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Què és l’anàlisi del cost del cicle de vida?
Existeixen diferentes definición de què és i què inclou una anàlisi del cost del cicle de vida (en anglès,
Life Cycle Costing, LCC). A grans trets, és un sistema per calcular tots els costos relacionats amb el
cicle de vida útil d’un producte, servei, estructura, inversió, etc.1
Aquesta anàlisi permet detectar els costos ocults (exemplificats a l’esquema següent) i incorporar-los
al procés de presa de decisions.

Font: Life-Cycle Costing. The Technology Management Handbook. Fabrycky i Blanchard. 1

En funció dels objectius de l’anàlisi i de qui l’impulsi, els càlculs tindran en compte els costos
relacionats amb les diferents etapes del cicle de vida d’un «producte», com per exemple2:



Recerca, desenvolupament i disseny



Producció primària



Fabricació



Ús



Eliminació

1 Basat en Fabrycky, J. i Blanchard, B. S. Life-Cycle Costing. The Technology Management Handbook. CRC Press
(1998).
2
Huppes, G. et al. Life Cycle Costing and the Environment. CML (2004).
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DIFERÈNCIA ENTRE ANÀLISI DEL COST DEL CICLE DE VIDA (LCC) I COST TOTAL DE LA PROPIETAT (TCO)
Són dos conceptes similars i a vegades s’utilitzen indistintament, ja que contemplen els costos que
una solució o producte adquirit generaran durant la seva vida útil.
Des del punt de vista de l’usuari, equival als “costos directes i indirectes vinculats a la decisió de
compra, els quals es produeixen durant tot el cicle de vida d’una inversió, incloent els costos
d’adquisició i de compra, de funcionament, de manteniment així com d’utilització final”3.

En una anàlisi s’han de tenir en compte dos tipus de costos:



Costos directes: són els costos coberts per qualsevol de les parts que intervé durant el
cicle de vida d’un producte, ja siguin productors, proveïdors, propietaris, beneficiaris, etc.
(és on se centra l’anàlisi tradicional dels costos de cicle de vida).



Costos indirectes o externs: són una expressió en termes econòmics (monetarització) de
les conseqüències que tenen els impactes ambientals i socials (externalitats) generats per
un «producte» al llarg del seu cicle de vida. Per tal d’internalitzar les externalitats, cal
analitzar quins són aquests impactes i quins efectes tenen sobre la societat i, després,
convertir-los en costos.

DIFERÈNCIA ENTRE ANÀLISI DEL COST DEL CICLE DE VIDA (LCC) I ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (LCA)
L’anàlisi del cicle de vida (LCA) és un mètode per calcular els recursos necessaris per elaborar un
«producte» i els impactes ambientals i sobre la salut que genera (emissions, contaminació,
esgotament de recursos…).
A diferència de l’anàlisi del cost del cicle de vida (LCC), l’anàlisi del cicle de vida avalua els aspectes i
els impactes ambientals durant el cicle de vida d’un «producte», en comptes dels econòmics (que és
on se centra l’LCC). No obstant això, es poden necessitar les dades de l’anàlisi del cicle de vida si
volem incloure les externalitats al càlcul de l’LCC, tal com s’ha esmentat anteriorment.

3 Geissdörfer, K., Gleich, R. i Wald, A. Standardisierungspotentiale lebenszyklusbasierter Modelle des
strategischen Kostenmanagements. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 79. Universitat de Munic (2009).
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Quan s’ha d’aplicar?
La nova directiva de contractació de la UE (2014/24/CE) permet incorporar l’anàlisi del cost del cicle
de vida en el procés de contractació pública de manera molt clara, concretament en la fase
d’adjudicació, com a mètode per escollir l’oferta econòmicament més avantatjosa en termes de costeficàcia4.
No obstant això, també es pot aplicar en altres etapes del procés de contractació. De fet, l’anàlisi del
cost del cicle de vida pot ser útil en diverses fases5:
FASE PREPARATÒRIA

ABANS DE LA LICITACIÓ

DURANT LA LICITACIÓ

DESPRÉS DE LA LICITACIÓ

Per avaluar l’anàlisi del
cost del cicle de vida
de la situació actual.

Per avaluar, a grans
trets, diferents
solucions per orientar
les accions de consulta
al mercat en l’etapa
prèvia a la licitació, o
per acotar les diferents
solucions tècniques
que s’han de tenir en
compte.

