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Què és el Cicle de Vida d’un producte? (1)
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El El CicleCicle de Vida dde Vida d’’un un producteproducte ééss la la 
sevaseva històriahistòria, des del , des del seuseu origenorigen com com 
materiamateria primeraprimera fins a la fins a la sevaseva ffíí com com 
residuresidu..

Què és el Cicle de Vida d’un producte? (2)

Des del  bressol ....

....fins a la tomba
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Cicle d’una rentadora

(Referència : Document de Projecte europeu SEES)

Desmuntatge

Producció Us
Reproce-
ssament

Neteja
Inspecció

Muntatge

Extracció Disposició
Transport
fi de vidaDistribució

Què és el Cicle de Vida d’un producte? (3)
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Recursos
naturals

A incineració o 
abocador

Extracció
matèries
primeresRecuperació

Reciclatge
materials Disseny i

Producció

Reutilització

Envasament i
Distribució

Us i
Manteniment

Final de vida

(Referència : “Life Cycle Management: A business guide to sustainability”, UNEP, ISBN: 978-92-807-2772-2,
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0889/PA)

Què és el Cicle de Vida d’un producte? (4)



7

Worldwatch Institute, Worldwatch Paper 166: Purchasing Power: Harnessing Institutional 
Procurement for People and the Planet, July 2003, www.worldwatch.org

Cicle de Vida: Un exemple (1)
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Cicle de Vida d’una samarreta
(d‘on vé, quin material utilitza, on va, etc.)

Geoffrey Gaudreault, NPR

Cicle de Vida: Un exemple (2)
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Cicle de vida i sostenibilitat (1): Definició

$

…sense comprometre els

recursos i les necessitats de  

les futures generacions.”

(Cimera de la Terra, Rio de Janeiro, 1992)

Desenvolupament sostenible:

“satisfer les necessitats del 

present …
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ACCEPTACIÓ
SOCIAL

EFICÀCIA
AMBIENTAL

VIABILITAT
ECONOMICA

TRIANGLE DE
SOSTENIBILITAT

Cicle de vida i sostenibilitat (2)
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La La sostenibilitatsostenibilitat considera tres considera tres aspectesaspectes: : 

EconòmicEconòmic: : NecessitemNecessitem creixementcreixement econòmiceconòmic
perper aconseguiraconseguir i i assegurarassegurar el el 
benestarbenestar..

Ambiental: Ambiental: ProtecciProteccióó alsals humanshumans
i i alsals ecosistemesecosistemes

Social: Social: MillorMillor distribucidistribucióó delsdels recursosrecursos
mundialsmundials..

En un En un marcmarc de de 
CicleCicle de Vida !!de Vida !!

Cicle de vida i sostenibilitat (3)
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LL’’AnAnààlisilisi o o AvaluaciAvaluacióó de de CicleCicle de Vida de Vida 
(ACV) (ACV) ééss un un procprocééss comptablecomptable en el que en el que 
ss’’assignenassignen efectesefectes ambientalsambientals a un a un 
producteproducte, , procprocééss o o activitatactivitat en en tottot el el 
seuseu ciclecicle de vidade vida

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (1)
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ElsEls efectesefectes ambientalsambientals no es no es refereixenrefereixen nomnomééss a a 
contaminacicontaminacióó dd’’aireaire o o aigaigüüeses, sino que , sino que incloueninclouen
accionsaccions mmééss generalsgenerals que que tenentenen influinfluèènciancia a a 
ll’’entornentorn i que i que anomenemanomenem CCààrregarrega AmbientalAmbiental. . 

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (2)
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Es poden Es poden distingirdistingir les les segsegüüentsents CCààrreguesrregues
AmbientalsAmbientals::

Consum de matèries primeres
Consum d’energia i d’aigua
Emissions a l’aire
Emissions a l’aigua
Emissions al sòl
Generació de residus
Radiacions i vibracions
Olors, etc…

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (3)
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Com Com ss’’assignenassignen les les ccààrreguesrregues ambientalsambientals??

Energia fab. Energia ús

Sòlids filtre Aigua residual

Rentat d’1kg 
de roba

Matèries
primeres fab.

