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RE-VIU

A Re-Viu volem col·laborar en la vostra millora ambiental, avaluant ambientalment els vostres 
processos i implementant estratègies pel canvi

Re-Viu és el projecte de consultoria ambiental liderat per Maria Feced.

Especialitzats en l’avaluació ambiental amb perspectiva de cicle de vida i els principis de 
l’economia circular.

Des del 2013 aportant coneixement ambiental a les empreses sobre els seus propis processos i 
productes.



A QUÈ ENS DEDIQUEM

Metodologia basada en la 
ISO 14040 i 14044



PETJADA DE CARBONI
Petjada de carboni d’organització

Avaluació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle directes i indirectes d’una empresa

Què és la Petjada de Carboni? 

És la quantitat de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) 
emesos de forma directa o indirecta per part d’un 
producte, activitat o servei durant el seu cicle de 

vida. 
S’expressa en CO2 equivalent

Categoría
Emisiones totales 2018 

(kg CO2 eq)
Contribución relativa (%)

Combustiones estacionarias 311.292 4,05%

Combustiones móviles 3.875 0,05%

Emisiones fugitivas y de proceso 25.612 0,33%

Alcance directo 340.779 4,43%

Emisiones por consumo de 
electricidad importada 3.698.285 48,12%

Productos y servicios adquiridos a 
terceros 2.754.392 35,84%

Generación de residuos 98.418 1,28%

Transporte y distribución insumos 401.293 5,22%

Viajes de negocios 40.123 0,52%
Transporte y distribución producto 
final 250.510 3,26%

Transporte in itinere 101.750 1,32%

Alcance indirecto 7.344.771 95,57%

TOTAL organización 2018 7.685.550 100,00%

Emissions totals expressades en 
funció d’on s’han generat 

(adaptable a cada empresa)



PETJADA DE CARBONI

175 g CO2 eq./ampolla de 1,25l
140 g CO2 eq./l

79 g CO2 eq./ampolla de 0,5l
158 g CO2 eq./l

Petjada de carboni de producte

Exemple d’avaluació de dues ampolles de refresc durant tot el cicle de vida del producte

Etapes del cicle de vida 
analitzades (adaptable)

Resultats per unitat de 
producte i per unitat per 
permetre la comparació 
(unitat funcional)

Comparació entre 
productes o diferents 
opcions



PETJADA HÍDRICA

Instal·lació PH blava (m3/any) PH gris (m3/any) PH Total (m3/any) PH Total (%)
Instal·lació 1 3.810.445 1.319.926 5.130.371 4,30%

Instal·lació 2 5.739 5.577 11.316 0,00%

Instal·lació 3 111.650.000 1.362.146 113.012.146 95,60%

TOTAL
115.466.184 2.687.649 118.153.833 100%

98% 2% 100%

Petjada hídrica segons la WFN

Exemple d’avaluació de la PH directa d’organització

La metodologia de la Water Footprint Network 
(WFN) divideix la PH entre PH blava, verda i 

grisa en funció del tipus d’aigua que es consumeix 
o contamina, i entre directa i indirecta

Què és la Petjada Hídrica? 

Metodologia WFN: És una mesura volumètrica del consum 
d’aigua i de la contaminació.

Metodologia ISO 14046: Mesura els efectes sobre la 
disponibilitat d’aigua i l’impacte ambiental que els usos de 

l’aigua provoquen sobre el recurs hídric (eutrofització, 
acidificació, ecotoxicitat, etc.)



