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1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACV 

1.1.1 Principis de l’ACV 

 
Els principis que es presenten a continuació son els inclosos a la norma UNE-

EN ISO 14040:2006, i s’haurien d’utilitzar com a orientació per prendre decisions 
relacionades tant amb la planificació com amb la realització d’un ACV. 

1. Apreciació general del cicle de vida: es considera el cicle de vida complet a 
traves d’una visió general i perspectiva sistemàtica per identificar, qualificar, 
verificar, avaluar i presentar les conclusions basades en les troballes d’un ACV. 

2. Enfocament ambiental: tracta aspectes i impactes ambientals d’un sistema del 
producte, però no contempla aspectes i impactes econòmics i socials. 

3. Enfocament relatiu i unitat funcional: totes les entrades i sortides en l’inventari 
del cicle de vida, i conseqüentment el perfil de l’avaluació de l’impacte del cicle 
de vida, es relacionen amb la unitat funcional.  

4. Enfocament iteratiu: l’ACV es una tècnica iterativa. Les fases individuals d’un 
ACV utilitzen resultats de les altres fases. L’enfocament iteratiu a les fases i 
entre les fases contribueix a la integritat i coherència de l’estudi i dels resultats 
presentats. 

5. Transparència: presentació de la informació de forma oberta, exhaustiva i 
comprensible per assegurar una adequada interpretació dels resultats. 

6. Integritat: l’ACV considera tots els atributs o aspectes de l’entorn natural, de la 
salut humana i dels recursos. 

7. Prioritat de l’enfocament científic: les decisions en un ACV es basen 
preferentment en les ciències naturals. Si això no es possible, es poden utilitzar 
altres enfocaments científics (com el de les ciències econòmiques i socials) o 
es poden fer referència a convencions internacionals. Si no existeix una base 
científica ni una justificació basada en altres enfocaments científics o en 
convencions internacionals, les decisions es poden basar en judicis de valor. 

 
 

1.1.2 Fases d’un ACV 

 

D’acord amb la norma UNE-EN ISO 14040:2006 un projecte d’ACV pot dividir-
se en  quatre fases: 

 
1. Definició de l’objectiu i abast de l’estudi, 
2. Anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ICV), 
3. Avaluació de l’impacte ambiental (AICV) i 
4. Interpretació del cicle de vida. 
Tal i com es mostra a la Figura 1.1 aquestes quatre fases no son simplement 

seqüencials. L’ACV es un tècnica iterativa que permet anar incrementant el nivell de 
detall en successives iteracions. 

 
La comparació de resultats d’estudis d’ACV diferents, es possible nomes si les 

suposicions i el context de cada estudi son equivalents. Per tant, en la norma hi ha 
requisits i recomanacions per assegurar la transparència en aquests temes. 
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Figura 1.1 Fases d’un ACV. (Font: UNE-EN ISO 14040) 

 
 

1.1.3 Conceptes generals del sistema del producte 

 

Els conceptes generals que s’expliquen a continuació s’han extret de la norma 
UNE-EN ISO 14040:2006. 

 
L’ACV modela el cicle de vida d’un producte com a un sistema del producte, el 

qual porta a terme una o mes de les funcions definides. 
 
La propietat fonamental d’un sistema del producte es caracteritza per la seva 

funcio i no es pot definir solament en termes dels productes finals. 
 
Els sistemes del producte se subdivideixen en un conjunt de processos unitaris 

(veure Figura 1.2). Els processos unitaris es vinculen entre si mitjançant fluxos de 
productes intermedis i/o de residus per tractament, amb altres sistemes de producte 
mitjançant fluxos de producte, i amb el medi ambient mitjançant fluxos elementals. 

 
La divisió d’un sistema del producte en els processos unitaris que el componen 

facilita la identificació de les entrades i sortides del sistema del producte. El nivell de 
detall del modelat que es requereix per satisfer l’objectiu de l’estudi determina els límits 
d’un procés unitari. 

 
Els fluxos elementals inclouen la utilització de recursos i les emissions a l’aire, i 

els abocaments a l’aigua i al sol associats amb el sistema. Poden inferir-se 
interpretacions d’aquestes dades, depenent de l’objectiu i l’abast de l’ACV. Aquestes 
dades son el resultat del ICV i constitueixen l’entrada per l’AICV. 
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. 
Figura 1.2 Exemple d’un conjunt de processos unitaris dins d’un sistema del producte. (Font: 

UNE-EN ISO 14040) 
 
 

1.2 MARC DE REFERÈNCIA METODOLÒGIC 

 
El contingut d’aquest apartat s’ha extret de les normes UNE-EN ISO 

14040:2006 i UNEEN ISO 14044:2006. En cas de que s’inclogui algun exemple 
o comentari que no provingui de la norma ISO s’indicarà adequadament en el 
moment en que aquests apareguin. 

 

1.2.1 Requisits generals 

 
Els estudis d’ACV han d’incloure la definició de l’objectiu i de l'abast, 

l’anàlisi de l’inventari, l’avaluació de l’impacte i la interpretació dels resultats. 
 
Es reconeix que no hi ha base científica per reduir els resultats de l’ACV 

a un únic numero o a una puntuació global. 
 

1.2.2 Definició de l’objectiu i l’abast de l’estudi 

 

1.2.2.1 Generalitats 

 
L’objectiu i l’abast d’un ACV han d’estar clarament definits i han de ser 

coherents amb l’aplicació prevista. Degut a la naturalesa iterativa de l’ACV, l’abast pot 
ser retocat durant l’estudi. 

 
L’objectiu d’un ACV estableix: 
 

- l’aplicació prevista, 
- les raons per a realitzar l’estudi, 
- el públic previst, es a dir, les persones a qui es preveu comunicar els resultats 

de l’estudi, i 
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- si es preveu utilitzar els resultats en asseveracions comparatives que es 
divulgaran en públic. 

 
L’abast hauria d’estar suficientment ben definit per a assegurar que l’amplitud, 

profunditat i el nivell de detall de l’estudi siguin compatibles i suficients per a arribar a 
l’objectiu establert. 

 
L’abast inclou els següents punts: 
 
- el sistema del producte a estudiar; 
- les funcions del sistema del producte o, en el cas d’estudis comparatius, els 
- sistemes; 
- la unitat funcional; 
- els límits del sistema; 
- els procediments d’assignació; 
- les categories d’impacte seleccionades i la metodologia d’avaluació d’impacte, 

els tipus d’impacte, i la subsegüent interpretació a utilitzar; 
- requisits relatius a les dades; 
- les suposicions; 
- els judicis de valor i els elements opcionals, 
- les limitacions; 
- els requisits inicials de qualitat de les dades; 
- el tipus de revisió critica, si n’hi ha; 
- el tipus i format de l’informe requerit per a l’estudi. 

 
La tècnica de ACV es iterativa, i mentre es recopilen les dades i informació, pot ser 

que s’hagin de modificar alguns aspectes de l’abast per a satisfer l’objectiu original de 
l’estudi. 

 

1.2.2.2 Funció, unitat funcional i fluxos de referència 

 

Un sistema pot tenir diverses funcions possibles i la/les seleccionada/es per 
l’estudi depèn/en de l’objectiu i de l’abast de l’ACV. Nomes es podran comparar 
productes o serveis que compleixin la mateixa funció. 
 

La unitat funcional descriu i quantifica la funció principal del sistema analitzat i 
proporciona una referència respecte de la qual les entrades i sortides del sistema 
poden ser normalitzades en un sentit matemàtic. Es necessita aquesta referència per a 
assegurar que els resultats de l’ACV son comparables. El caràcter comparatiu dels 
resultats dels ACV es particularment crític quan s’està avaluant sistemes diferents, 
donat que s’ha d’assegurar que aquestes comparacions es fan sobre una base comú. 

 
A continuació es presenten alguns exemples d’unitats funcionals proposades 

per la Xarxa Temàtica Catalana d’ACV al Llibre Didàctic d’Anàlisi del Cicle de Vida 
(2002): 

 
Exemple 1: si volem comparar dues pintures exteriors podríem agafar com a 
unitat funcional "la quantitat de pintura necessària per mantenir ben pintat 1 m2 
de paret durant 10 anys" 
 
Exemple 2: si es vol comparar l'impacte ambiental dels llumins i d'un encenedor, 
es podria agafar com a unitat funcional "100 cigarrets encesos". 
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Exemple 3: en un ACV comparatiu del compostatge i l’abocament de la fracció 
orgànica dels residus municipals (FORM), la unitat funcional podria ser una tona 
de FORM tractada fins a la seva estabilització bioquímica. 

 
A la Taula 1.1 es proposa una unitats funcionals en productes de consum: 

 
Taula 1.1 Possibles unitats funcionals en una EDAR 

Activitat o funció 
Possible unitat 

funcional 

Tractament dels residus d’un 
enciam 

Kg CO2/ Kg enciam 
al consumidor 

 
És important determinar el flux de referència a cada sistema del producte, per a 

complir amb la funció prevista, es a dir, la quantitat de productes necessària per a 
complir la funció. 

 
Per a cada sistema del producte, es pot compilar un inventari d’entrades i 

sortides amb base als fluxos de referència. 
 