Rentadora
Ús: aigua i 
detergent

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (4)
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ExempleExemple de de distribucidistribucióó de de ccààrregarrega ambientalambiental ::

Balanç de CO2  assignat a un  producte en un procés

0,3 kg CO2/s
Emissió
de CO2

1,5 kg CO2/s

0,2 kg CO2/s

Flux d’energía

Flux de matèria
Producte

2 kg CO2/s

PROCÉS

0,3 kg/s
5 kg CO2/ kg

100 kW (kJ/s)
2 x 10-4 kg CO2/kJ

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (5)
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Estructura Estructura dd’’ACVACV segonssegons ISO 14040 (2006) :ISO 14040 (2006) :

Definició de 
l’objectiu i

l’abast
(ISO 14044)

Anàlisi
d’inventari
(ISO 14044)

Avaluació
d’Impacte

(ISO 14044 )

AplicacióInterpretació
(ISO 14044)

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (6)
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Es realitza un balanç per a calcular les càrregues
ambientals assignades al rentat d’1kg de roba.

kg petroli
kg gas natural
kg ferro
kg aigua, ...
kg CO2

kg NOx, ...
kg BOD
kg NO3-, ... 

Quantitat de 
matèries primeres 

consumides i 
emissions generades
per a rentar 1 kg de 

roba.

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (7)
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Ara sabem la quantitat de matèries primeres i 
emissions assignades al procés de rentat d’1kg de 
roba:

kg petroli
kg gas natural
kg ferro
kg aigua, ...

kg CO2

kg NOx, ...
kg BOD
kg NO3-, ... 

Però , quin tipus
d’impacte ambiental 

causen aquestes
càrregues? 

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (8)
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ETAPAS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Ta
ul

a
Ta

ul
a d

d ’’
in

ve
nt

ar
i

in
ve

nt
ar

i
ClassificaciClassificacióó i i 

CaracteritzaciCaracteritzacióó

COCO22

CHCH44

CFCCFC

SOSO22

NONOxx

NHNH44

......

......

......

CanviCanvi ClimClimààtictic

AcidificaciAcidificacióó

......

Perfil ambientalPerfil ambiental

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (9)
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DIMENSIONES ESPACIALES

Tipus d’impactes ambientals considerats

global

local

Canvi Climàtic

Exhauriment de 
recursos abiòtics

Acidificació Eutrofització

Radiació ionitzant

Formació d’oxidants
fotoquímics

Toxicitat humana

Consum d’aigua dolça

Destrucció de capa d’ozó

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (10)
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DIMENSIONES ESPACIALES

Tipus d’impactes ambientals considerats

global

local

Canvi Climàtic
Exhauriment de 
recursos abiòtics

Acidificació Eutrofització

Radiació ionitzant

Formació d’oxidants
fotoquímics

Toxicitat humana

Consum d’aigua dolça

Destrucció de capa d’ozó

Anàlisi de Cicle de Vida ( ACV ) (11)
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ll’’ impacte ambiental, impacte ambiental, anomenatanomenat CanviCanvi ClimClimààtictic,,
es mesura en es mesura en kgkg de CO2 de CO2 equivalentequivalent,,

i i ééss tambtambéé conegutconegut perper

Potencial Potencial dd’’EscalfamentEscalfament Global, i  Global, i  perper
PetjadaPetjada de de CarboniCarboni

Petjada de Carboni (1)
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Per exemple,  per a  la producció de paper :

Com es mesura la Petjada de Carboni? (2)
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Es mesura a travers del diòxid de carboni equivalent (CO2e)
Unitat usada per a comparar la intensitat d’absorció dels Gasos
Efecte Hivernacle, GEH, amb el Diòxid de carboni, CO2

El diòxid de carboni equivalent es calcula multiplicant les 
quantitats respectives de GEH pel seu potencial d’escalfament
global.

Els GEH, diferents del CO2, es converteixen al seu equivalent en 
(CO2e) en base a la seva capacitat d’absorbir radiació utilitzant
valors potencials d’escalfament global referits a un horitzó de 
100 anys, definits per el IPCC, Panel Intergovernamental sobre el 
Canvi Climàtic.

