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SOBRE NOSALTRES

• GiGa és el Grup d‘Investigació en Gestió Ambiental d’ESCI.

– Creat el 2004 per a treballar en temes relacionats amb el producte i el 
medi  ambient .

– Actuarà com institució d'execució de la Càtedra UNESCO de Cicle de 
Vida i Canvi Climàtic.

• Firma de l'acord per la Directora General UNESCO: 17-12-2010

• Firma de l'acord pel Rector de la UPF: 19-01-2011

• Dr. Fullana nomenat Director de la Càtedra: 11-05-2011

Treballem en la  Gestió de Cicle de Vida

Reforcem capacitats mitjançant l'educació i la investigació

Aportem un enfoc internacional

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



Fomentar un sistema integrat d'activitats d’investigació, 
formació, informació, i documentació en l’àmbit del medi 

ambient i del desenvolupament sostenible

1. Contribuir a garantir la sostenibilitat del medi ambient mitjançant la creació
d’un fons de coneixement sobre “Gestió de Cicle de Vida” dedicat a la
investigació, l'educació i a la difusió d’activitats, amb especial èmfasis al canvi
climàtic.

2. Promoure el reforç de capacitats a través de l’establiment d’una xarxa formal
entre las institucions interessades per a facilitar la integració de la investigació i
capacitació a Amèrica Llatina i el Carib, així como a Àfrica.

3. Difondre i donar suport a projectes interdisciplinaris d’investigació  que integren 
aspectes econòmics i socials, així como la governabilitat en la gestió ambiental 
amb l’objectiu de permetre una millora substancial a les metodologies que 
suporten les aplicacions de cicle de vida sobre el canvi climàtic i la seva 
prevenció. 

SOBRE NOSALTRES
OBJECTIUS: 



QUÈ OPINEN ELS MEDIÀTICS?

TIME magazine 
"10 ideas changing the World right now"

WHAT’S NEXT?

The global economy is 
being remade before
our eyes. Here's what's
on the horizon More »



QUÈ OPINEN ELS MEDIÀTICS?

Full List: What's Next 2009

• Jobs Are The New Assets
• Recycling the Suburbs
• The New Calvinism
• Reinstating the Interstate
• Amortality
• Africa, Business Destination
• The Rent-A-Country
• Biobanks
• Survival Stores

• Ecological Intelligence

Read more: 
http://www.time.com/time/specials/
packages/completelist/0,29569,1884
779,00.html#ixzz11MrCdTZi

• Camiseta de cotó 100% orgànic. → 10.000 
litres d’aigua, tints

• Maquillatge ambiental

• Riscs sensorials vs riscs acumulats

• Ecologistes industrials → ACV



QUINA ÉS LA MILLOR OPCIÓ? → ACV!

S’ha modificat el disseny de l'envàs dels walkie-
talkies, passant d’una safata de cartó continguda en 
una caixa del mateix material amb obertures 
plastificades a un blíster plàstic amb un petit  
cartronet intern.  S’ha aconseguit una reducció de 
més del 30% del seu pes.

Canvi de disseny d'envàs per walkie-talkie.  
Empresa: TELECOM i NOVATECNO S.A.
Producte: Walkie-talkie

Actuacions:
• Alleugeriment de l'envàs canviant el disseny.
• Eliminació d’elements de l'envàs.

Objetiu:
Reducció del pes de l'envàs.

¿És millor un monomaterial més pesat i reciclable fàcilment o un compost més lleuger?
���� ACV!

Elemento Antes Después Balance

Caja de cartón 97 0 -100,0%

Bandeja de cartón 77 0 -100,0%

Blister de plástico 0 88 +100%

Cartón rígido 0 31 +100%

TOTAL 174 119 -31,6%



QUÈ OPINEN ELS MEDIÀTICS?

Després dels èxits d’Intel·ligència emocional i Intel·ligència 

social, Daniel Goleman introdueix el revolucionari concepte     
d’Intel·ligència Ecològica: la comprensió dels impactes ecològics 

amagats (miratge verd) i la determinació per a millorar-los.



QUÈ OPINEN ELS CIENTÍFICS?
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY (núm. 1 en Env. Sci)

• Editorial de Maig de 2009!!!!

– Paper or plastic? Incandescent or compact fluorescent? Returnable or recyclable? 
Local food or (mass-produced) organic food grown miles away from your mouth? 
Which is best environmentally? These are tough questions that researchers are trying 
to answer through life-cycle assessments (LCAs). 

– LCAs represent a growing portion of research articles in ES&T-about 8%

– Paper of the year!!!

– Whatever the real benefit of LCA, it’s here to stay and is changing our way(s) of life.

– We welcome the increase in LCA papers in ES&T as a modern accounting tool allowing 
us to consider our decisions more carefully and to tread a bit more lightly on the 
earth.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LCA (només 6 anys indexada)

• Ha passat al primer quartil el 2009 tant per Environmental Engineering com per 
Environmental Sciences (IF 2,636!)