Per exemple, per la funció: assecat de mans, la unitat funcional seria: 
numero de parells de mans assecats, i el flux de referència seria: (per 2 
sistemes del producte diferents) la massa de paper mitja per assecar un parell 
de mans o el volum d’aire calent mig per assecar un parell de mans (UNE-EN 
ISO 14040) 

 

1.2.2.3 Límits del sistema 

 

Degut a la seva naturalesa global un ACV complet pot resultar molt extens. Per 
aquesta raó s’hauran d’establir uns límits perfectament identificats. Els límits del 
sistema determinen quins processos unitaris s’hauran d’incloure dins de l’ACV. Un 
procés unitari es l’element més petit considerat en l’anàlisi de l’inventari del cicle de 
vida pel qual es quantifiquen dades d’entrada i sortida. 
 

Diferents factors determinen els límits del sistema, entre ells, l’objectiu i l’abast 
de l’estudi, l’aplicació prevista de l’estudi i el destinatari previst, les suposicions 
realitzades, les dades disponibles i les limitacions econòmiques, i els criteris 
d’exclusió. Només està permesa l’eliminació d’etapes del cicle de vida, processos, 
entrades o sortides, si això no modifica significativament les conclusions globals de 
l’estudi. Els criteris d’exclusió utilitzats en un estudi haurien de ser clarament descrits 
en l’informe de l’estudi, així com l’avaluació de l’efecte dels criteris d’exclusió 
seleccionats sobre el resultat de l’estudi. 

  
Quan s’estableixen els límits del sistema, s’han de considerar diverses etapes 

del cicle de vida, processos unitaris i fluxos, com per exemple els següents: 
 

- adquisició de matèries primeres, 
- entrades i sortides en la seqüència principal de fabricació/processament, 
- distribució/transport, 
- producció i utilització de combustible, electricitat, calor, 
- utilització i manteniment de productes, 
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- disposició dels residus del procés i dels productes, 
- recuperació de productes utilitzats (incloent reutilització, reciclat i recuperació 

d’energia), 
- producció de materials secundaris, 
- producció, manteniment i desmantellament dels equips, 
- operacions addicionals, com il·luminació i calefacció. 

 
En molts casos, els sistemes definits inicialment hauran de ser reajustats. 
 
És útil descriure el sistema utilitzant un diagrama de flux de processos que mostri 

els processos unitaris i les seves interrelacions. S’hauria de descriure inicialment 
cadascun dels processos unitaris per definir: 

 
- on comença el procés unitari, en termes de recepció de matèries primeres o 
- productes intermedis, la naturalesa de les transformacions i operacions que es 

duen a terme com a part del procés unitari, i 
- on acaba el procés unitari en termes del destí dels productes intermedis o 

finals. 
 

A la practica, s’utilitzen diversos criteris d’exclusió per decidir quines entrades 
s’inclouen en l’avaluació, com podrien ser la massa, l’energia i la importància 
ambiental.  

 
a) Massa: s’inclouran a l’estudi totes les entrades que, de manera acumulativa, 

representin mes que un percentatge definit en l’entrada de massa al sistema 
del producte que s’està modelant. 

b) Energia: s’inclouran a l’estudi aquelles entrades que, de manera acumulativa, 
representin més que un percentatge definit en l’entrada d’energia al sistema del 
producte que s’està modelant. 

c) Importància ambiental: s’inclouran les entrades que representin mes que una 
quantitat definida addicional a la quantitat estimada de dades individuals del 
sistema del producte que estan especialment seleccionades per la seva 
importància ambiental. 

 

1.2.2.4 Tipus i fonts de dades 

 

Les dades seleccionades per un ACV depenen de l’objectiu i de l’abast de 
l’estudi. Aquestes dades es poden recopilar dels llocs de producció associats amb els 
processos unitaris dins dels límits del sistema o es poden obtenir o calcular d’altres 
fonts. A la pràctica, totes les dades poden incloure una barreja de dades mesurades, 
calculades o estimades. 

 
Les dades mes comuns son l’ús de matèries, les emissions a l’aire i els 

abocaments a l’aigua i el sol. Les emissions i abocaments molt sovint provenen de 
fonts puntuals o difuses després d’haver passat per un dispositiu de control de 
contaminació. Aquestes dades haurien d’incloure les emissions fugitives quan siguin 
significatives. Els paràmetres indicadors poden incloure: 

 
- demanda bioquímica d’oxigen (DBO), 
- demanda química d’oxigen (DQO), 
- compostos orgànics halogenats absorbibles (AOX), 
- contingut total d’halògens, i 
- compostos orgànics volàtils (COV). 
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A més, es poden recopilar dades que representin el soroll i les vibracions, l’ús del 

sol, la radiació, l’olor i la calor residual. 
 

1.2.2.5 Requisits de qualitat de les dades 

 

S’han d’especificar els requisits de qualitat de les dades per poder satisfer 
l’objectiu i l’abast de l’ACV. 

 
Els requisits de la qualitat de les dades haurien de tractar els següents temes: 
 

a) temps: antiguitat de les dades i període de temps mínim en que s’haurien de 
b) recopilar les dades; 
c) geografia: area geogràfica d’on s’haurien de recopilar les dades dels processos 

unitaris per satisfer l'objectiu de l’estudi; 
d) tecnologia; 
e) precisió; 
f) integritat: percentatge del flux que s’ha mesurat o estimat; 
g) representativitat: avaluació qualitativa del grau en que el conjunt de dades 

reflecteixen la situació real; 
h) coherència; 
i) reproductibilitat; 
j) fonts de les dades; 
k) incertesa de la informació. 

 
S’ha de documentar el tractament de les dades que falten. 
 

1.2.2.6 Comparacions entre sistemes 

 

En un estudi comparatiu, s’ha d’avaluar l’equivalència dels sistemes que es 
comparen abans d’interpretar els resultats. Per tant, s’ha de definir l’abast de l’estudi 
de tal forma que es puguin comparar els sistemes. Els sistemes s’han de comparar 
utilitzant la mateixa unitat funcional i consideracions metodològiques equivalents com 
la funció, els límits del sistema, la qualitat de les dades, els procediments d’assignació, 
les regles de decisió sobre l’avaluació d’entrades i sortides i l’avaluació de l’impacte. 
S’ha d’identificar i informar de qualsevol diferencia entre els sistemes pel que fa a 
aquests paràmetres. 

 

1.2.2.7 Consideracions de la revisió crítica 

 

L’abast de l’estudi ha de definir: 
 

- si es necessària una revisió critica i de ser així, com realitzar-la, 
- el tipus de revisió critica necessària, i 
- qui farà la revisió critica i el seu nivell d’experiència. 

 
La revisió critica s’explica al punt 1.4. 
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1.2.3 Anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ICV) 

 

1.2.3.1 Generalitats 

 

La definició de l’objectiu i l’abast d’un estudi proporciona el pla inicial per 
realitzar la fase de l’inventari del cicle de vida d’un ACV. L’anàlisi de l’inventari implica 
la recopilació de les dades i els procediments de càlcul per quantificar les entrades i 
sortides pertinents d’un sistema del producte, i s’haurien de realitzar els passos que es 
descriuen a la Figura 1.3 (s’ha d’observar que alguns dels passos iteratius no es 
mostren a la Figura 1.3) 

Cal notar que les entrades acostumen a ser de matèries primeres i d'energia, 
mentre que les sortides, normalment son, emissions atmosfèriques, aigües residuals, 
residus sòlids, coproductes, i altres aspectes ambientals com poden ser el soroll, les 
radiacions, les olors, etc. 

 

 
Figura 1.3 Procediments simplificats per a l’anàlisi de l’inventari. (Font: UNE-EN ISO 

14044) 
 

1.2.3.2 Recopilació de dades 

 

Les dades qualitatives i quantitatives a incloure a l’inventari han de recollir-se 
per a cada procés unitari del sistema. Les dades recollides, ja siguin mesurades, 
calculades o estimades s’utilitzen per quantificar les entrades i sortides d’un procés 
unitari. 

 
Quan les dades es recopilen de fonts publiques, s’ha de referenciar la font. Per 

a les dades que puguin ser importants per a l’estudi, s’han de referenciar els detalls 
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dels processos importants de recopilació d’aquestes dades, el moment en que es van 
recopilar i qualsevol altra informació sobre els indicadors de qualitat de les dades. S’ha 
d’aclarir si les dades no compleixen els requisits de qualitat de les dades. 

 
Per fer un inventari d’ACV es pot utilitzar un full de càlcul, que permetrà també 

després a partir d’aquestes dades fer l’avaluació d’impactes, o be utilitzar un 
programari específic dels que s’indiquen al punt 1.6 Programari per l’ACV, que 
normalment facilitarà la fase d’avaluació. 

 
Pel que fa a les bases de dades per a ACV, les mes utilitzades a nivell 

internacional segons la Xarxa Temàtica Catalana d’ACV (2002) son: 
 

- BUWAL 250 i ETH-ESU 96 (Suissa): energia, transports, i materials d’envasos i 
embalatges. 

- IDEMAT (Holanda): energia, transports, i materials industrials. 
- Ecoinvent de PRe Consultants (Holanda): dades de Suïssa. 
- IVAM (Holanda): agricultura i materials de construcció. 
- TEAM (Franca, Regne Unit, Estats Units, Italia, Japo): es el grup de programes 

que funcionen amb la base de dades d’Ecobilan, una empresa consultora 
multinacional. Les diferents bases de dades estan especialitzades en 
tractament de residus (WIZARD), productes electrònics (EIDE), general 
(TEAM), etc. 

- Boustead (Regne Unit). 
- PIRA (Regne Unit). 
- Chalmers (Suècia): materials d’envasos i embalatges, energia, transports. 
- GaBi (Alemanya). 
- Davis i Haglund (1999). 
- Audsley et al. (1997). 
- FRANKLIN US LCI (Nord Amèrica). 
 