Com es mesura la Petjada de Carboni? (3)
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GWP : Potencial d’Escalfament Global (Global Warming Potential)
2007 IPCC Fourth Assessment Report (AR4) 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf, 
pgs 212-213

1250088306310Perfluorocarbonis
(e.g.PFC-218, C3F8)

122001480012000Hidrofluorocarbonis
(e.g.HFC-23, CHF3 )

Factors
d’Impacte

GWP20 GWP100 GWP500

kg CO2·kg-1

CO2
1 1 1

CH4
72 25 7.6

N2O 289 298 153

Hexafluorur de Sofre SF6
16300 22800 32600

Com es mesura la Petjada de Carboni? (4)
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Exemple de la producció i  reciclatge de paper:

Petjada de carboni de 1 kg de paper a partir de pulpa verge:
1,3 kg de CO2 equivalent

Petjada de carboni de 1 kg de paper a partir de paper
reciclat:
1,1 kg de CO2 equivalent

Font: Ecoinvent database V2.2 (2010)

Com es mesura la Petjada de Carboni? (5)
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PETJADA DE CARBONI DE SISTEMES DE TRANSPORT
kg de CO2 eq. per 1tkm (1 tonelada transportada durant 1km)

Camioneta Camió Camió Camió
< 3,5 t 3,5 - 7,5 t  7,5 - 16 t 16 - 32 t

1,7 0,47 0,23 0,17

Avió Avió Tren Barco
Europa Intercontinental mercaderies transoceànic
1,67 1,07 0,04 0,011

Font: Ecoinvent database V2.2 (2010)

Com es mesura la Petjada de Carboni? (6)
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Exemple de la producció i reciclatge de paper:

Diferència de Petjada de carboni entre 1 kg de paper
a partir de pulpa verge i 1 kg de paper a partir de 
papel reciclat
1,3 – 1,1 = 0,2 kg de CO2 equivalent

Com es mesura la Petjada de Carboni? (7)
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Exemple de la producció i reciclatge de paper:

Si transportem 1kg de paper reciclat a una distància
de 1200 km, (1,2 tkm) tindrem una petjada de 
carboni addicional de:
0,17 kg CO2/tkm x 1,2 tkm = 0,204 kg de CO2 
equivalent

Por tant, si importem el paper reciclat més lluny de 
1200 km, la petjada de carboni del paper reciclat és
més gran que la del paper a partir de pulpa verge.

Com es mesura la Petjada de Carboni? (8)
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CONSUM CONSUM dd’’ENERGIAENERGIA FINAL a ESPANYA PER SECTORS (2009)FINAL a ESPANYA PER SECTORS (2009)

SectorSector %%
TransportTransport 3939
IndIndúústriastria 3333
DomDomèèsticstic 1616
ServeisServeis 99
Agricultura i altres Agricultura i altres 33

http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2009.pdf

Petjada Carboni (9): Importància del transport
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Petjada Carboni (10): Cicle general del carboni

DistinciDistincióó
entre:entre:

1.1.CarboniCarboni
biogbiogèènicnic

2.2.CarboniCarboni
fòssilfòssil

Font: ciclodel-carbono.blogspot.com
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Font: acecytecisc.blogspot.com

El CO2 El CO2 dd’’origenorigen
biogbiogèènicnic, no , no 
incrementaincrementa ll’’efecteefecte
hivernaclehivernacle

Petjada Carboni (11): Carboni biogènic
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El COEl CO22 dd’’origenorigen fòssilfòssil, forma part , forma part delsdels gasosgasos
efecteefecte hivernaclehivernacle, GEH, GEH

Petjada Carboni (12): Carboni fòssil
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Marc General: Protocol de  Kyoto (1)

El Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic es un acord internacional 
con el objectiu de reduir les emissions de sis compostos responsables 
de l’impacte de l’escalfament global:

• Diòxid de Carboni (CO2)
• Metà (CH4)
• Oxid nitrós (N2O)

I tres famílies de gasos fluorats industrials:

• Hidrofluorocarbonis (HFC)
• Perfluorocarbonis (PFC)
• Hexafluorur de sofre (SF6)

En un percentatge aproximat del 5%, dins del període
2008 a 2012, referit a les emissions de 1990.
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Marc General: Protocol de  Kyoto (2): Europa

El Protocol de Kyoto i la Unió Europea

Reducció mitjana del 5,2 % amb referència a 1990.