QUÈ OPINEN ELS CIENTÍFICS?

QUÈ ÉS UNA TECNOLOGIA SOSTENIBLE? SEGONS EL 7è PM



• Perquè és necessari el canvi paradigmàtic a política ambiental de 
productes (producció i consum)?

• La política en instal·lacions i empreses no ha estat suficient

• PolíVca de tub → política de final de tub → minimització a l’origen →
millors tecnologies disponibles → sistemes voluntaris (ISO 14001) →
????

• La quantitat de productes que hi ha al mercat augmenta cada any (12-
15%) → L’impacte ambiental per unitat de producte ha de disminuir en 
la mateixa proporció (com a mínim!)

• (Increment de població + increment nous mercats) x increment de 
consum per habitant

• És impossible una millora del 12% anual en instal·lacions

QUÈ FAREM?



Materies
Primes i 
Energia

Ús

Gestió
Residus

Abocador, 
incineradoraReciclatge

Producció
Distribució

Reutilització

Escalfament global
Acidificació Ozó 
Eutrofització Recursos abiòtics Aigua
Ús del sòl Toxicitat Etc.

DEFINICIÓ: QUÈ ÉS L’ACV?



Què pot passar si… no considerem una metodologia adequada?

Viurem enganyats, invertint i comunicant allò que no és cert, i estarem 
subjectes a la contestació i la controvèrsia. 

Exemples:

• Crispetes de blat de moro vs EPS: pes o volum?
• Bosses de supermercat: també d’ escombraries?
• Caixes de fruites i verdures: com calculem el CO2?
• Productes alimentaris: només l’envàs?

IMPORTÀNCIA D’AQUEST NOU ENFOC



Què pot passar si… no considerem tot el cicle de vida?
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Exemples:

Perfum (agua): i
l’envàs?
Planxa: i l'ús?
Bosses de biopolímers: 
i la producció?
Potets: i la distribució?

IMPORTÀNCIA D’AQUEST NOU ENFOC



”… la totalidad de gases de efecto 

invernadero emitidos por efecto directo o 

indirecto de un individuo, organización, 

evento o producto…” 

Carbon Trust, 2008

Amb el Protocol de Kyoto, els països desenvolupats estan prenent mesures per
tal de reduir i mitigar emissions de GEI i així complir amb els compromisos
adquirits. Això, tota vegada, implica mercats i empreses.

S’expressa en quantitat de CO2

eq. per producte. 

PETJADA DE CARBONI



ESTRATEGIA DE GESTIÓ DE CARBONI



Etapa I
Mesurar 
Quantificació d'emissió de GEI i generació de 
línia de base. 

PETJADA DE CARBONI o INVENTARI 
D’EMISSIONS.

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE CARBONI



Etapa II
Mitigar
Desenvolupament d'estratègies i projectes de 
reducció d'emissions de GEI i augment de 
l'eficiència dels processos productius. 

Compensar
Adquisició de les reduccions necessàries per 
compensar aquelles emissions excedents que no
hagin pogut ser reduïdes.
• Mercat Regulat
• Mercat Voluntari

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE CARBONI



Comunicació (des de l’inici)

Promoció i difusió a grups d’interès 
de beneficis obtinguts en diferents 
etapes de l’execució de l’estratègia de 
gestió del carboni. 

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE CARBONI



EXEMPLES: RESPOSTA DE PAÏSOS IMPORTADORS

França

Llei Grenelle I: «…es desenvoluparà progressivament la menció dels impactes 
medi ambientals de producte i serveis al costat de la informació del preu».

Llei Grenelle II. Exigeix l’etiqueta de CO2 a a tos els productes comercialitzats 
a França des de l’1 de gener de 2011.

Europa 

Es preveu un desenvolupament de la legislació similar a la francesa a nivell de 
la UE.



EXEMPLES: RESPOSTA DE PAÏSOS IMPORTADORS

Estats Units

Contempla aranzels diferenciats per a importacions segons les emissions de  
CO2. 

Diferenciació en base a la gestió del carboni de la indústria al país d’origen.

Japó

Ha desenvolupat una  especificació pròpia de la petjada.

Comitè d'Estandardització de la Petjada de Carboni, depenent del Ministeri 
d’Economia, Comerç i Indústria.

Taiwan

Sistema d’etiquetat i certificació d’etiquetes de petjada de carboni.

Desenvolupament d'estratègies per  tal de promoure els productes amb 
etiquetat de carboni.



EXEMPLES: RESPOSTA DELS MERCATS

• Marca blanca d’alimentació i 
drogueria amb més de 300 
productes amb etiqueta de 
Petjada de Carboni el 2009.

• Metodologia basada en ACV i 
“Bilan Carbone” (ADEME).

• Inclou informació sobre el 
reciclatge i en alguns casos 
sobre las etapes de vida.

