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MÀRQUETING VERD, O COM DISTINGIR SI UN PRODUCTE 
ÉS ECOLÒGIC 

 

Un cotxe pot ser ecològic quan altres modes de transport ho 
són més? Una càpsula de cafè pot ser ecològica quan qualse-
vol altre forma de preparar el cafè ho és més? Una ampolla 
d’aigua pot ser ecològica quan beure aigua de l’aixeta ho és 
més? 
La paraula ecològic s’ha guanyat un lloc al nostre vocabulari diari no només per la 
importància de reduir l’impacte ambiental i garantir que les generacions futures 
també puguin gaudir dels recursos del planeta, sinó també 
perquè les empreses veuen que incorporar-la com a estra-
tègia de venda els hi pot proporcionar més ingressos. 
Malauradament, hi ha ocasions en que la publicitat utilitza 
aquest terme de forma inadequada. Aquí us proporcionem 
algunes orientacions per poder distingir quan un producte 
és realment ecològic i quan el missatge que ens envia la 
publicitat és enganyós. 
 

 Aspectes a tenir en compte amb la publicitat ecològica… 
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Que es pugui reciclar no significa que el producte sigui ecològic. Hi ha 
marques que destaquen que el seu producte és reciclable per vendre 
una imatge ecològica. En canvi quan es considera el consum de recur-
sos en la seva fabricació tenen un impacte ambiental molt superior a 
altres productes equivalents. Un exemple són les càpsules de cafè. 
Utilitzar el terme «eco» sense justificació. En ocasions les empreses fan 
servir el prefix «eco» per als seus productes quan no són la millor alter-
nativa des del punt de vista ambiental o sense explicar quin avantatge 
ambiental proporcionen. Afortunadament, la normativa europea ja exi-
geix que el terme «bio» només s’utilitzi per a productes procedents 
d’agricultura ecològica. 
Emprar un paisatge de natura no implica que sigui ecològic. Tot i que el 
producte que venen no té cap avantatge ambiental, trobem marques 
que volen associar el seu producte a l’ecologia posant imatges de natu-
ra a l’anunci. 
Utilitzar etiquetes sense reconeixement ambiental no fa que el producte 
sigui ecològic. Hi ha una gran varietat d’etiquetes i certificacions ecolò-
giques reconegudes per organismes oficials que ens permeten distingir 
els productes que incorporen característiques de respecte ambiental. 
Cal anar amb compte, perquè algunes marques mostren un logotip i 
parlen de forma dubtosa d’algun avantatge ambiental, donant la im-
pressió que el seu producte té certificació ambiental quan no és així. 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/12/enga%C3%B1os-de-la-publicidad-verde.html
http://www.ocu.org/publicidad-verde/

