,
b) les dades sobre l’acompliment del producte, si és ambientalment significatiu;

- Actualització de la declaració

Una organització pot necessitar corregir o modificar la informació inclosa en la declaració ambiental 
tipus III. Les declaracions ambientals tipus III han de tornar a avaluar i actualitzar quan sigui neces-
sari per reflectir els canvis en la tecnologia o altres circumstàncies que puguin alterar el contingut i 
l’exactitud de la declaració. Quan s’actualitza una declaració ambiental tipus III, s’han de complir els 
mateixos requisits que en el desenvolupament de la declaració original, és a dir, la verificació dels 
canvis en les dades en què es basa l’anàlisi del cicle de vida, la informació ambiental addicional i la 
declaració.

- Verificació

- Revisió de les RCP
La revisió de les RCP ha de demostrar que,
- Les RCP s’han desenvolupat d’acord amb la sèrie de normes ISO 14040,
- Les RCP compleixen amb les instruccions generals del programa, i
- Les dades basats en l’anàlisi del cicle de vida juntament amb la informació ambiental addicional 
expressades en les RCP, descriu els aspectes ambientals significatius del producte.
- Verificació independent de les dades
La verificació independent de les dades de l’ACV, ICV i mòduls d’informació i informació ambiental 
addicional han de confirmar com a mínim el següent:
a) la conformitat amb les RCP;
b) la conformitat amb la sèrie de normes ISO 14040;
c) la conformitat amb les instruccions generals del programa per a la declaració ambiental tipus III;
d) que l’avaluació de les dades inclogui la cobertura, la precisió, la integritat, la representativitat, la 
coherència, la reproductibilitat, les fonts i la incertesa;
e) la veracitat, qualitat i exactitud de les dades sobre les quals es basa l’ACV;
f) la qualitat i exactitud de la informació ambiental addicional;
g) la qualitat i exactitud de la informació de suport.
- Verificació independent de la declaració ambiental tipus III
El procediment de verificació independent ha de ser, com a mínim, apropiat per determinar si una 
declaració ambiental és conforme amb,
- La Norma ISO 14020 i els requisits pertinents d’aquesta norma internacional,
- Les instruccions generals del programa, i
- Les RCP actuals i corresponents.



Eines de gestió ambiental

El procediment de verificació ha de ser transparent. El verificador independent ha d’elaborar un 
informe documentat del procés de verificació, que cobreixi les regles de confidencialitat de les dades. 
Aquest informe ha d’estar disponible per a qualsevol persona que ho requereixi.
- Independència dels verificadors
Els verificadors independents, ja siguin interns o externs a l’organització, no han d’estar involucrats 
en la realització de l’ACV o en el desenvolupament de la declaració i no han de tenir conflictes 
d’interessos resultants dels seus llocs en l’organització.
- Competència dels verificadors
L’administrador del programa ha d’establir els requisits mínims per a la competència dels verificadors, 
incloent:
- El coneixement del sector pertinent, el producte i els aspectes ambientals relacionats amb el produc-
te,
- El coneixement del procés i del producte de la categoria de producte,
- L’experiència en anàlisi del cicle de vida i la seva metodologia de treball en ACV,
- El coneixement de les normes pertinents en els camps d’etiquetatge i declaracions ambientals i ACV,
- El coneixement del marc reglamentari dins del qual s’elaboren els requisits de les declaracions am-
bientals tipus III, i
- El coneixement del programa de declaracions ambientals tipus III.