S’ha d’assegurar una comprensió uniforme i coherent dels sistema del producte a 

modelar, i les mesures per aconseguir-ho haurien d’incloure: 
 
- elaborar diagrames de flux de processos no específics que descriguin tots els 
- processos unitaris a modelar, incloent les interrelacions; 
- descriure amb detall cada procés unitari en el que respecta als factors que 
- influeixen en les entrades i sortides; 
- llistar els fluxes i dades pertinents per a les condicions operatives associades a 

cada procés unitari; 
- desenvolupar una llista que especifiqui les unitats utilitzades; 
- descriure les tècniques de recopilació de dades i càlcul necessàries per totes 

les dades; 
- proporcionar instruccions per a documentar amb claredat qualsevol cas 

especial, irregularitats o altres temes associats amb les dades proporcionades. 
 

Les dades per a cada procés unitari dins dels límits del sistema poden 
classificar-se sota grans títols com: 

 
- entrades d’energia, de matèria primera, entrades auxiliars, altres entrades 

físiques, 
- productes, coproductes i residus, 
- emissions a l’aire, abocaments a l’aigua i al sol, i altres aspectes ambientals 

(soroll, radiacions, olors...) 
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Les limitacions practiques en la recopilació de dades s’hauria de tenir en 
compte en la definició de l’abast. 

 
Al punt 1.7 hi trobem mes informació i exemples de fulls de recopilació de dades que 
s’han extret de l’Annex informatiu A de la norma UNE-EN ISO 14044:2006. 
 

1.2.3.3 Càlcul de les dades 

 

Després de la recopilació de dades venen els procediments de càlcul que 
inclouen les fases de validació de les dades, relació de les dades amb els processos 
unitaris i amb la unitat funcional i l’ajust dels límits del sistema. Aquestes fases es 
poden apreciar a la Figura 1.3. 

 
Tots els procediments de càlcul s’han de documentar explícitament i s’han 

d’especificar i explicar clarament les suposicions realitzades. S’haurien d’aplicar els 
mateixos procediments de càlcul de forma coherent al llarg de tot l’estudi.  

 
Quan es determinen els fluxos elementals associats amb la producció, s’hauria 

d’utilitzar sempre que sigui possible la barreja real de producció per reflectir els 
diferents tipus de recursos que es consumeixen. Com exemple per la producció i 
subministrament d’electricitat, s’hauria de tenir en compte la barreja d’electricitat, les 
eficiències de la combustió, les pèrdues per conversió, transmissió i distribució. 

 
El càlcul dels fluxos d’energia haurien de tenir en compte les diferents fonts de 

combustible i electricitat emprades, l’eficiència de la conversió i la distribució del flux 
d’energia, així com les entrades i sortides associades a la generació i a la utilització 
d’aquest flux d’energia. 

 
Les entrades i sortides relacionades amb el material combustible (petroli, gas, 

carbó...) es poden transformar en una entrada o sortida d’energia multiplicant-les pel 
calor de combustió corresponent. En aquest cas, s’ha d’informar si s’utilitza el valor del 
poder calorífic superior o inferior. 

 
Els passos necessaris pel càlcul de les dades son els següents: 

 
1. Validació de les dades recopilades 

 
S’ha de verificar que les dades s’hagin validat durant el procés de recollida de 

dades per confirmar i proporcionar evidència de que s’han complert els requisits de la 
qualitat de les dades per a l’aplicació prevista. 
 

La validació pot implicar, per exemple, realitzar balanços de matèria, balanços 
d’energia i/o anàlisis comparatius de factors d’emissió i abocament. Com que cada 
procés unitari segueix les lleis de la conservació de la matèria i l’energia, els balanços 
de matèria i energia proporcionen una verificació útil de la validesa de la descripció 
d’un procés unitari. 

2. Relació de les dades amb els processos unitaris i la unitat funcional 
 

Per cada procés unitari s’ha de determinar un flux adequat. S’han de calcular 
les dades quantitatives d’entrada i sortida del procés unitari amb relació a aquest flux. 

 
Prenent com a base el diagrama de flux i els fluxos entre processos unitaris, els 

fluxos de tots els processos unitaris es relacionen amb el flux de referència. El càlcul 
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ha de donar Metodologia de l’ACV com a resultat que totes les dades d’entrada i 
sortida del sistema estiguin reverenciades a la unitat funcional. 

 
S’ha d’anar amb compte al sumar les entrades i sortides en el sistema del 

producte, les dades nomes s’haurien de sumar si estan relacionades amb substancies 
equivalents i amb impactes ambientals similars. 

 
3. Ajust dels límits del sistema 

 
Segons la naturalesa iterativa de l’ACV, les decisions pel que fa a les dades a 

tenir en compte han de basar-se en els anàlisis de sensibilitat per determinar la seva 
importància. Un anàlisi de sensibilitat es un procediment sistemàtic per estimar els 
efectes de les opcions escollides sobre el resultat d’un estudi pel que fa als mètodes i 
les dades. Els límits inicials del sistema s’han de revisar segons correspongui d’acord 
als criteris d’exclusió establerts a la definició de l’abast. 

 

1.2.3.4 Assignació de fluxos i d’emissions i abocaments 

 

Pocs processos industrials produeixen una sortida única o estan basats en una 
relació lineal entre les entrades i les sortides de matèries primeres. De fet, la majoria 
dels processos industrials produeixen mes d’un producte, i reciclen els productes 
intermedis o els residus de productes. 
 

S’hauria de considerar la necessitat de procediments d’assignació per als 
sistemes que inclouen productes múltiples i per als sistemes de reciclat. 

 
Les entrades i sortides han d’assignar-se als diferents productes d’acord amb 

procediments clarament especificats que s’han de documentar i explicar juntament 
amb els procediments d’assignació. 

 
La suma de les entrades i sortides assignades a un procés unitari han de ser 

igual a les entrades i sortides del procés unitari abans de l’assignació. 
 

Quan puguin aplicar-se diversos procediments alternatius d’assignació, s’hauria 
de realitzar un anàlisi de sensibilitat per il·lustrar les conseqüències de separar-se de 
l’enfocament seleccionat. 

 
 

Procediment d’assignació. 
L’estudi ha d’identificar els processos compartits amb altres sistemes del producte i 
tractar-los d’acord amb el procediment per passos que es presenta a continuació. 
Formalment el pas 1 no es part del procediment d’assignació. 
 

Pas 1: Sempre que sigui possible, s’haurà d’evitar l’assignació: 
 
1) dividint el procés unitari a assignar, en dos o mes subprocessos i 
recollint dades d’entrada i sortida relacionades amb aquests subprocessos, o  
 
2) ampliant el sistema del producte per incloure les funcions addicionals 
relacionades amb els coproductes tenint en compte els requisits del punt 
1.2.2.3 sobre els límits del sistema. 
 
Pas 2: Quan no es pugui evitar l’assignació, s’haurien de separar les entrades i 
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sortides del sistema entre els seus diferents productes o funcions de tal forma 
que reflectissin les relacions físiques existents entre ells; es a dir, haurien de 
reflectir la forma en la que es modifiquen les entrades i sortides per canvis 
quantitatius en els productes o funcions procedents del sistema. 
 
Pas 3: Quan la relació física per si mateixa no pugui establir-se o utilitzar-se 
com a base de l’assignació, s’haurien d’assignar les entrades entre els 
productes i funcions de tal forma que reflecteixin altres relacions entre ells. Per 
exemple, les dades d’entrada i sortida podrien assignar-se entre coproductes 
proporcionalment al valor econòmic dels productes. 

 
Algunes sortides poden ser en part coproductes i en part residus (substancies o 

objectes que seran disposats). En aquests casos, es necessari identificar la proporció 
entre coproductes i residus ja que solament s’han d’assignar les entrades i sortides a 
la part corresponent als coproductes. 

 
Els principis i procediments d’assignació dels punts 1.2.3.4 i 1.2.3.4.1 també 

s’apliquen a les situacions de reutilització i reciclat i es pot trobar una explicació mes 
detallada a la norma UNE-EN ISO 14044:2006. 

 

1.2.4 Avaluació de l’impacte ambiental del cicle de vida (AICV) 

 

1.2.4.1 Generalitats 

 
En aquesta fase es tracta de convertir la informació obtinguda en l’inventari en 

una informació interpretable: dels centenars de valors d’intervencions ambientals 
(emissions, recursos consumits, etc.) obtinguts en l’inventari, cal reduir el nombre de 
criteris als efectes sobre un nombre reduït d’impactes ambientals (Xarxa Temàtica 
Catalana d’ACV, 2002). 

Podem dir que l’AICV associa els resultats de l’ICV a categories d’impactes 
ambientals segons el tipus d’efecte ambiental esperat (classificació). Una categoria 
d’impacte es una classe que representa les conseqüències ambientals generades pels 
processos o sistemes del producte. Per cada categoria d’impacte, se selecciona un 
indicador de categoria d’impacte de cicle de vida i es calcula el resultat de l’indicador 
de categoria (caracterització). Aquesta caracterització consisteix en la modelització, 
mitjançant els factors de caracterització, de les dades de l’inventari per cadascuna de 
les categories. 

  
Els models de caracterització descriuen la relació entre els resultats de l’ICV, 

els indicadors de categoria i en alguns casos els punts finals de categoria. El model de 
caracterització s’utilitza per derivar els factors de caracterització.  

 
La recopilació de resultats de l’indicador (resultats de l’AICV) o el perfil de 

l’AICV proporciona informació sobre els assumptes ambientals associats amb les 
entrades i sortides del sistema del producte. 

