
 

Aplicació de l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) 

en el sector empresarial 

 

Divendres 21 d’octubre de 2011 / 9:30-14:00h 

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

Auditori Jaume Casademont (C/ Pic de Peguera, 15) 

*Jornada gratuïta 

 

9:30-10:00h Recepció dels assistents 

10:00-10:15h Benvinguda, presentació de la jornada i introducció a 

l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) 

Dr. Lluís Corominas. Investigador de l’Institut Català de Recerca de 
l’Aigua (ICRA) 

10:15-11:00h La importància del ACV com eina pels empresaris 

nacionals i exportadors 

Dr. Guido Sonnemann. Responsable de Programa de la Gestió del 
Cicle de Vida. Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides 
(PNUMA). 

11:00-11:30h Pausa/Café 

11:30-12:15h Intel·ligència Ecològica, Anàlisi de Cicle de Vida i 

Petjada de Carboni 

Dr. Pere Fullana. Director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i 
Canvi Climàtic. Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) 

12:15-13:00h Anàlisi de Cicle de Vida aplicat a envasos i embalatges 

Dr. Joan Rieradevall. Investigador de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) 

13:00-14:00h Taula Rodona i Cloenda de la jornada 

* Inscripció al Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat Girona 
(Persona de contacte: Helio López; tlf: 972 41 98 59; e-mail: info@lequia.udg.cat) 

Organitzat per:        Amb el suport de: 

 

Els governs, empreses i consumidors estan 

prenent consciència de la importància dels 

impactes ambientals de productes, processos 

i sistemes. És per això que calen eines per 

valorar els seus efectes i proposar estratègies 

de minimització.  

L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una 

metodologia per valorar aquests impactes 

ambientals i ecològics associats amb les 

diferents etapes de la vida d'un producte, 

procés o sistema, incloent l'extracció de 

matèria primera, el processament de 

materials, la fabricació, la distribució, el 

manteniment i la gestió dels residus. 

A grans trets l'ACV té les següents etapes: 

-Inventari d'entrades de matèria i energia del 

procés, així com de les emissions al medi 

- Avaluació de possibles impactes ambientals 

de les entrades i les sortides 

- Interpretació dels resultats per ajudar en la 

presa de decisions 

L'ACV és una metodologia madura i 

estandarditzada (ISO 14040) que s'aplica en 

molts sectors empresarials des dels anys 60. 

És una eina que millora el procés productiu 

d’una empresa i, al mateix temps, minimitza 

la generació de residus.   

La implementació d'aquesta metodologia 

està recolzada per diferents guies i eines 

informàtiques. Tot i això, per tal de fer una 

utilització correcta d'aquesta eina cal definir 

clarament el seu àmbit d'aplicació i ser 

conscients de les seves limitacions.  

 


