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Els sistemes productius han canviat i evolucionat al llarg de la història. Es pot 

afirmar que, en les darreres dècades, el factor determinant ha estat   

principalment el d’assolir el major increment de benefici econòmic. No obstant, 

en l’actualitat, som conscients que hi ha altres factors a tenir en compte: els 

recursos són limitats, la generació en excés de residus i emissions i el consum 

exagerat d’energia són insostenibles i la legislació, en conseqüència, és cada 

cop més estricta. Aquesta situació condueix, de manera inexorable, a 

replantejar la manera de produir i les característiques que han de tenir els nous 

productes i serveis.  

Al llarg del cicle de vida d’un producte o servei, des de l’obtenció de les 

matèries primeres, passant pel transport, processos de transformació i 

fabricació, distribució i utilització, fins que el producte passa a ser un residu i se 

li aplica un tractament final, existeix una fase altament important i decisiva que 

determinarà les característiques definitives del producte: la fase de disseny . 

Depenent dels criteris aplicats en aquesta fase, el producte o servei tindrà un 

comportament o una altre. Si a la fase de disseny tenim en compte els 

aspectes ambientals, aleshores estem parlant d’ecodisseny o disseny ecològic, 

i si afegim els aspectes socials, parlem de disseny per a la sostenibilitat. 

Cal remarcar que la qualitat  dels productes o serveis ecodissenyats, així com 

l’aptitud per a l’ús  pel qual s’han creat, és igual o superior  als productes o 

serveis sense aquest valor afegit. 

Després de més de deu anys duent a terme diverses actuacions en temes 

d’ecodisseny, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit elaborar una 

Estratègia departamental d’ecodisseny en sintonia amb les exigències actuals i 

amb altres estratègies catalanes, com per exemple  l’Estratègia Catalunya 

2020: Acord estratègic per a la competitivitat  de l’economia catalana i la 

millora de l’ocupació (ECAT 2020)1, la qual, en el seu apartat 6.6. “Eix 

estratègic per a impulsar  la transició cap a una economia més eficient en l’ús 

des recursos”, defineix l’Estratègia catalana d’ecodisseny  (ecodiscat 2012-2015) 

com una eina per a promoure una manera sostenible de produir i consumir, 

incentivar la incorporació del disseny ecològic en el procés productiu, impulsar 

la transversalitat del disseny ecològic en universitats i centres de recerca i la 
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transferència de coneixement, i incentivar el consum de productes i serveis 

sostenibles. Aquesta estratègia, tot i haver nascut en un departament concret 

de la Generalitat, les seves aspiracions són molt més ambicioses i té molt clar 

que el protagonisme de tot plegat, el tenen els actors socials  que durant 

molts anys hi han estat treballant. Per tant, l’assoliment dels objectius 

establerts, necessita de la col·laboració  de tots ells.  

La primera Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) ha estat el 

resultat d’un procés sistemàtic i participatiu. S’han cercat les iniciatives i les 

línies de treball dutes a terme els darrers anys a nivell europeu.  

Al llarg de les diferents fases d’elaboració de l’estratègia (estudi de les 

actuacions a nivell europeu, experiències pròpies, brainstorming, sondejos, 

procés de participació pública en debats i formulari en línia) s’han definit uns 

eixos estratègics essencials i unes línies bàsiques que amb la col·laboració de 

gran part dels actors socials han donat lloc a 42 actuacions concretes, 

assolibles i engrescadores. El còmput total de participació presencial o virtual, 

directe o indirecta,  al llarg de tot el procés ha estat de 108 persones i de 70 

empreses, organitzacions i administracions.  

 

 

Els eixos estratègics i les seves línies bàsiques són: 

 

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
17 
actuacions 

L1. Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin 
l’ecodisseny 

5 
actuacions 

L2. Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i 
centres de recerca 

7 
actuacions 

L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els 
diferents actors 

 

Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 
4 
actuacions 

L4. Incentivar els consumidors 

4 
actuacions 

L5. Potenciar l’ambientalització de la contractació 
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Eix 3. Aplicació de l’Estratègia 
3 
actuacions 

L6. Governança 

2 
actuacions 

L7. Comunicació i recerca 

 

Aquestes actuacions tenen un caire transversal , és a dir, estan adreçades o 

necessiten de la participació de diferents entitats jurídiques, organitzatives o de 

gestió (empreses, organitzacions, entitats, associacions, fundacions, ciutadans, 

professionals i administracions). 