 
Qüestions com l’elecció, el modelat i l’avaluació de categories d’impacte poden 

introduir subjectivitat a la fase de l’AICV. Per tant, la transparència es critica en 
l’avaluació de l’impacte per tal d’assegurar que les suposicions estan clarament 
descrites i informades. 

 
Actualment esta en curs una iniciativa (UNEP-SETAC, 2008), a càrrec de 

United Nations Environmental Program (UNEP) i per Society of Environmental 
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Toxicology and Chemistry (SETAC), dins la qual es pretén establir un marc general de 
la fase d’AICV i identificar les necessitats d’investigació. Entre les publicacions de la 
Iniciativa del cicle de vida es troben 
un document Word amb un llistat del mètodes disponibles per la fase de l’AICV i un 
document Excel amb una breu descripció del mètodes per l’AICV i de les seves 
categories. Els mètodes que es presenten es detallen a continuació, així com l’enllaç 
d’Internet on es poden trobar: 
 

- Eco-indicator 99 (Goedkoop i Spriensma, 2000): 
http://www.pre.nl/ecoindicator99/ 

- EDIP 97: http://ipt.dtu.dk/~mic/EDIP97 
- EDIP 2003: http://ipt.dtu.dk/~mic/EDIP2003 
- EPS 2000d (Environmental Priority Strategies in product design) (Steen, 1999): 

http://eps.esa.chalmers.se/ 
- Handbook on LCA o CML 2 baseline method (2000) (Guinee et al., 2002), que 

es una adaptació d'un dels primers treballs de desenvolupament de 
metodologia per l'ACV (Heijungs et al., 1992): 
http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/projects/lca2/lca2.html 

- Impact (2002)+: http://www.epfl.ch/impact 
- JEPIX: www.jepix.org 
- LIME: http://www.jemai.or.jp/lcaforum/index.cfm 
- Swiss Ecoscarcity: http://www.e2mc.com/BUWAL297%20english.pdf 
- TRACI: http://epa.gov/ORD/NRMRL/std/sab/iam_traci.htm  

 
El grup Pre Consultants ofereix una llista del mètodes d’avaluació de l’impacte 

ambiental del cicle de vida (AICV) disponibles al seu programari SimaPro per a la 
realització d'un ACV (Pre Consultants, 2009). El llistat es el següent: 

 
- Eco-indicador 99 (Goedkoop i Spriensma, 2000). 
- Eco-indicador 95. 
- CML 92 (Heijungs et al., 1992). 
- CML 2 baseline method (2000) (Guinee et al., 2002) que es una adaptacio d'un 

dels primers treballs de desenvolupament de metodologia per l'ACV, CML 92 
(Heijungs et al., 1992). 

- EDIP/UMIP (Environmental Design of Industrial Products, UMIP en danes) 
- (Hauschild i Wenzel, 1998 i Wenzel et al., 1997). 
- EPS 2000 (Environmental Priority Strategies in product design) (Steen, 1999). 
- Ecopoints 97 (BUWAL, 1998), elaborada pel Swiss Ministry of the Environment 

(BUWAL). 
- Impact 2002+. 
- TRACI. 
- EPD method. 
- Cumulative Energy Demand. 
- IPCC Greenhouse gas emissions. 

 
 

1.2.4.2 Elements de l’AICV 

 

Els elements de la fase de l’AICV s’il・lustren a la Figura 1.4. 

 

http://epa.gov/ORD/NRMRL/std/sab/iam_traci.htm
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Figura 1.4 Elements de la fase AICV (Font: UNE-EN ISO 14040) 

 
Selecció de categories, indicadors i models 
 

Quan en un ACV se seleccionen les categories d’impacte, els indicadors de 
categoria i els models de caracterització, s’ha d'indicar la referència de la informació i 
les fonts corresponents. 

 
S’ha de descriure el mecanisme ambiental i el model de caracterització que 

vincula els resultats de l’ICV amb l’indicador de categoria i proporciona la base per als 
factors de caracterització. 

 
Per la majoria dels estudis d’ACV, se seleccionaran les categories d’impacte, 

els indicadors de categoria o els models de caracterització existents, tot i que en 
alguns estudis caldrà definir-ne de nous si els existents no son suficients per satisfer 
l’objectiu i l’abast. Algunes de les categories d’impacte mes utilitzades son 
l’esgotament de recursos abiòtics, el canvi climàtic, la disminució de l’ozó estratosfèric, 
l’acidificació, l’eutrofització, la toxicitat, l’ús del sol i d’altres com el soroll i les olors. 

 
L’indicador de categoria es pot escollir a qualsevol punt al llarg del mecanisme 

ambiental entre els resultats de l’ICV i els punts finals de categoria. La Taula 1.2 
proporciona exemples de termes usats en la norma internacional UNE-EN ISO 14044. 

 
Taula 1.2 Exemple de termes (Font: UNE-EN ISO 14044). 
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Classificació 
 

L’assignació dels resultats de l’ICV a les categories d'impacte haurien de 
considerar el següent, a menys que l’objectiu i l’abast requereixin el contrari: 

 
a) l’assignació dels resultats de l’ICV exclusius a una categoria d’impacte; 
b) la identificació dels resultats de l’ICV que es refereixin a mes d’una categoria 

d’impacte, incloent: 
 

i. la distinció entre mecanismes paral·lels (per exemple el SO2 es 
distribueix entre les categories d’impacte de salut humana i acidificació), 
i 

ii. l’assignació de mecanismes en sèrie (per exemple el NOx es pot 
classificar per a contribuir a la formació de l’ozó troposfèric i a 
l’acidificació). 
 

Caracterització 
 

El càlcul dels resultats de l’indicador (caracterització) implica la conversió dels 
resultats de l’ICV a unitats comuns i la suma dels resultats convertits dins de la 
mateixa categoria d’impacte. Aquesta conversió utilitza els factors de caracterització. 
La sortida del càlcul es el resultat numèric d’un indicador. 
 

El mètode per calcular els resultats de l’indicador han d’identificar-se i 
documentar-se, incloent els judicis de valor i les suposicions utilitzades. 

 
Elements optatius 
 

a) Normalització: Quantificació del valor dels resultats de l’indicador de categoria 
en relació a un valor de referència. Les escales espaials i temporals del 
mecanisme ambiental i del valor de referència han de ser coherents. El 
procediment més comú per obtenir aquest valor de referència es determinar els 
indicadors de categoria d’impacte per una regió durant un any i dividir aquest 
valor pel nombre d’habitants de la regió Goedkoop i Oele, 2004) 

b) Agrupació: Organització i possible classificació de les categories d’impacte 
seguint judicis de valor. Diferents persones, organitzacions i societats poden 
tenir diferents preferències i, per tant, obtenir diferents resultats per l’agrupació. 

c) Ponderació: Establiment d’uns factors numèrics que donin una importància 
relativa a les diferents categories d’impacte segons uns judicis de valor per 
després sumarAnnex les, opcionalment, i obtenir un resultat ponderat en forma 
d’un únic índex ambiental global del sistema. Les dades prèvies a la 
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ponderació haurien d’estar sempre disponibles. Els passos de la ponderació no 
tenen una base científica, per això es recomanable fer un anàlisi de sensibilitat 
per diferents factors de ponderació. 

d) Anàlisi de la qualitat de les dades: Permetre una millor comprensió de la 
fiabilitat de la recopilació dels resultats de l’indicador, i del perfil de l’AICV. Les 
tècniques que es poden fer servir per aquest propòsit son: l’anàlisi de gravetat, 
l’anàlisi de la incertesa i l’anàlisi de la sensibilitat, que es troben explicades a la 
norma UNE-EN ISO 14044:2006. 

 
L’aplicació i us dels mètodes de normalització, agrupació i ponderació han de ser 

coherents amb l’objectiu i l’abast de l’ACV i han de ser completament transparents. 
 

Entre els mètodes que avaluen l’impacte final destaca l’Eco-Indicador 99, ja que es 
el que ha fet el treball mes elaborat (Anton, 2004). Aquest mètode te en compte 
diferents perspectives culturals a l’hora d’avaluar l’impacte. 

 

1.2.4.3 L’AICV en estudis comparatius 

 

Un AICV que es vol utilitzar en asseveracions comparatives previstes per a la 
seva divulgació al públic ha d’emprar un conjunt d’indicadors de categoria 
suficientment complet. La comparació ha de realitzar-se indicador de categoria a 
indicador de categoria. La ponderació no s’ha de fer servir en estudis d’ACV que hagin 
de ser usats en asseveracions comparatives per a la divulgació al públic. 

 

1.2.4.4 Limitacions de l’AICV 

 

L’AICV nomes tracta els temes ambientals especificats a l’objectiu i l’abast. Per 
tant, l’AICV no es una avaluació completa de tots els temes ambientals del sistema del 
producte sota estudi. 

 
L’AICV no sempre pot demostrar diferencies significatives entre les categories 

d’impacte i els resultats dels seus indicadors corresponents per a diferents alternatives 
dels sistemes del producte. 

 
La manca de dimensions espacials i temporals als resultats de l’ICV 

introdueixen incertesa en els resultats de l’AICV. 
 
No hi ha metodologies acceptades de forma general per associar de forma 

coherent i exacta les dades de l’inventari amb els impactes ambientals potencials 
específics. Els models de categories d’impacte es troben en diferents etapes de 
desenvolupament. 

