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ECO-CONSELLS MENSUALS 
PER A TOTS ELS DIES 

L’ETIQUETA ECOLÒGICA: UNA CLAU PER 
IDENTIFICAR ELS PRODUCTES ‘VERDS’ 

 
Una part de l’impacte que exercim sobre el medi ambient es pot reduir en el moment de fer la 
compra de productes, escollint aquells que incorporen criteris de respecte ambiental durant el seu 
procés de fabricació, al llarg de la seva vida útil, i quan es converteixen en residu. Per facilitar-nos 
la feina, existeixen algunes eines que ens ajuden a seleccionar els productes prenent en 
consideració el seu vessant ambiental, com les etiquetes ecològiques. 
 
Atorgades per algun organisme reconegut, les ecoetiquetes identifiquen productes o serveis que, 
en comparació amb altres de la mateixa categoria, redueixen el consum d’aigua, energia o altres 
matèries primeres, generen menys substàncies tòxiques o menor quantitat de residus, utilitzen 
materials reciclats, etc. 
 
Per participar en la compra verda… 

 
Més informació… 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Generalitat de Catalunya, 2004.  
Etiqueta ecológica europea. Unión Europea, 2004. 
Blaue Engel / Blue Angel (Àngel Blau). Ministeri Federal de Medi Ambient, Protecció de la 
Natura i Seguretat Nuclear. Alemanya, 2004. 
The Swan (Cigne Nòrdic). Consell Nòrdic de Ministres. Estocolm (Suècia), 2004. 
Forest Stewardship Council (FSC). Consejo de Administración Forestal – FSC España. 2004. 
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Escolliu productes que disposin d’etiqueta o certificació ecològica. N’existeixen de 
diferents tipus, però les més conegudes són: 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental. El concedeix la Generalitat de Catalunya, 
i s'atorga a productes i serveis que superen requeriments de qualitat ambiental més 
enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. 
Etiqueta ecològica de la UE. L'Ecolabel és un distintiu creat l'any 1992 per la Unió 
Europea, que s’aplica a una varietat de categories de productes i serveis cada vegada 
més ampla. A Catalunya l'atorga la Generalitat a través de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental. 
Àngel Blau. El concedeix l'Institut Alemany de Qualitat i Certificació des del 1977, 
seguint els criteris de respecte ambiental fixats per un jurat independent, i ha estat 
atorgada a prop de 4.000 productes i serveis de tot el mon. 
Cigne Nòrdic. És l'etiqueta oficial conjunta de Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i 
Islàndia, i es concedeix als fabricants, importadors o comerciants que operen en 
aquests països. 
FSC. És un certificat per a productes de fusta, i garanteix la seva procedència de 
plantacions forestals gestionades de forma correcta tant ambiental com social i 
econòmicament. L’emet el Forest Stewardship Council, una entitat sense ànim de lucre. 

Independentment de si el producte està certificat, hi ha diversos criteris per fer 
una compra ambientalment correcta: 

Escollir productes de llarga duració. 
Seleccionar productes que utilitzin recursos renovables, reutilitzables i/o reciclats (per exemple, 
paper 100% reciclat i totalment lliure de clor). 
Evitar aquells productes que utilitzin una gran quantitat d'embalatges o substàncies perilloses 
(per exemple, és millor comprar fundes i dossiers de polipropilé o cartró en comptes de PVC). 
Escollir productes que redueixin el consum d’energia o aigua durant el seu ús, com els 
electrodomèstics que disposen d’etiqueta energètica (frigorífics, bombetes, fluorescents, etc.). 
Per a més informació, consulteu, l’ecoconsell núm. 8). 
Rebutjar els productes que barregin components no separables, com les carpetes i els 
arxivadors que combinen plàstic, cartró i/o metall, ja que dificulten el reciclatge. 
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http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/08-etiqueta.pdf 
 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/productes.htm 
http://www.eco-label.com/spanish/ 
http://www.blauer-engel.de/englisch/produkte_zeichenanwender/body_produkt_suche.htm 
http://www.svanen.nu/Eng/products/ 
http://www.fsc-spain.org/ 
 
 
 
 


