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NETEJAR SENSE EMBRUTAR L’ENTORN 
 
El ventall de productes de neteja que trobem a les botigues és cada dia més 
ampli: detergents, sabons, desgreixadors, desembussadors, llevataques, etc. A 
més, cada cop s’hi afegeixen nous components que ens ajuden a treure la 
brutícia amb més facilitat… 
 
Tot i que són productes útils, molt sovint no parem atenció a les substàncies 
que contenen, i que en moltes ocasions poden resultar perjudicials per a les 
persones i per al medi ambient si no els utilitzem adequadament. 
 
En definitiva, els productes de neteja no s’han de fer servir indiscriminadament 
(s’estima que cada persona en consumeix uns 30 kg en un any), i hem 
d’intentar fer cas a la dita ‘no és més net qui més neteja, sinó qui menys em-
bruta’. 
 

Què hem de saber sobre els productes de neteja? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Més informació… 
La limpieza del hogar no es un juego de niños. Centro Nacional de Educación Am-
biental – Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 2006. 
La eco-etiqueta europea. Limpieza. Comisión Europea. Luxemburgo. 2006. 
Productos de limpieza. Fundación Ecología y Desarrollo. Zaragoza. 2006. 
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Evitar l’ús de productes innecessaris. Per exemple, abans d’utilitzar un ambien-
tador és millor ventilar l’habitació… 
Emprar més productes de neteja no vol dir que tot estigui més net. És millor 
embrutar poc i netejar amb regularitat que emprar productes agressius. 
Buscar solucions tradicionals, que són menys agressives i igual o més efectives 
que els productes de neteja que comprem a les botigues. 
Evitar els aerosols, i comprovar que no contenen productes que afecten a la 
capa d’ozó. 
Utilitzar productes concentrats és una bona alternativa per reduir la quantitat 
d’envasos i minimitzar els residus que generem. 
Emprar productes recarregables. Així es redueix la quantitat de residus que 
generem. 
Els productes de neteja tòxics mai s’han de llençar per l’aigüera, ja que conta-
minen les aigües que arriben a les depuradores i en dificulten la reutilització.  
Comprovar si a l’envàs apareixen pictogrames de perillositat. En cas que sigui 
així, seguiu les instruccions de manipulació i ús que marca l’etiqueta, o bus-
queu un producte alternatiu menys perillós. 
Buscar productes de neteja amb etiqueta ecològica, ja que eviten l’ús de subs-
tàncies tòxiques. 
 

http://www.ub.edu/ossma/higiene/documents/caractprodquim.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://www.programaagua.com/secciones/formacion_educacion/boletin_ceneam/pdf/limpieza01.pdf
http://www.eco-label.com/spanish/Consumer_Info-Kit_PDFS/CleaningSPFinal3.pdf
http://www.consumoresponsable.org/actua/limpieza.asp