 
Una diferencia important entre les diferents metodologies d’avaluació 

d’impactes resideix en la opció d’analitzar l’efecte últim de l’impacte ambiental 
“endpoint”, o be, considerar els efectes intermedis “midpoints”. Les categories 
d’impacte ambiental intermitges es troben mes properes a la intervenció ambiental, i 
això permet models de càlcul que s’ajusten millor a aquesta intervenció. Les categories 
d’impacte final son variables que afecten directament a la societat, per tant la seva 
elecció resultaria mes rellevant i comprensible a escala global. Tot i així, la 
metodologia per arribar a quantificar l’efecte últim es mes complexa i actualment, es 
mes como recórrer a categories d’impacte intermitges (Anton, 2004). 
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- Exemples de categories intermitges: esgotament de l’ozó, acidificació, formació 

de foto-oxidants, eutrofització dels sistemes aquàtics, etc. 
 

- Exemples de categories finals: danys humans, pèrdua de la biodiversitat, 
pèrdua de la pesca, pèrdua de recursos, etc., que s’englobarien en quatre 
Àrees de protecció, salut humana, entorn natural, entorn sociocultural i 
recursos naturals. 

 

1.2.5 Interpretació del cicle de vida 

 

1.2.5.1 Generalitats 

 

En aquesta fase es resumeixen i discuteixen els resultats de l’ICV i de l’AICV 
com a base per a les conclusions, recomanacions i presa de decisions d’acord amb 
l’objectiu i l’abast definits. 

 
La fase d’interpretació d’un estudi de l’ACV compren diversos elements, segons 

s’il·lustra a la Figura 1.5: 
 

- Identificació dels assumptes significatius basats en els resultats de les fases de 
l’ICV i l’AICV d’un ACV; 

- Una avaluació que considera les verificacions dels anàlisis d’integritat, 
sensibilitat i coherència; 

- Conclusions, limitacions i recomanacions. 
 

A la Figura 1.5 es mostren les relacions de la fase d’interpretació amb altres fases 
de l’ACV. 
 

 
Figura 1.5 Relacions entre els elements en la fase d’interpretació amb les altres fases 

de l’ACV (Font: UNEEN ISO 14044) 
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Les fases de definició de l’objectiu i l’abast i la d’interpretació de l’ACV 
constitueixen el marc de referència, mentre que els altres fases de l’ACV (ICV i AICV) 
generen informació sobre el sistema del producte. 

 
La interpretació hauria de reflectir el fet que els resultats de l’AICV estan basats 

en un enfocament relatiu, indiquen efectes ambientals potencials, no prediuen els 
impactes reals en els punts finals de categoria, ni si se sobrepassen els llindars, els 
marges de seguretat, ni els riscs. 

 
S’ha de tenir en compte que s’introdueixen incerteses en els resultats d’un ICV 

degut als efectes compostos d’incerteses d’entrades i variabilitat de dades. Un 
enfocament consisteix en caracteritzar la incertesa en resultats mitjançant rangs i/o 
distribucions probabilístiques. 

 
La interpretació permet determinar en quina fase del cicle de vida del producte 

es generen les principals carregues ambientals i per tant, quins punts del sistema 
avaluat poden o han de ser millorats. En els casos de comparació de diferents 
productes es podrà determinar quin presenta un millor comportament ambiental. 

 
Al punt 1.8 hi ha mes informació i exemples sobre la fase d’interpretació del 

cicle de vida que s’han extret de l’Annex informatiu B de la norma UNE-EN ISO 
14044:2006. 

 

1.2.5.2 Identificació dels assumptes significatius 

 
L’objectiu d’aquest element es estructurar els resultats de les fases d’ICV o 

AICV per a ajudar a determinar els assumptes significatius d’acord amb la definició de 
l’objectiu i de l’abast. 

 
Alguns exemples d’assumptes significatius serien: 
 

- dades d’inventari com energia, emissions, abocaments, residus, 
- categories d’impacte com us de recursos, canvi climàtic, i 
- contribucions significatives de les etapes del cicle de vida als resultats de l’ICV 

o de l’AICV com processos unitaris individuals o grups de processos com 
transport i producció d’energia. 
 

1.2.5.3 Avaluació 

 

Els objectius de l’element d’avaluació son generar i enfortir la confiança i la 
fiabilitat en els resultats de l’estudi de l’ACV, incloent els assumptes significatius 
identificats en el primer element de la interpretació. L’avaluació s’ha de realitzar 
d’acord amb l’objectiu i l’abast de l’estudi. 

 
Durant l’avaluació, s’ha de considerar la utilització de les tres tècniques 

següents: 
 

- Verificació de l’anàlisi d’integritat: Pretén assegurar que tota la informació i les 
dades pertinents necessàries per a la interpretació estan disponibles i 
completes.  

- Verificació de l’anàlisi de sensibilitat: Pretén avaluar el grau de confiança que 
es pot dipositar en els resultats i les conclusions finals, determinant com estan 
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afectats per les incerteses de les dades, mètodes d’assignació o càlcul dels 
resultats dels indicadors de categoria, etc. La verificació de l’anàlisi de 
sensibilitat ha d’incloure els resultats dels anàlisi de sensibilitat i de l’anàlisi 
d’incertesa, si s’han realitzat a les fases prèvies (ICV, AICV). 

- Verificació de l’anàlisi de coherència: Pretén determinar si les suposicions, 
mètodes i dades son coherents amb l’objectiu i l’abast. 

 
S’haurien de completar aquestes verificacions amb els resultats dels anàlisis 

d’incertesa i anàlisi de la qualitat de les dades. 
 

1.2.5.4 Conclusions, limitacions i recomanacions 

 

L’objectiu d’aquesta part de la interpretació del cicle de vida es arribar a 
conclusions, identificar limitacions i realitzar recomanacions per al públic previst de 
l’ACV. 

 
A continuació es presenta una seqüència lògica per al procés: 
 

a) identificar els assumptes significatius; 
b) avaluar la integritat, sensibilitat i coherència de la metodologia i dels resultats; 
c) treure conclusions preliminars i verificar que siguin coherents amb els requisits de 
l’objectiu i l’abast de l’estudi; 
d) si les conclusions son coherents, comunicar-les com a conclusions finals; si no són 
coherents, tornar als passos previs a), b) o c) segons sigui apropiat. 
 

Les recomanacions han de basar-se en les conclusions finals de l’estudi i han 
de reflectir un resultat lògic i raonable de les conseqüències de les conclusions. Les 
recomanacions haurien d’estar relacionades amb l’aplicació prevista. 
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1.3 INFORMES 
 

Aquest apartat esta tret de la norma UNE-EN ISO 14040:2006 i de la norma 
UNE-EN ISO 14044:2006. 

 

1.3.1 Requisits i consideracions generals 
 

L’estratègia d’informació es una part essencial d'un ACV. Un informe eficaç 
hauria de tractar les diferents fases de l'estudi en consideració. 

 
El tipus i format de l’informe ha de definir-se a la fase de definició de l’abast de 

l’estudi. 
 
 
Els resultats i les conclusions d’un ACV han de comunicar-se al públic previst 

de forma completa, exacta i sense esbiaixar. Els resultats, dades, mètodes, 
suposicions i limitacions han de presentar-se de forma transparent i amb suficient 
detall com per permetre al lector comprendre les complexitats de les compensacions 
d’informació inherents a l’ACV. L’informe també ha de permetre que els resultats i 
interpretacions s’utilitzin de forma coherent amb els objectius de l’estudi. A mes, en 
informar sobre la fase de la interpretació, la norma UNE-EN ISO 14044 requereix una 
total transparència en termes de judicis de valor, justificacions, i apreciacions 
d'experts. 

 
A l'informe també s'hauria de considerar la naturalesa relativa dels resultats de 

l'AICV i la seva incapacitat per predir impactes als punts finals de categoria. S'inclou 
una referència i descripció dels judicis de valor usats a la fase de l'AICV de l'estudi en 
relació als models de caracterització, la normalització, la ponderació, etc. 

 
A més dels punts citats en el paràgraf anterior i els llistats en l’apartat 1.3.2, 

s’haurien de considerar els següents temes quan es prepara un informe de tercera 
part: 

 
a) les modificacions de l’abast inicial i la seva justificació; 

 
b) els límits del sistema, incloent: 

o el tipus d’entrades i sortides del sistema com a fluxos elementals, 
o els criteris de decisió; 

 
c) la descripció dels processos unitaris, incloent: 

o la decisió sobre l’assignació; 
 

d) les dades, incloent; 
o les decisions sobre les dades, 
o els detalls sobre les dades individuals, i 
o els requisits de la qualitat de les dades i si els compleixen o no; 

 
e) l’elecció de categories d’impacte i indicadors de categoria. 
- la relació amb els resultats de l’ICV, 
- els punts finals de categoria a justificar, 
- els models de caracterització, 
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- els factors i mecanismes ambientals, i 
- el perfil de resultats de l’indicador. 

 
Com a part de l’informe pot ser útil una presentació gràfica dels resultats de l’ICV i 

l’AICV però s’hauria de considerar que això porta a comparacions i conclusions 
implícites. 

 

1.3.2 Requisits addicionals i orientació per als informes per una 

tercera part 
 

Quan es comuniquen els resultats d’un ACV a una tercera part (es a dir, altres 
parts interessades diferents de qui encarrega o realitza l’estudi) sense importar la 
forma de comunicació, s’ha de preparar un informe per una tercera part. 

