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Indicador 6.3. 
Certificacions en l’àmbit 
de la sostenibilitat

Nombre de certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat 

Resultat: 
292 certificacions vigents

Expressa el nombre de certificacions ambientals o socials a Barcelona, de caràcter voluntari i vigents el 
31 de desembre de l’any de l’informe. Inclou les tipologies següents: 
•  Nombre d’empreses amb sistema de gestió ambiental EMAS (EU Eco-Management and Audit Sche-

me), atorgada per la CE.
•  Nombre de certificacions de Turisme responsable: Biosphere, atorgada per l’Institut de Turisme Res-

ponsable (ITR). Inclou les etiquetes Hotel Biosphere i Bioshpere World Class Destination. 
•  Nombre d’edificis amb certificat de construcció i manteniment amb algun dels següents certificats 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, atorgada per 
BREEAM España); LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, atorgada per US Green Buil-
ding Council) i GBCe - VERDE (atorgada per Green Building Council España).

•  Nombre d’empreses que ofereixen productes o serveis amb Etiqueta ecològica europea (Ecolabel), 
atorgada per la Generalitat de Catalunya.

•  Nombre d’empreses que ofereixen productes o serveis amb Distintiu de Garantia de Qualitat Ambien-
tal (DGQA), atorgada per la Generalitat de Catalunya.

•  Nombre d’empreses que han signat Acords Voluntaris per reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, iniciativa liderada per la Generalitat de Catalunya. 

S’acompanya l’indicador amb el PIB de la ciutat.

Fórmula: 
∑ Certificacions vigents de les tipologies incloses

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Anual 
 
 

Font: 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments de Barcelona Activa, Àrea d’Economia, 
Empresa i Ocupació.
Pàgina web del BREEAM i el LEED.

Valors de referència:
Valor de la Unió Europea.

Rellevància internacional:
Indicador Eurostat de desenvolupament sostenible.
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Resultat

El nombre total de certificacions 
ambientals i socials vigents és de 292. 
Entre les certificacions d’urbanisme, 
edificació i manteniment, les més 
nombroses són les BREEAM. Entre 
les certificacions de gestió empresa-
rial i organitzativa, les més presents 
són les dels acords voluntaris per re-
duir les emissions de gasos amb efec-
te d’hivernacle (148), seguides de les 
EMAS (60) (figura 1).
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Figura 1. Distribució de les certificacions ambientals i socials vigents, 2015.

Variació interanual

El nombre de certificacions en 
l’àmbit de la sostenibilitat ha augmen-
tat amb relació a l’any anterior (+23,7%). 
La certificació que més ha augmen-
tat en termes relatius ha estat la LEED 
(Leadership in Energy & Environmental 
Design) en el sector de l’urbanisme i 
l’edificació. Entre les certificacions de 
gestió empresarial i organitzativa des-
taca un increment del nombre d’acords 
voluntaris de reducció de gasos amb 
efecte d’hivernacle (+35,8%) i el de dis-
tintius GQA (+40%). 
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Figura 2. Variació interanual de les certificacions ambientals i socials, 2014-2015.
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Tendència 

El nombre total de certificacions de sosteni-
bilitat vigents manté una tendència d’augment. 

Per a les certificacions de gestió empresa-
rial i organitzativa, s’observa que mentre els 
acords voluntaris continuen creixent de manera 
continuada, el nombre de certificacions EMAS 
torna a disminuir, i se situa per sota del valor de 
l’any 2010 (figura 3). 

Pel que fa al nombre de certificacions ator-
gades en l’àmbit de l’urbanisme i l’edificació 
sostenibles (BREEAM, LEED i GBCe-VERDE), 

Figura 3. Tendència del nombre de certificacions ambientals i socials vigents, 2013-2015.

continua creixent. D’igual manera, el nombre 
de certificats de gestió sostenible d’hotels i 
equipaments turístics augmenta al llarg del 
període analitzat.

Pel que fa la certificació ecològica de pro-
ductes, es manté en una trajectòria constant. 
Si bé la demanda creixent de productes ecolò-
gics està afavorint l’increment del nombre de 
productes certificats al mercat, la major part 
de les empreses es localitzen fora de la ciutat.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EMAS 24 33 41 62 62 67 53

DISTINTIU GQA 8 14 20 18 12 14 23

Acords Voluntaris CO2 78

Ecolabel 5

Biosphere 4

BREEAM 11

LEED 4

GBCe - VERDE 5

Total certificacions 183
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cat d’acords voluntaris resulta més flexible i 
obert, i possibilita l’adhesió de les empreses 
i entitats a partir de compromisos específics 
de reducció de les emissions generades. Si bé 
l’abast de la certificació EMAS és més extens, 
i s’enfoca a la millora integral i continuada de 
les empreses i organitzacions, s’observa un 
lleuger increment que assenyala el valor afe-
git d’aquest sistema de certificació tant en 
l’àmbit nacional com internacional.

Per saber-ne més:

A Catalunya: Estratègia Catalana 
d’Ecodisseny. Per una economia circular i 
ecoinnovadora. Generalitat de Catalunya.

Distintiu de Garantia de Gestió de Qualitat. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Ge-
neralitat de Catalunya.

Acords voluntaris de reducció de gasos 
d’efecte hivernacle. Oficina Catalana de Can-
vi Climàtic. Generalitat de Catalunya.

A Europa: Revista Qualitat Ambiental. Club 
EMAS i Direcció General de Qualitat Ambien-
tal UE.

Reptes i oportunitats

Pel que fa a les certificacions d’edificació 
sostenible, s’observa que la major part dels edi-
ficis certificats corresponen a centres comer-
cials, edificis d’oficines i grups d’habitatges de 
protecció oficial. Cal destacar que l’Ajuntament 
de Barcelona està treballant en l’obtenció del 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per 
a edificis d’oficines. Alguns museus de l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB) i alguna biblio-
teca tenen el Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental. Continua constituint un repte seguir 
certificant tant els edificis públics ja construïts 
com els de nova construcció.

Pel que fa al nombre de certificacions rela-
cionades amb la gestió d’equipaments turístics, 
com ara la certificació Biosphere, pràcticament 
s’ha duplicat en només un any. El fet que el 
nombre d’hotels certificats amb relació al nom-
bre total d’hotels a la ciutat sigui baix (5 dels 
401 totals l’any 2015), planteja el repte de seguir 
difonent la diversitat de sistemes de certifica-
ció que es poden adequar a les necessitats es-
pecífiques del sector. D’altra banda, el Distin-
tiu de Garantia de Qualitat Ambiental també té 
categories per a establiments turístics (1 hotel 
de Barcelona i algun alberg ja el tenen). Actual-
ment, la Generalitat de Catalunya està adap-
tant aquesta certificació a les especificitats 
dels hotels de Barcelona.

Pel que fa a la trajectòria del nombre 
d’empreses certificades pels criteris ambientals 
de la seva gestió, continua destacant l’augment 
continuat del nombre d’acords voluntaris per re-
duir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 
per sobre del de la resta de certificacions (DGQA 
i EMAS). En aquesta diferència hi contribueix 
el fet que els requisits per obtenir el certifi-

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
http://clubemas.cat/ca/
http://clubemas.cat/ca/
http://clubemas.cat/ca/