Per comparar
propostes durant les
fases d’avaluació i
adjudicació (tal com
preveu la Directiva).

Per avaluar el
rendiment d’una
proposta en
comparació amb la
situació anterior,
altres propostes o la
proposta guanyadora,
i fer difusió dels
resultats.

4

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i el Consell del 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública,
articles 67 i 68.
5
Adell, A., Seebach, D. i Möller, M. LCC-CO2 tool user guide. Projecte SMART SPP, a cura d’ICLEI – Governs
Locals per la Sostenibilitat (2011).
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Una de les recomanacions del grup de treball de la Comissió Europea sobre anàlisi del cost del
cicle de vida en el sector de la construcció és fer les avaluacions en les etapes inicials de disseny,
quan les possibilitats de modificar els costos d’un projecte són més grans:

Font: FINAL REPORT. European Commission - Task Group 4: Life Cycle Costs in Construction (2003).

Què s’ha de tenir en compte?
Des de 2009, diversos estudis, sobre l’adopció de la contractació pública verda o sostenible tant a la
UE com a escala internacional, han intentat valorar amb quina freqüència els i les responsables de
contractació apliquen l’anàlisi del cost de cicle de vida en els seus processos de contractació. Els
resultats de tots ells mostren que els sistemes d’anàlisi de costos del cicle de vida encara estan lluny
d’esdevenir una pràctica de contractació normalitzada.
Diversos estudis, directrius i publicacions de caràcter general assenyalen diversos aspectes clau que
cal tenir en compte a l’hora d’aplicar l’anàlisi del cost del cicle de vida en les contractacions. Tot
seguit resumim les lliçons, conclusions i recomanacions més importants extretes de l’informe
L’anàlisi del cost del cicle de vida. Informe de situació, elaborat per aquest projecte.
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Tenim prou coneixements per portar a terme l’anàlisi del cost del cicle de vida?



Un dels principals obstacles perquè aquest sistema es generalitzi és la manca de
coneixements i consens entre els/les responsables de contractació i la resta de parts
implicades.



Per tant, s’ha de formar i capacitar a les parts implicades més importants (des dels
departaments financers, fins als òrgans de contractació i directors/res) per poder superar
els obstacles i dificultats inicials, i garantir que l’anàlisi de costos s’aplica correctament.



La formació ha de ser continua amb l’objectiu d’estar atent als canvis relacionats amb les
eines disponibles, estandardització de dades, informació tècnica, etc.



També cal fomentar el treball en xarxa dins de les organitzacions i amb altres entitats
per aprendre i intercanviar experiències sobre obstacles, solucions, informació pràctica,
etc.



En alguns sectors complexos (com el de la construcció) pot ser necessari recórrer a l’ajut
d’experts independents per trobar solucions consistents i significatives.

Les últimes directrius del grup de treball austríac especialitzat en anàlisi de costos del sector de la
construcció (IG Lebenszyklus Bau) recomanen encarregar les avaluacions dels serveis de planificació
urbanística a experts independents escollits pel client, ja que els càlculs realitzats per les mateixes
empreses licitadores podrien fàcilment proveir resultats falsos i reduir la seva rellevància de cara al
client.
Font: IG Lebenszyklus Bau. Lebenszykluskostenrechnung in der vergabe. Leitfaden fur die Paketvergabe von
Planungsleistungen (2016).

Analitzar els costos és útil per a totes les compres i contractacions?



Com a eina de gestió, permet descobrir i ser conscient de totes les despeses relacionades
amb els «productes» i, per tant, poder planificar mesures destinades a augmentar el
cost-eficàcia de la gestió. En aquest sentit, des de la perspectiva de la gestió i la
planificació, l’anàlisi de costos de cicle de vida s’ha de convertir en una pràctica
normalitzada.



No obstant això, durant el procés de contractació, l’anàlisi de costos no sempre és
aconsellable o rellevant, ni des de la perspectiva econòmica com ambiental. Per tant, és
preferible fer-lo servir en categories de «productes» que generen costos importants
durant l’ús, el manteniment i el tractament al final del cicle de vida degut al consum
elevat de materials i recursos i a la gestió necesària dels residus generats. Això inclou
«productes» que requereixen l’ús d’energia, edificis i infraestructures.