 
L’informe per una tercera part constitueix un document de referència i ha 

d’estar disponible per a qualsevol tercera part a la qual se li comunica. L’informe per 
una tercera part ha d’incloure els següents aspectes: 

 
a) Aspectes generals: 

 
1) qui encarrega i qui realitza l’ACV (intern o extern); 
2) data de l’informe; 
3) declaració de que l’estudi es va realitzar d’acord amb els requisits de 

les normesinternacionals UNE-EN ISO 14040:2006 i UNE-EN ISO 
14044:2006. 
 

b) Objectiu de l’estudi: 
 

1) raons per realitzar l’estudi; 
2) les aplicacions previstes; 
3) el públic objectiu; 
4) la declaració de que l’estudi donarà suport a les asseveracions 
comparatives previstes per a la seva divulgació al públic. 
 

c) Abast de l’estudi: 
 

1) funció, incloent: 
 

i) la declaració de les característiques del comportament, i 
ii) qualsevol omissió de funcions addicionals a les comparacions; 
 

2) unitat funcional, incloent: 
 

i) coherència amb l’objectiu i l’abast, 
ii) definició, 
iii) resultat de la mesura del comportament; 
 

3) límits del sistema, incloent: 
 

i) omissions d’etapes del cicle de vida, processos o necessitats 
de dades, 
ii) quantificació de les entrades i sortides d’energia i mataria, i 
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iii) suposicions sobre la producció d’electricitat; 
 

4) criteris de tall per a la inclusió inicial d’entrades i sortides, incloent: 
 

i) descripció del criteri de tall i suposicions, 
ii) efecte de la selecció en els resultats, 
iii) inclusió de criteris de tall de matèria, energia i ambientals. 
 

d) Anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ICV): 
 

1) procediments de recopilació de dades; 
2) descripció qualitativa i quantitativa dels processos unitaris; 
3) fonts bibliogràfiques; 
4) procediments de càlcul; 
5) validació de les dades, incloent: 
 

i) avaluació de la qualitat de les dades, i 
ii) tractament de les dades que falten; 
 

6) anàlisi de sensibilitat per a ajustar els límits del sistema; 
7) principis i procediments d’assignació, incloent: 
 

i) documentació i justificació dels procediments d’assignació, i 
ii) aplicació uniforme dels procediments d’assignació. 
 

e) Avaluació de l’impacte del cicle de vida (AICV), quan sigui aplicable. 
 

1) els procediments, els càlculs i els resultats de l’estudi de l’AICV; 
2) les limitacions dels resultats de l’AICV relatius a l’objectiu i l’abast 
definits al ACV; 
3) la relació dels resultats de l’AICV amb l’objectiu i l’abast definits;  
4) la relació dels resultats de l’AICV amb els resultats de l’ICV; 
5) les categories d’impacte i indicadors de categoria considerats, 
incloent les raons per a la seva selecció i una referència de la seva font; 
6) les descripcions o les referències a tots els models de caracterització, 
factors de caracterització i mètodes usats, incloent totes les suposicions 
i limitacions; 
7) descripcions de o referències a tots els judicis de valor usats en 
relació amb les categories d’impacte, models de caracterització, factors 
de caracterització, normalització, agrupació, ponderació i en qualsevol 
altra part de l’AICV, una justificació per al seu us i la seva influencia en 
els resultats, conclusions i recomanacions; 
8) una declaració de que els resultats de l’AICV son expressions 
relatives i no prediuen els impactes reals, ni determinen si se 
sobrepassen els llindars o els marges de seguretat, ni fan referència als 
riscos;  
 
i, quan s’inclouen com a part de l’ACV, també: 
 

i) una descripció i justificació de la definició i descripció de 
qualsevol categoria d’impacte, indicadors de categoria o models 
de caracterització nous que s’emprin a l’AICV, 
ii) una declaració i justificació de qualsevol agrupacio de les 
categories d’impacte, 
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iii) qualsevol altre procediment que transformi els resultats de 
l’indicador i una justificació de les referències seleccionades, 
factors de ponderació, etc., 
iv) qualsevol anàlisi dels resultats de l’indicador, per exemple 
anàlisi de sensibilitat i incertesa o l’ús de dades ambientals 
incloent qualsevol implicació per als resultats, i 
v) les dades i resultats d’indicadors obtinguts prèviament a la 
normalització, agrupació o ponderació disponibles juntament 
amb els resultats normalitzats, agrupats o ponderats. 
 

f) Interpretació del cicle de vida. 
 

1) els resultats; 
2) les suposicions i limitacions associades a la interpretació dels 
resultats relacionats amb la metodologia i les dades; 
3) l’avaluació de la qualitat de les dades; 
4) la transparència total en termes dels judicis de valor, justificacions i 
opinions d’experts. 
 

g) Revisió critica, quan sigui aplicable: 
 

1) nombre i afiliació dels revisors; 
2) informes de revisió critica; 
3) respostes a les recomanacions. 
 

La norma UNE-EN ISO 14044:2006 inclou altres requisits de l’informe per a 
asseveracions comparatives previstes per a la divulgació al públic que no es detallen 
en aquest annex. 
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1.4 REVISIÓ CRÍTICA 
 

Aquest apartat esta extret de la norma UNE-EN ISO 14040:2006 i se'n pot 
trobar més informació a la norma UNE-EN ISO 14044:2006. 

 

1.4.1 Generalitats 
 

La revisió critica es un procés per a verificar si un ACV ha complert amb els 
requisits de la metodologia, de dades, d’interpretació i d’informació, i si es coherent 
amb els principis. 

 
En general, les revisions crítiques d'un ACV poden usar qualsevol de les 

opcions de revisió descrites a l'apartat 5.3. Una revisió critica no pot verificar ni validar 
els objectius escollits per qui encarrega l'estudi, per un ACV, ni tampoc la forma en la 
que s'utilitzin els resultats de l'ACV. 

 

1.4.2 Necessitat de revisió crítica 
 

Una revisió critica pot facilitar la comprensió i augmentar la credibilitat d'un 
ACV, per exemple involucrant a les parts interessades. 

 
La utilització dels resultats d'un ACV per recolzar asseveracions comparatives 

augmenta les preocupacions i requereix una revisió critica, ja que es probable que la 
seva aplicació afecti a les parts interessades externes a l'ACV. No obstant això, el fet 
d'haver fet la revisió crítica no hauria d'implicar en cap cas que s'aprova cap 
asseveració comparativa basada en un estudi d'ACV. 

 

1.4.3 Processos de revisió crítica 

 

1.4.3.1 Generalitats 

 

L'abast i el tipus de revisió critica desitjada es defineix a la fase de l'objectiu i 
l'abast de l'ACV. L'abast hauria d'identificar el perquè es necessari realitzar la revisió 
critica, el que incloure, el nivell de detall i qui ha d'estar involucrat en el procés. 

 
La revisió hauria d'assegurar que la classificació, caracterització, normalització, 

agrupació i ponderació dels elements son suficients i estan documentats de forma que 
permeten realitzar la fase d’interpretació del cicle de vida de l'ACV. 

 
S'hauria d'incloure acords de confidencialitat referits als continguts de l'ACV, 

segons sigui necessari. 
 

1.4.3.2 Revisió crítica per experts interns o externs 
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L'expert intern o extern hauria d'estar familiaritzat amb els requisits de l'ACV i 
tenir l’experiència científica i tècnica apropiada. 

 

1.4.3.3 Revisió critica per una comissió de parts interessades 

 

Qui encarrega l'estudi original hauria de seleccionar un expert extern 
independent per a presidir un grup de revisió constituït per al menys tres membres. El 
president hauria de seleccionar a altres revisors independents qualificats, basant-se en 
l'objectiu, en l'abast i en el pressupost disponible per a la revisió. 
 

Aquest grup també pot incloure altres parts interessades afectades per les 
conclusions extretes de l'ACV, tals com agencies governamentals, grups no 
governamentals, competidors i industries afectades. 
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1.5 LIMITACIONS DE L’ACV 
 

Tot i que l’ACV ja es àmpliament utilitzat per moltes empreses en la fase de 
desenvolupament dels seus productes, hi ha encara algunes limitacions que 
n’impedeixen un us mes estes. Algunes d’aquestes limitacions son, segons la Xarxa 
Temàtica Catalana d’ACV (2002): 

 
- Aspectes metodològics poc desenvolupats com l’assignació de carregues o l’ús 

de noves categories d’impacte ambiental (us del sol, toxicitat per radiacions...). 
En determinats productes, aquests impactes poden ser determinants, de 
manera que una metodologia que no els consideri es menys útil per avaluar-
los. Cal afegir que les normes UNE-EN ISO no limiten les categories d’impacte, 
i que si en calen de noves nomes cal plantejar-les. 

- Manca de dades (el procés d’obtenció de dades es car; a l’Estat Espanyol 
encara no existeix una base de dades representativa de la tecnologia actual). 
Sense aquestes dades, l’aplicació de l’ACV es mes cara, i els resultats poden 
ser menys fiables. 

- Poc consens internacional en algunes fases (normalització, ponderació). 
- Desconeixement de l’ACV per part de professionals del procés productiu. En 

molts països l’ACV ja s’inclou normalment en les escoles de disseny i 
enginyeria, però a l’Estat espanyol el desconeixement es encara gran. 

 
A més, tal i com es diu en la introducció, generalment l’ACV no considera els 

assumptes econòmics o socials d’un producte, però l’enfocament del cicle de vida i les 
metodologies descrites en la norma ISO es poden aplicar a aquests altres aspectes. 