Alemanya (-21%)
Àustria (-13%)
Bèlgica (-7,5%)

Dinamarca (-21%)
Itàlia (-6,5%)

Luxemburg (-28%)
Holanda (-6%)

Regne Unit (-12,5%)

Finlàndia (0%)
França (0%)

Espanya (+15%)
Grècia (+25%)
Irlanda (+13%)
Portugal (+27%)
Suècia (+4%).
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Marc General: El Protocol de  Kyoto (3): Espanya

COMPROMIS D’ESPANYA AMB EL PROTOCOL DE KYOTO
Espanya té un compromís quantificat de limitació
d’emissions, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 4 del 
Protocol de Kyoto, de no sobrepassar en més d’un 15%
(5% per a tot el món) les seves emissions dels  següents 
Gasos d’Efecte Hivernacle, GEH :

diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), 
hidrofluorocarbonis (HFCs), perfluorocarbonis (PFCs) i hexafluorur de 
sofre (SF6),

en el període 2008-2012, en comparació amb els nivells
de 1990 en el cas del CO2, CH4 i N2O, i nivells de 1995 en 
el cas de HFCs, PFCs y SF6.
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El Protocol de  Kyoto (4): Espanya

• Contribució a l’escalfament global

• Fonts dels Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH)
– Tala y combustió de boscos
– Combustibles fòssils

• ¿En quina proporció? (España,2006)
– CO2, diòxid de carboni 83,3%
– CH4, metà 8,7%
– N2O, òxid nitrós 6,8%
– Altres (HFC,PFC,SF6) 1,2%
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El Protocol de  Kyoto (5): Espanya
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El Protocol de  Kyoto (6): Espanya

La línia gris Ref. Protocolo 
correspon al 37% por sobre  de 
l’any base del protocol, (+15% 
fixat pel Protocol, +2% en 
embornals (sumideros) i +20% 
en mecanismes de flexibilitat

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/divulgacion/pdf/5cn.pdf
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Marc Espanyol: Plan Nacional de Asignaciones (1)

PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE DRETS 
D’EMISSIÓ 2008-2012

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeu 
estableix un règim per al comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la 
Comunitat i estableix un “règim comunitari” de 
comerç de drets d’emissió, per a fomentar la 
reducció de les emissions d’aquests gasos d’una 
forma eficaç.
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Marc Espanyol: Plan Nacional de Asignaciones (2)

PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE DRETS 
D’EMISSIÓ 2008-2012

D’acord amb l’article 9 de la Directiva 2003/87/CE, 
per al període 2008-2012 i per a cada període de 
cinc anys subsegüent, cada Estat membre 
elaborarà un Plan Nacional de Asignación (PNA)
que determinarà la quantitat total de drets 
d’emissió que preveu assignar durant l’esmentat
període i el procediment d’assignació.
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Marc Espanyol: Plan Nacional de Asignaciones (3)

Los sectors inclosos a la Directiva

1. Instal·lacions de combustió ( superior a 20 MW)
2. Refineries de hidrocarburs.
3. Coqueries.
4. Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics.
5. Instal·lacions para la producció d’acer (superior a 2,5 t/h)
6. Instal·lacions de fabricació de ciment (superior a 500 t/d)
7. Instal·lacions de fabricació de vidre (superior a 20 t/d)
8. Instal·lacions de fabricació de productes ceràmics (superior a 75 t/d)
9. Instal·lacions de fabricació de pasta de paper (superior a 20 t/d)
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Marc Espanyol: Plan Nacional de Asignaciones (4)

COMPROMIS D’ESPANYA AMB EL PROTOCOL DE KIOTO

Los sectors inclosos a la Directiva cobreixen solament un 
45% respecte a les emissions totals.