Es disposa de dades suficients per fer una anàlisi del cost del cicle de vida?
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–

Dades que determinaran els paràmetres generals de l’anàlisi (horitzó, taxa de
descompte, etc.).

–

Dades per descriure les diferents solucions proposades des d’una perspectiva de LCC
(costos d’adquisició, despeses d’instal·lació, consum en els diferents modes d’ús, vida
útil del producte i dels seus components, cost de les peces de recanvi, costos
laborals, etc.).



Sovint costa obtenir dades rellevants i comparables. D’una banda, hi ha empreses
proveïdores que no revelen totes les dades i, de l’altra, malgrat que sigui possible
obtenir-les dins de l’organització, potser estàn disponibles en diferents departaments o
unitats. A més, per tal de garantir la comparabilitat, les dades s’han de basar el màxim
possible en estàndards, cosa que sovint no és així arran de la manca d’estàndards
consensuats per alguns dels paràmentres dels LCC. Això passa encara més per a la
internalització d’externalitats.



Per tant, cal fer una feina prèvia per desglossar els costos del «producte», per entendre
quin és el punt de partida i la situació actual, per detectar les fonts d’informació adients i
definir els paràmetres i els supòsits que es faran servir per a l’anàlisi de costos amb
l’objectiu de garantir la seva proporcionalitat, qualitat i comparabilitat.

“…és més raonable assumir algunes imprecisions en l’anàlisi del cost del cicle de vida que no intentar
fer cap mena d’avaluació del cost de cicle de vida.”
Font: Lindholm, A., i Suomala, P. “Present and future of life cycle costing: reflections from Finnish companyies”. The
Finnish Journal of Business Economics 2: 282-291 (2005).

N’hi ha prou amb l’LCC per garantir la contractació sostenible?



L’experiència demostra que les solucions eficients en termes de LCC –és a dir, solucions
amb costos de cicle de vida baixos– no sempre són les millors des del punt de vista de la
sostenibilitat ambiental i/o social6.



Els càlculs de LCC són molt dependents del marc normatiu i de les condicions del
context regional i nacional (taxes nacionals d’inflació i descompte, preu de l’energia i
l’aigua, impostos vigents, subvencions i incentius, normativa de gestió de residus, etc.).
Aquests factors condicionen més els resultats de l’anàlisi de costos que les
característiques de sostenibilitat de les propostes. En funció d’aquests condicionants
previs, el LCC contribuirà a escollir una alternativa més sostenible o no. Per tant, haurem
de fixar altres requisits si volem comprar «productes» més sostenibles.



De la mateixa manera, la inclusió d’externalitats en els càlculs de LCC no sempre
garanteix que s’esculli l’oferta econòmicament més avantatjosa pel que fa a una millor
relació qualitat-cost.

6

Perera, O., Morton, B., i Perfrement, T., Life Cycle Costing in Sustainable Public Procurement: A Question of
Value. Llibre blanc editat per l’International Institute for Sustainable Development (IISD) (2009).
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La directiva 2014/24/CE de la UE permet que l’administració pública incorpori en els seus
LCC tant els costos que suporta l’òrgan de contractació o altres usuàries (com els costos
d’adquisició i els costos d’ús, manteniment i gestió al final de la vida útil), com els costos
estimats relacionats amb les conseqüències ambientals generades pels productes,
serveis o obres durant el seu cicle de vida (externalitats).



No obstant això, traslladar els aspectes ambientals i socials en termes monetaris suposa
un repte molt complex, ja que les dades existents solen ser encara més escasses i poc
fiables, hi ha incertesa sobre les conseqüències dels impactes ambientals, se simplifiquen
massa els problemes de sostenibilitat, etc.



A més, durant el procés de contractació s’han de respectar determinats condicionants a
l’hora d’internalitzar algunes externalitats amb l’objectiu de garantir la no discriminació,
l’accessibilitat i la proporcionalitat, tal com s’ha esmentat abans.

En la revisió de la directiva relativa a vehicles nets (2009/33/EC) la Comissió Europea s’està plantejant
deixar d’utilitzar la metodologia de monetització, ja que s’ha detectat que és un dels elements de la
normativa més complex i incoherent, i introduir una definició completa de vehicles nets que estableixi
criteris d’obligat compliment.
Font: Brannigan, et al. Ex-post Evaluation of Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy efficient road
transport vehicles. Final Report. European Commission – Directorate-General for Mobility and Transport (2015).