 
També cal afegir que l’ACV tracta els impactes ambientals potencials (aquells que 

es podrien donar si coincidissin una sèrie de circumstancies) i no prediu impactes 
ambientals reals (aquells que probablement ocorreran) degut a:  

- l’expressió relativa dels impactes ambientals potencials en relació a una unitat de 
referència, 

- la integració de les dades ambientals en l’espai i en el temps (aquest punt fa 
que no es tingui en compte, per exemple, que unes dades regionals no 
serveixen per un estudi local i que una emissió gasosa pot tenir diferents 
efectes segons el moment del dia en el que es produeixi (Anton, 2004), 

- la incertesa inherent en modelar els impactes ambientals, i 
- al fet que alguns impactes ambientals possibles siguin clarament impactes 

futurs. 
 

Cal recordar que no hi ha una base científica per reduir els resultats de l’ACV a un 
únic numero o a una puntuació global, ja que la ponderació requereix judicis de valor i 
el resultat pot dependre del país o cultura en el que es faci l’estudi. 

 
Pel que fa a les normes UNE-EN ISO, cal dir que estan definides amb un 

llenguatge bastant imprecís i això fa que sigui difícil veure si un ACV ha sigut realitzat 
seguint les indicacions de les normes. A més, cap desenvolupador de programes 
informàtics pot afirmar que ACV elaborats amb aquesta eina compleixin 
automàticament les normes UNEEN ISO (Goedkoop i Oele, 2004). 
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1.6 PROGRAMARI PER L’ACV 
 

En els últims anys i basats en la metodologia de l’ACV s’han 
desenvolupat nombrosos programes per a facilitar el seu càlcul. La majoria 
d’aquests programes inclouen bases de dades que poden variar en extensió i 
qualitat i per tant en el preu. Les bases de dades d’inventari públics vénen 
incorporades a la majoria dels programes comercials. 

 
En aquests programes s’introdueixen les dades que configuren l’inventari 

per posteriorment realitzar els càlculs propis de la fase de AICV, d’aquesta 
manera s’obtenen els resultats per a les diferents categories d’impacte 
escollides. Alguns d’aquests programes realitzen també anàlisis de sensibilitat i 
d’incertesa. La Taula 1.3 presenta algunes de les eines existents al mercat 
actualment. 

 
Taula 1.3 Principals eines utilitzades en l’elaboració d’ACV (Font: Anton, 2004)
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1.7 EXEMPLES DE FULLS DE RECOLLIDA DE DADES 
 

1.7.1 Generalitats 

 

A l'Annex A (informatiu) de la norma UNE-EN ISO 14044 es troben els 
exemples de fulls de recopilació de dades que es presenten a continuació. Els fulls de 
dades d’entrada són exemples que es poden utilitzar com a directrius. El propòsit es 
il·lustrar la naturalesa de la informació que es pot recollir dels llocs objectiu de l’informe 
per un procés unitari. 

 
Les dades i el nivell d’especificació necessiten ser coherents amb l’objectiu de 

l’estudi. 
 
Els fulls d’exemple es poden modificar afegint columnes per a altres factors 

com la qualitat de les dades (incertesa, mesurada / calculada / estimada).  

 
 

1.7.2 Exemple de full de dades per al transport per carretera 

 

En aquest exemple (Taula 1.4), els noms i tones dels productes intermedis per 
als quals es requereixen les dades de transport ja estan registrats al model de sistema 
a estudiar. Se suposa que el mode de transport entre dos processos unitaris es el 
transport per carretera. 

 
Taula 1.4 Exemple de full de dades per al transport per carretera (Font: UNE-EN ISO 

14044:2006) 

 
 

El consum de combustible i les emissions a l’aire relacionades es calculen 
utilitzant un model de transport. 

 
 

1.7.3 Exemple de full de dades per al transport intern 

 

En aquest exemple (Taula 1.5), l’inventari es del transport intern en una planta. 
Els valors es recopilen per a un període específic i mostren els valors reals de 
combustible utilitzat. 

Les emissions a l’aire generalment es calculen utilitzant un model de consum 
de combustible. 
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Taula 1.5 Exemple de full de dades per al transport intern (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 
 

1.7.4 Exemple de full de dades per a processos unitaris 
 

En aquest exemple (Taula 1.6), l’inventari es per processos unitaris. 

 
Taula 1.6 Exemple de full de dades per a processos unitaris (Font: UNE-EN ISO 14044:2006, 

Annex A)
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1.7.5 Exemple de full de recollida de dades d’anàlisi de l’inventari 

del cicle de vida 

 

En aquest exemple (Taula 1.7), l’inventari es per tot el cicle de vida. 

 
 

Taula 1.7 Exemple de full de recollida de dades d’anàlisi de l'inventari del cicle de vida (Font: 
UNE-EN ISO 14044:2006)

 
 
  



ANNEX 1. Metodologia de l’anàlisi del cicle de vida  33 
 

1.8 EXEMPLES D’INTERPRETACIÓ DEL CICLE DE VIDA 
 

1.8.1 Generalitats 
 

A l'Annex B (informatiu) de la norma UNE-EN ISO 14044 es troben una sèrie 
d’exemples dels elements dins de la fase d’interpretació d’un estudi d’ACV per ajudar a 
entendre com es pot processar la interpretació del cicle de vida. Aquest exemples es 
presenten a continuació. 

 
 

1.8.2 Exemples per a la identificació dels assumptes significatius. 
 

L’element d’identificació (apartat 1.2.5.2) es realitza de forma iterativa amb 
l’element d’avaluació (apartat 1.2.5.3). Consisteix en la identificació i estructuració de 
la informació i la subsegüent determinació de qualsevol assumpte significatiu. 
L’estructuració de les dades i informació disponible es un procés iteratiu portat a terme 
juntament amb la fase d’ICV i, es realitza, amb la fase d’AICV, així com amb la 
definició de l’objectiu i l’abast. 

 
Depenent de l’objectiu i l’abast de l’estudi, poden ser útils diferents 

enfocaments d’estructuració. Entre d’altres, es poden recomanar l’ús dels següents 
possibles enfocaments d’estructuració: 

 
a) diferenciació d’etapes del cicle de vida individuals, per exemple producció de 
b) materials, fabricació del producte estudiat, utilització, reciclat i tractament de 

residus (Taula 1.8) 
c) diferenciació entre grups de processos; per exemple transport, subministrament 

d’energia (Taula 1.9) 
d) diferenciació entre processos sota diferents graus d’influència de la direcció; 

per exemple processos propis en els quals es poden controlar els canvis i 
millores i processos determinats per responsabilitat externa com la política 
nacional en matèria.  d’energia, les condicions especifiques de subministrament 
(Taula 1.10) 

e) diferenciació entre els processos unitaris individuals; aquesta es la major 
resolució possible. 

 
La sortida d’aquest procés d’estructuració es pot presentar com una matriu 

bidimensional on, per exemple, el criteri de diferenciació formi les columnes i les 
entrades i sortides de l’inventari o els resultats d’indicadors de categoria individuals 
formin les files. 

 
Les dades sobre la pertinència de dades individuals d'inventari poden estar 

predeterminades en la definició de l'objectiu i l'abast o poden estar disponibles a partir 
de l’anàlisi d'inventari o d'altres fonts com el sistema de gestió ambiental o la política 
ambiental de la companyia. Existeixen diferents possibles mètodes. Depenent de 
l'objectiu i l'abast de l'estudi i del nivell de detall necessitat, es poden recomanar l’ús 
dels següents mètodes: 
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a) anàlisi de contribució, en el qual s'examina la contribució de les etapes del cicle 
de vida (Taules 1.11 i 1.12) o de grups de processos (Taula 1.9) al resultat 
total, per exemple, expressant la contribució com un percentatge del total; 

b) anàlisi del predomini, en el qual, mitjançant les eines estadístiques o altres 
tècniques com la classificació quantitativa o qualitativa (per exemple l’anàlisi 
ABC), s'analitzen les contribucions importants o significatives (Taula 1.13) 

c) anàlisi d’influència, en el que s’examina la possibilitat d’influir en els assumptes 
ambientals (Taula 1.10) 

d) avaluació de les anomalies, a la qual, s’observen amb base a experiències 
prèvies, desviacions inesperades o inusuals de resultats esperats o normals. 
Això permet una verificació posterior i serveix de guia per a l’avaluació de la 
millora (Taula 1.14) 
 

El resultat d’aquest procés de determinació també es pot presentar com a matriu, a 
la qual, els criteris de diferenciació anteriorment esmentats formen les columnes, i les 
entrades i sortides d’inventari o els resultats de l’indicador de categoria formen les 
files. 

 
A les Taules 1.8 a 1.15, es donen exemples de com es pot realitzar un procés 

d’estructuració. Els mètodes d’estructuració proposats son adequats tant per als 
resultats de l’ICV com per als possibles resultats de l’AICV. 

 
Taula 1.8 Estructuració de les entrades i sortides d'un ICV segons les etapes del cicle de vida 

(Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 

Taula 1.9 Matriu d’estructuració organitzada per grups de processos (Font: UNE-EN ISO 
14044:2006) 
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Taula 1.10 Ranking del grau d'influència en les entrades i sortides de l'ICV distribuïdes en grups 
de processos unitaris (Font: UNE-EN ISO 14044:2006)

 
 

El grau d’influència a la Taula 1.10 s’indica mitjançant les següents lletres:  
 

A: control significatiu, grans millores possibles, 
 
B: control escàs, algunes millores possibles, 
 
C: sense control 

 
Taula 1.11 Percentatge de contribució de les entrades i sortides de l'ICV segons les etapes del 

cicle de vida (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 

Els percentatges de la Taula 1.11 venen de la Taula 1.8. 