Principals sectors no coberts:
•Agricultura
•Transports
•Residencial, comercial i institucional (R&C&I);
•Gestió dels residus.
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Marc Espanyol: Plan Nacional de Asignaciones (5)

RESUM A:

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/areas_tematica
s/comercio_emisiones/com_emis_espania/periodo_08_12.htm
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Normes europees: PAS 2050 (1)
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AquestaAquesta normativa normativa PubliclyPublicly AvailableAvailable SpecificationSpecification
(PAS) ha (PAS) ha estatestat preparada por preparada por BritishBritish Standard Standard 
InstitutionInstitution, BSI , BSI perper a especificar a especificar elsels requisitsrequisits perper a a 
avaluar avaluar elsels gasosgasos dd’’EfecteEfecte HivernacleHivernacle generatsgenerats
durantdurant el el CicleCicle de Vida de de Vida de productesproductes i i serveisserveis..

El El desenvolupamentdesenvolupament de PAS 2050, ha de PAS 2050, ha sigutsigut coco--
finanfinanççatat pelpel CarbonCarbon Trust i el Trust i el DepartmentDepartment forfor
EnvironmentEnvironment, , FoodFood andand Rural Rural AffairsAffairs ((DefraDefra) ) (PAS (PAS 
2050)2050)

Normes europees: PAS 2050 (2)
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PAS 2050 (3): Disponible on-line

http://www.bsigroup.com/Standards-and-Publications/How-we-can-help-you/Professional-Standards-Service/PAS-2050
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PAS 2050 sPAS 2050 s‘‘ha desenvolupat en resposta a una ha desenvolupat en resposta a una 
ààmplia comunitat i al desig de la indmplia comunitat i al desig de la indúústria de trobar stria de trobar 
un mun mèètode consistent per a  avaluar las emissions tode consistent per a  avaluar las emissions 
de gasos dde gasos d’’efecte hivernacle, GEH del cicle de vida efecte hivernacle, GEH del cicle de vida 
dels productes i els serveis.dels productes i els serveis.

Les emissions de Les emissions de GEHGEH, basades en Cicle de Vida, , basades en Cicle de Vida, 
ssóón les emissions que son n les emissions que son lliberadeslliberades como part dels como part dels 
processos de disseny, manufactura, transport, processos de disseny, manufactura, transport, 
emmagatzematge, emmagatzematge, úús, manteniment, reciclatge o s, manteniment, reciclatge o 
abocament de babocament de bééns y serveis. ns y serveis. 

(PAS 2050)(PAS 2050)

Normes europees: PAS 2050 (4)
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Exemple d’emissions de GEH per a  la producció de paper, 
basades en Cicle de Vida de Producte

PAS 2050 (5)
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ExempleExemple dd’’inventariinventari de de croissantscroissants (PAS 2050)(PAS 2050)

Normes europees: PAS 2050 (6)
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ExempleExemple de de resultatresultat de de CicleCicle de Vida de de Vida de croissantscroissants (PAS 2050)(PAS 2050)

Normes europees: PAS 2050 (7)

12 12 croissantscroissants = 1kg= 1kg
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""GrenelleGrenelle de de l'environementl'environement““

La "La "GrenelleGrenelle de de l'environementl'environement““, , éés un procs un procéés de s de 
reflexireflexióó que permet un debat entre la societat civil i que permet un debat entre la societat civil i 
el govern.el govern.

L'objectiu L'objectiu éés definir una ss definir una sèèrie de mesures a prendre rie de mesures a prendre 
a favor de l'ecologia i del desenvolupament a favor de l'ecologia i del desenvolupament 
sostenible per encarar el desafiament del canvi sostenible per encarar el desafiament del canvi 
climclimààtic, la preservacitic, la preservacióó de la biodiversitat i la de la biodiversitat i la 
prevenciprevencióó dels efectes de la contaminacidels efectes de la contaminacióó en la en la 
salut.salut.

Normes europees: L’experiència francesa (1)
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PerquPerquèè es diu es diu ““GrenelleGrenelle””??