La Comissió Europea ha publicat una eina d’LCC per a alguns grups de productes que fan servir
energia. Al principi, aquesta eina estava pensada per avaluar quatre tipus d’impacte ambiental: salut
humana, ecosistema, disponibilitat de recursos i canvi climàtic. Tot i això, la versió final tan sols
contempla la monetització de la categoria de canvi climàtic perquè en la resta de categories no hi ha
gaire consens i només té en compte els impactes durant la fase d’ús i no en l’etapa de fabricació dels
grups de productes inclosos a l’eina.
Font: Studio Fieschi & soci Srl and Scuola Superiore Sant’Anna. LCC calculation tool. Technical Specifications (2016).



Per tant, els i les professionals han de reflexionar sobre quins aspectes inclouran en els
càlculs LCC i preguntar-se si l’LCC, per si sola -fins i tot, internalitzant les externalitatsés la millor manera d’avaluar la sostenibilitat, o bé si s’han de tenir en compte altres
enfocaments, en combinació amb els econòmics.

“L’anàlisi del cost del cicle de vida és, en primera instància, un instrument econòmic que, malgrat els
efectes positius que pot tenir sobre la contractació pública, no és la panacea. Per tant l’aplicació d’una
metodologia per analitzar els costos al llarg de tot el cicle de vida és una condició necessària però no
10
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suficient a l’hora de garantir la contractació sostenible.”
Font: Costing the future: Securing value for money through sustainable procurement. Westminster Sustainable Business
Forum (2008).



Un enfocament que combini clàusules de sostenibilitat i LCC pot estar més a prop
d’aconseguir la rendibilitat o la relació qualitat-preu que promou la directiva de
contractació de la UE.

Font: Ecoinstitut, SCCL. Adaptat de la Universität der Bundeswehr München
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Finalment, quan l’LCC s’empra en el procés de contractació, els òrgans de contractació
han de garantir la introducció de clàusules d’execució del contracte vinculades als costos
previstos i un monitoratge real i periòdic del seu acompliment (preveient penalitzacions
i/o bonificacions) amb l’objectiu de reduir els riscos relacionats que puguin sorgir i
comprendre millor quins són els costos i quins factors hi influeixen per a una anàlisi futur.

Recursos i lectures complementàries
Aquest resum recull els aspectes clau de l’informe L’anàlisi del cost del cicle de vida dels productes.
Informe de situació (disponibles només en anglès). Consulteu l’informe per més informació sobre:



Dades detallades dels punts que tracta aquest informe



Exemples i estudis de cas de diverses administracions públiques europees



Una relació d’instruments d’LCC existents (d’aplicació general o vinculats a categories de
productes concretes)



Informació complementària, textos i recursos sobre el tema (articles, directrius, etc.).

7

Universität der Bundeswehr München. Presentació per al taller 4: inanzierungsmodelle Wie E- obilit t auf
die Straße bringen? (2016).
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Sobre SPP Regions
SPP Regions promou la creació i/o ampliació de 7 xarxes regionals europees d’administracions locals
que treballen conjuntament en matèria de contractació pública sostenible (SPP, en la sigla anglesa) i
contractació pública innovadora (PPI, en la sigla anglesa).
Les xarxes de municipis es marquen l’objectiu de col·laborar per a l'elaboració de licitacions que
contribueixin a trobar solucions ecoinnovadores i, alhora, generar capacitació i establir mecanismes
de transferència de coneixements pel que fa a les activitats de contractació sostenible i innovadora.
El conjunt de licitacions dins el projecte arribaran a assolir estalvis de 54,3 GWh/any d’energia
primària i a desenvolupar energies renovables per 45 GWh/any.

ENTITATS SÒCIES DE SPP REGIONS

Aquest projecte ha estat cofinançat pel programa d’innovació i recerca Horizon 2020 de la UE mitjançant l’ordre de
subvenció núm. 649718. La responsabilitat de qualsevol possible error o omissió correspon únicament a l’editor. El
contingut no reflecteix necessàriament l’opinió de la Comissió Europea. La Comissió tampoc no es responsabilitza de
l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest informe.
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