Supermercats Casino  
(França)



Supermercats Lecrerc (Francia)

• Famílies d’aliments de totes les marques.

• Metodologia basada en ACV.

• La informació es proporciona en el preu i  
en el tiquet de compra.

EXEMPLES: RESPOSTA DELS MERCATS



Es va auto imposar la reducció 
d’emissions de tots els 
productes que comercialitza 
amb iniciativa conjunta amb 
el CARBON DISCLOSURE 
PROJECT.

Sol·licita informació de 
Petjada de Carboni i objectius 
de reducció a tots els seus 
proveïdors. 

WalMart (EEUU i filials a l'Índia, Japó, Brasil, Mèxic, Argentina, Xile, etc.)

EXEMPLES: RESPOSTA DELS MERCATS



METODOLOGIES DE CÀLCUL: ACV

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

La petjada de carboni d'un producte es calcula sota la perspectiva de l'ACV:

• Obtenció de matèries primeres

• Processat

• Ús del producte

• Disposició final i/o reciclatge



PAS 2050 (punt de vista producte)

ISO 14064 (punt de vista corporatiu) i futura 

ISO 14067 (punt de vista producte)

GHG Protocol (enfoc corporatiu) i en fase de 
desenvolupament del protocol amb un enfoc 
de producte

Però actualment hi ha un creixent 
interès per part institucional i per 
part dels consumidors en conèixer 
les emissions que suposa el consum 
d’un producte.

Les companyies es centraven en les 
emissions que generaven.

METODOLOGIES DE CÀLCUL: EINES

Tots els referencials estan basats en la norma ISO 14044 d’ ACV

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



METODOLOGIES DE CÀLCUL

Petjada corporativa vs Petjada de Producte

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



Punt de vista de producte: es determinen les emissions mitjançant un anàlisis de 
cicle de vida de producte. És la base de la futura ISO 14067. 

METODOLOGIES DE CÀLCUL

PAS 2050

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



PETJADA DE  CARBONI D’UN GELAT UNILEVER

Puc dir que el meu producte lacti té Zero Emissions de CO2, si compenso 
las emissions de la fàbrica amb renovables? 

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



FACTORS MOTIVANTS: A CURT PLAÇ

• No és una moda, el mercat comença a exigir petjades de 
carboni: llei Grenelle II, etc.

• L’estudi associat a l’obtenció de la petjada de carboni serveix 
de suport per a la presa de decisions eficients i eficaces de 
polítiques de reducció d’emissions.

• Compliment de l’actual legislació mediambiental i situació en 
graella de sortida per la legislació futura.

• És un indicador de l'eficiència energètica i permet identificar 
possibilitats d’estalvi de costos.

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



FACTORS MOTIVANTS A CURT PLAÇ

• Millora la comunicació: possibilita a altres organitzacions 
completar les seves petjades de carboni i demostrar davant 
tercers el compromís de responsabilitat per la sostenibilitat.

• Satisfà les demandes dels consumidors amb conscienciació 
ambiental oferint informació veraç i fiable.

• Suposa un canvi d’enfoc dins de l'organització i és un 
mecanisme de promoció de la sostenibilitat de l’empresa a 
nivell intern i extern.

• És una nova variable en el perfil d’un producte i tot indica que 
serà un element diferenciador i discriminador als mercats 
aportant valor afegit. 

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



FACTORS MOTIVANTS A MIG I LLARG PLAÇ

Les projeccions climàtiques varien d’unes regions a 
altres però en general s’assumeix:

• Augment de temperatures.

• Menor precipitació (major dèficit hídric).

• Augment de l’aridesa del terreny. 

• Desplaçament de zones de cultiu cap a altres més favorables.

• Canvi de dates de sembra i recollida.

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



FACTORS MOTIVANTS: A MIG I LLARG PLAÇ

Aquests canvis afecten de manera 
significativa el cicle vegetatiu 
posant en perill la viabilitat del 
cultiu en una regió.  

Es fa necessària l’acceptació de 
la responsabilitat compartida 
en la reducció d’emissions.

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



• La Petjada de Carboni serà un requeriment per a la majoria de 
les indústries  i s’exigirà incloure-la als seus proveïdors.

• En les negociacions associades a futurs compromisos de 
reducció d’emissions, tot indica que aquestes es 
materialitzaran a nivell sectorial i no a nivell país.

• Empreses amb una línia base d’emissions de GEI definida, 
estaran un pas endavant de requeriments de mercat i 
probables regulacions a nivell mundial.

CONCLUSIONS

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



¿CERVESA O SUC?

350ml

Cervesa Sapporo millor que el suc Innocent. 

1 suc equival a 735 ml de cervesa

1 g CO2 (Japó) = 2 g CO2 (RU) 

!La cervesa és millor que el suc!

(Prof. Dr. Matthias Finkbeiner)

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic



GRÀCIES! 