 
Taula 1.12 Estructuració del resultat d'un indicador de categoria (PCG100 ) segons les etapes 

del cicle de vida, expressat en % (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 
Els percentatges de la Taula 1.12 s’extreuen de la Taula 1.15. 
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Taula 1.13 Ranking de les entrades i sortides de l'ICV segons les etapes del cicle de vida (Font: 
UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 
La Taula 1.13 mostra els resultats de l’anàlisi del predomini de la Taula 1.11 segons 
els següents criteris: 
 
A: el mes important, influencia significativa, es a dir, contribució > 50% 
 
B: molt important, influencia rellevant, es a dir, 25% < contribució < 50% 
 
C: bastant important, alguna influencia, es a dir, 10% < contribució < 25% 
 
D: poca importància, influencia menor, es a dir, 2.5% < contribució < 10% 
 
E: no important, influencia despreciable, es a dir, contribució < 2.5% 
 

 
Taula 1.14 Identificació d'anomalies i resultats inesperats de les entrades i sortides de grups de 

processos de l'ICV (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 

La Taula 1.14 mostra un exemple dels resultats de l’ICV, avaluats segons les 
anomalies i resultats inesperats i estructurats en grups de processos unitaris, 
representant grups de processos de diferents entrades i sortides de l’ICV. Les 
anomalies i resultats inesperats es marquen mitjançant els següents símbols: 

 
●: resultat inesperat, es a dir, contribució massa alta o massa baixa 
 
#: anomalia, es a dir, certes emissions on se suposa que no n’hi ha, i 
 
○: sense comentaris. 
 

Les anomalies poden representar errors als càlculs o en la transferència de 
dades. Per tant, haurien de considerar-me amb molta cura. Es recomana verificar els 
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resultats de l’ICV o de l’AICV abans d’elaborar les conclusions. També s’haurien de 
tornar a examinar i verificar els resultats inesperats. 

 
L’exemple de la Taula 1.15 demostra un procés possible d’estructuració sobre 

la base dels resultats de l’AICV. Mostra un resultat de l’indicador de categoria, el 
potencial d’escalfament global (PCG100), estructurat per grups de processos unitaris. 

 
L’anàlisi de les contribucions de les substancies especifiques al resultat de 

l’indicador de categoria de la Taula 1.15 identifica els processos o etapes del cicle de 
vida amb les majors contribucions, el resultat d’aquest anàlisi es pot veure a la Taula 
1.12. 

 
En resum, els elements d’identificació pretenen proporcionar un enfocament 

estructurat per a la posterior avaluació de les dades, informació i troballes de l’estudi. 
Els temes que, entre altres, es recomana considerar són: 

 
- dades d’inventari individuals: emissions, recursos energètics i materials, 

residus, etc. 
- processos individuals, processos unitaris o grups de processos unitaris, 
- etapes individuals del cicle de vida, i 
- indicadors de categoria individuals 

 

 
Taula 1.15 Estructuració del resultat d'un indicador de categoria (PCG100) segons les etapes 

del cicle de vida (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 
 

1.8.3 Exemples d’elements d’avaluació 

 

L’ element d’avaluació i l’element d’identificació son procediments que es 
realitzen de forma simultània. Mitjançant un procediment iteratiu, es discuteixen 
diversos temes i tasques mes detalladament per determinar la fiabilitat i l’estabilitat 
dels resultats de l’element d’identificació. 

 
- Verificació de l’anàlisi d’integritat 
 
La verificació de l’anàlisi d’integritat busca assegurar que s’ha utilitzat la informació 

i dades requerides de totes les fases i que estiguin disponibles per a la interpretació. A 
més, s’identifiquen buits de dades i s’avalua la necessitat de completar l’adquisició de 
dades. L’element d’identificació es una base important per a aquestes consideracions. 
La Taula 9.3.1 mostra un exemple de la verificació de l’anàlisi d’integritat per a un 
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estudi de comparació entre dues opcions A i B. No obstant això, la integritat nomes pot 
ser un valor empíric, assegurant que no s’ha oblidat cap aspecte important conegut. 

 
Taula 1.16 Resum d'una verificació de l’anàlisi d'integritat (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 

Els resultats de la Taula 1.16 mostren que es necessari realitzar diverses 
tasques. En el cas de tornar a calcular o verificar novament l’inventari original, es 
requereix un cicle de retroalimentació. 

 
- Verificació de l’anàlisi de sensibilitat 

 
L’anàlisi de sensibilitat (verificació de l’anàlisi de sensibilitat) intenta determinar la 

influencia de les variacions en les suposicions, mètodes i dades en els resultats. 
Principalment es verifica la sensibilitat dels assumptes identificats mes significatius. El 
procediment d’anàlisi de sensibilitat es una comparació dels resultats obtinguts 
utilitzant certes suposicions, mètodes o dades amb els resultats obtinguts utilitzant 
suposicions, mètodes o dades modificades. 

 
En un anàlisi de sensibilitat, generalment es verifica la influencia sobre els resultats 

de la variació de les suposicions i dades en un cert interval (per exemple ± 25%). 
Aleshores es comparen ambdós resultats. La sensibilitat es pot expressar com el 
percentatge del canvi o com una desviació absoluta dels resultats. Sobre una base es 
poden identificar variacions significatives en els resultats (per exemple major al 10%). 

 
A més, un anàlisi de sensibilitat pot ser requerit en la definició de l’objectiu i l’abast 

o es pot determinar durant l'estudi en base a l’experiència o suposicions. Els anàlisis 
de sensibilitat poden considerar-se valuosos per als següent exemples de suposicions, 
mètodes i dades: 

 
- regles d’assignació; 
- criteris d’exclusió; 
- establiment de límits i definició del sistema; 
- judicis i suposicions sobre les dades; 
- selecció de les categories d’impacte; 
- assignació de resultats d’inventari (classificació); 
- càlcul de resultats d’indicadors de categoria (caracterització); 
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- dades normalitzades; 
- dades ponderades; 
- mètodes de ponderació; 
- qualitat de les dades. 

 
Les Taules 1.17, 1.18 i 1.19 mostren com es pot realitzar l’anàlisi de sensibilitat en 

base als resultats de l’anàlisi de sensibilitat existent de l’ICV i l’AICV. 
 

Taula 1.17 Verificació de l’anàlisi de sensibilitat de la regla d’assignació (Font: UNE-EN ISO 
14044:2006) 

 
 

Les conclusions que es poden extreure de la Taula 1.17 són que l’assignació te 
una influencia significativa i que sota aquestes circumstancies no existeix diferencia 
real entre les opcions A i B. 

 

 
Taula 1.18 Verificació de l’anàlisi de sensibilitat de la incertesa de les dades (Font: UNE-EN 

ISO 14044:2006) 

 
 

Les conclusions que es poden extreure de la Taula 1.18 són que ocorren 
canvis significatius i que les variacions modifiquen el resultat. Si la incertesa tév una 
influencia significativa, el mes indicat es renovar la col·lecció de dades. 
 

Taula 1.19 Verificació de l’anàlisi de sensibilitat de les característiques de les dades (Font: 
UNE-EN ISO 14044:2006) 

 
 

Les conclusions que es poden extreure de la Taula 1.19 són que ocorren 
canvis significatius, que la modificació de suposicions poden modificar o fins i tot 
invertir les conclusions i que la diferència entre les opcions A i B es menor del que 
s’esperava originalment. 

 
- Verificació de l’anàlisi de coherència 
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La verificació de l’anàlisi de coherència busca determinar si les suposicions, 

mètodes i dades son coherents al llarg del cicle de vida d’un producte o entre diferents 
opcions. Les incoherències son, per exemple: 

 
a) diferencies en les fonts de les dades; per exemple la opció A es basa en 
bibliografia mentre que la opció B es basa en dades primàries; 
b) diferencies en l’exactitud de les dades; per exemple per a l’opció A hi ha 
disponible un arbre de procés i una descripció de procés detallats mentre que la 
opció B es descriu com un sistema de caixa negra; 
c) diferencies de cobertura tecnològica; per exemple les dades per a l’opció A es 
basen en processos experimentals, mentre que les dades per a l’opció B es basen 
en tecnologies existents de gran escala; 
d) diferencies en la cobertura en relació amb el temps; per exemple les dades per 
a l’opció A descriuen una tecnologia recentment desenvolupada mentre que l’opció 
B es descriu com una barreja tecnològica incloent les plantes recentment 
construïdes i les velles; 
e) diferències en l'antiguitat de les dades; per exemple les dades per a l’opció A 
son dades primàries de 5 anys mentre que les dades per a l’opció B van ser 
recentment recollides; 
f) diferències en la cobertura geogràfica; per exemple les dades per a l’opció A 
descriuen una barreja representativa de tecnologia europea mentre que l’opció B 
descriu un país membre de la Unió Europea amb una política de protecció 
ambiental d’alt nivell o una planta única.  

 
Algunes d’aquestes incoherències poden alinear-se amb la definició de l’objectiu i 

l’abast. Als altres casos, existeixen diferencies significatives i es necessari considerar 
la seva validesa i influencia abans d’arribar a conclusions i realitzar recomanacions.  

 
La Taula 1.20 proporciona un exemple dels resultats d’una verificació de l’anàlisi 

de coherència per a un estudi d’ICV. 

 
Taula 1.20 Resultat d'una verificació de l’anàlisi de coherència (Font: UNE-EN ISO 14044:2006) 
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