PETJADA HÍDRICA
Petjada hídrica segons la ISO 14046

Exemple d’avaluació de la PH directa i indirecta d’organització

INDICADOR O CATEGORIA D'IMPACTE ABAST TOTAL 2018 TOTAL/kg producte

Ús d'aigua
m3

Directe 2.465.129
800,3Indirecte 1.093.375.335

Total 1.095.840.464

Abocaments d'aigua
m3

Directe 2.160.410
797,7Indirecte 1.090.095.231

Total 1.092.255.641

WSI Manca de disponibilitat d'aigua
m3

Directe 3.058.971
2,7Indirecte 694.385

Total 3.753.356

Eutrofització d'aigua dolça
kg fosfats

Directe 1.643
0,02Indirecte 24.868

Total 26.511

Eutrofització d'aigua marina
kg nitrogen

Directe 68.643
0,18Indirecte 176.672

Total 245.315

La ISO 14046 demana avaluar no 
només indicadors d’ús d’aigua, sinó 
també categories d’impacte que 
influeixen en l’aigua, com 
l’eutrofització

On té lloc l’ús/abocament o afectació? 
Dins els límits de l’empresa o en la 
cadena de valor?

Resultats per kg de producte 
(unitat funcional) que permeti la 

comparació entre anys per 
avaluar les millores realitzades



AVALUACIÓ AMBIENTAL D’ORGANITZACIÓ
Avaluació de la cadena de valor d’una empresa per diferents categories d’impacte i 
indicadors

Matèries primeres, béns 
i serveis adquirits

Electricitat, combustible 
i energia adquirida

Residus generats

Transport i distribució 
dels béns adquirits

Transport in itinere

Viatges de negoci

Transport i distribució 
dels productes elaborats

Combustible en vehicles 
i equipament de 

l’organització

Emissions fugitives

Activitats
indirectes
upstream

Activitats
indirectes

downstream

Activitats
directes

Sortides (emissions i residus)

Entrades (energia, aigua i recursos materials)

Què és una avaluació ambiental?

És una avaluació que inclou més categories
d’impacte que la Petjada de Carboni
(=Climate change) o la Petjada Hídrica.
Inclou més vectors ambientals que les
emissions de GEH i l’aigua.



AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE
Avaluació del cicle de vida d’un producte per diferents categories d’impacte i indicadors 

Exemple fase de producció del Renault Kadjar: Contribució de les etapes del procés de producció del 
vehicle per diferents categories d’impacte

Les 5 categories d’impacte 
que s’han considerat per 
avaluar ambientalment la 
fase de producció del 
vehicle

Materials i processos incorporats dins l’abast de 
la fase de producció del vehicle (materials, 
logística i consum d’energia)



DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE
Etiqueta medioambiental de tipus III

Document verificat i públic elaborat en conformitat amb 
la norma internacional ISO 14025 (Declaracions 
Ambientals Tipus III), on hi consta el perfil ambiental del 
producte. Per elaborar-los se segueixen directrius 
específiques per categoria de producte i del programa 
de verificació:
• Quines categories d’impacte i indicadors cal avaluar
• Quina és la unitat funcional (m2 de producte, tn de producte, etc)

• Quines etapes del cicle de vida s’han d’incloure 

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF
COMEXI F2 MC FLEXO PRESS

+

EPD® Registration number: S-P-01360 
Validity: 3 years (2021/08/17)
Publication date: 2018/08/21   
Scope of the EPD®: International
UN CPC code 449

EPD® based in PCR UN CPC 449 OTHER SPECIAL-PURPOSE MACHINERY AND PARTS THEREOF. 2010:08 version 3.01

ENVIRONMENTAL 
PRODUCT DECLARATION 
OF COMEXI F2 MC 
FLEXO PRESS

Una EPD o DAP està basat en un ACV del producte



ALTRES USOS

Estudis comparatius

Conèixer quin producte té millor perfil 
ambiental

Decidir quin procés és millor

Decidir quina matèria primera és més adient en 
base al criteri ambiental

Avaluar l’evolució entre diversos anys a nivell 
d’organització

Comprovar que les mesures de millora 
aplicades han aportat una reducció de 
l’impacte

Ecodissenyar productes

Avaluació ambiental de processos

Avaluar només una part del procés productiu

Avaluar una etapa del cicle de vida 
significativa d’un producte

Comparar una part del procés productiu per 
prendre decisions que l’afectin
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No dubtis en contactar-nos!!

A Re-Viu volem col·laborar en la vostra millora ambiental, 
avaluant ambientalment els vostres processos i implementant
estratègies pel canvi