El terme "El terme "GrenelleGrenelle" es va escollir per analogia amb una s" es va escollir per analogia amb una sèèrie rie 
de debats que van reunir govern, associacions professionals i de debats que van reunir govern, associacions professionals i 
sindicats en un local del Ministeri de Treball situat a la sindicats en un local del Ministeri de Treball situat a la ruerue de de 
GrenelleGrenelle a Para Paríís el 1968.s el 1968.

D'allD'allíí van sortir uns acords van sortir uns acords ààmpliament acceptats per sortir mpliament acceptats per sortir 
de la crisi de Maig 68: Els acords de de la crisi de Maig 68: Els acords de GrenelleGrenelle. L'elecci. L'eleccióó de de 
l'expressil'expressióó ""GrenelleGrenelle de de l'environementl'environement" simbolitza una " simbolitza una 
voluntat comuna del govern i dels representants de la voluntat comuna del govern i dels representants de la 
societat civil per trobar solucions consensuades als societat civil per trobar solucions consensuades als 
problemes ambientals.problemes ambientals.

Normes europees: L’experiència francesa (2)
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LOI LOI nn°° 20092009--967 967 dudu 3 3 aoaoûûtt 2009 de 2009 de programmationprogrammation relativerelative àà la la 
mise en mise en œœuvreuvre dudu GrenelleGrenelle de de l'environnementl'environnement (1)(1)

Article 54Article 54

Els consumidors han de poder disposar d'una Els consumidors han de poder disposar d'una 
informaciinformacióó ambiental sincera, objectiva i completa ambiental sincera, objectiva i completa 
sobre les caractersobre les caracteríístiques globals de productes i stiques globals de productes i 
embalatges i se'ls ha de proposar productes embalatges i se'ls ha de proposar productes 
respectuosos amb el medi ambient a preus atractius.respectuosos amb el medi ambient a preus atractius.

FranFrançça donara donaràà suport aquestes mateixes exigsuport aquestes mateixes exigèències ncies 
a nivell de la Unia nivell de la Unióó Europea...Europea...

Normas europees: L’experiència francesa (3)
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LOI LOI nn°° 20092009--967 967 dudu 3 3 aoaoûûtt 2009 de 2009 de programmationprogrammation relativerelative àà la la 
mise en mise en œœuvreuvre dudu GrenelleGrenelle de de l'environnementl'environnement (1)(1)

Article 54 (Article 54 (contcont.).)

La menciLa mencióó dels impactes ambientals,... serdels impactes ambientals,... seràà progressivament progressivament 
desenvolupada...desenvolupada...

La metodologia associada a l'avaluaciLa metodologia associada a l'avaluacióó d'aquests impactes d'aquests impactes 
donardonaràà lloc a una concertacilloc a una concertacióó amb els professionals amb els professionals 
involucrats....involucrats....

FranFrançça donara donaràà suport a la instauracisuport a la instauracióó per part de la per part de la 
Comunitat Europea de rebaixes sobre Comunitat Europea de rebaixes sobre l'IVAl'IVA dels productes dels productes 
que tinguin un impacte feble sobre el canvi climque tinguin un impacte feble sobre el canvi climààtic o la tic o la 
biodiversitat.biodiversitat.

Normas europees: L’experiència francesa (4)
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ISO 14067ISO 14067--1 detalla 1 detalla elsels principisprincipis y el y el marcmarc de de 
requerimentsrequeriments perper a la a la quantificaciquantificacióó de la de la PetjadaPetjada de de 
CarboniCarboni delsdels ProductesProductes (PCP) ((PCP) (incloentincloent tanttant elsels
productesproductes como como elsels serveisserveis).).

ISO 14067ISO 14067--2 es centra en la 2 es centra en la comunicacicomunicacióó delsdels
resultatsresultats de de ll’’estudiestudi realitzatrealitzat dd’’acordacord ambamb la norma la norma 
ISO 14067ISO 14067--1.1.

Normes internacionals: ISO 14067 (1)
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Documentos ISO 1406X (2) publicats
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Documentos ISO 1406X (2) en preparació
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Altres iniciatives : ecoetiquetes
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La Petjada de Carboni com a indicador ambiental 
en el Cicle de Vida d’un producte o d’un servei

Francesc Castells
francesc.castells@urv.cat

 