La finalitat de totes les actuacions proposades és la d’una reducció del consum 

de matèries primeres, del consum d’energia, de la generació de residus i 

d’emissions (i per tant, també, de costos associats) i establir un entorn adequat 

i favorable per donar un valor afegit i responsable als productes i serveis 

produïts i comercialitzats a Catalunya. Una conseqüència d’aquest objectiu és 

la d’assolir una major ecoefiència , tant de recursos com de consum energètic, 

una major competitivitat  en el mon empresarial, una major responsabilitat 

social i ambiental  i, per tant, evolucionar cap a una economia verda que 

sigui sostenible per a generacions futures .  

Aquesta Estratègia està pensada perquè la seva aplicació segueixi els criteris 

de millora contínua, d’avaluació de l’assoliment d’objectius mitjançant 

indicadors i de modificació progressiva de les actuacions, si cal, amb la finalitat 

que li confereixi la flexibilitat i l’adaptabilitat que la realitat social i econòmica 

exigeixi en cada moment. 
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1.1.Definició 

Fins ara, els sistemes productius han basat el seu funcionament en l’increment 

del benefici econòmic, sense incloure en els seus balanços comptables les 

externalitats. Tanmateix, en els darrers anys s’han incorporat nous reptes a 

superar per part dels productors:  

 

• Els recursos no són il·limitats i per tant cal gestionar-los de 

manera eficient.  

• La generació elevada de residus i l’emissió de contaminants per 

part del sistema productiu actual ha esdevingut una de les 

principals problemàtiques ambientals del planeta.  

• Els consumidors es preocupen cada cop més per la seva salut i 

confort, i per tant volen productes que no els perjudiquin i que no 

siguin tòxics. 

• Els nous requeriments legals són més estrictes. 

• L’actual conjuntura de crisi condueix a reduir els costos de 

producció, i per tant, qualsevol mesura d’eficiència i aprofitament 

de recursos suposa un benefici per al fabricant, però també per al 

consumidor. 

 

Aquests nous reptes han portat a empreses i fabricants a replantejar la seva 

manera de produir, tot integrant el factor ambiental com un factor empresarial 

més. I és en aquest punt on sorgeix el concepte d’Ecodisseny o disseny 

ecològic, entès com la  integració dels aspectes ambientals en el disseny 

del producte amb la finalitat de millorar el seu co mportament ambiental al 

llarg de tot el seu cicle de vida (una de les definicions possibles i que ha estat 

extreta de la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la 

qual s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic 

aplicable als productes que utilitzen energia). L’ecodisseny no es limita als 

productes, sinó que pot i s’ha d’aplicar també als serveis. L’Ecodisseny es 

considera una manera d’innovar, ambientalment, el conjunt del mercat.  
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La millora de l’entorn i un benefici 

social col·lectiu més gran comencen a 

ser nous valors per a uns productes i 

serveis amb uns mínims impactes 

ambientals en les seves diverses 

etapes: extracció de materials, producció, 

comercialització, utilització i eliminació. En 

l’ecodisseny té una especial importància 

l’enfocament basat en la millora del cicle 

de vida del producte, més enllà de la visió 

aïllada d’aquest. 

De fet, fins ara, el repte establert al productor ha estat donar respostes 

singulars (en forma de producte) a unes necessitats determinades. Però el nou 

mercat al qual es tendeix reclama respostes globals (en forma de serveis) que 

integrin una multiplicitat de factors, entre els quals es troben també els 

ambientals. L’ecodisseny situa la sostenibilitat de manera cent ral en 

l’acció projectual i productiva a través de diverse s estratègies a aplicar en 

les diferents fases del cicle de vida del producte o servei: 

 

• La millora del concepte  del producte: desmaterialització, eficiència, 

multifunció, etc. 

• L’ús de materials menys impactants : materials reciclats i reciclables, 

reducció de tòxics, recursos renovables, miniaturització (reducció de pes 

i volum), etc. 

• La producció neta : estalvi d’energia, ús d’energies renovables, etc. 

• Les millores ambientals en la logística  de l’empresa: reducció del 

consum d’energia, redisseny de la logística, utilització de combustibles 

nets, etc. 

• La reducció de l’impacte ambiental dels envasos : reducció de pes i 

volum, ús de materials reciclats, reutilització d’envasos, envasos 

reciclables, etc. 

PRODUCCIÓ 

DISTRIBUCCIÓ 

OBTENCIÓ DE 
MATERIALS 

ÚS 

FI DE VIDA 
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• L’ús de productes que consumeixen menys recursos i contamin en 

menys en el seu ús : energies renovables, minimització del consum, 

durabilitat, estructura modular, atemporalitat, etc.  

• La minimització de l’impacte final en la gestió de res idus : 

reutilització de components o materials, productes altament reciclables, 

materials biodegradables, valoració energètica del rebuig, etc. 

 

Les  barreres més importants a superar per tal que aques ta nova manera 

de produir , més sostenible, pugui arribar a ser rendible i competitiva, són:  

• la confusió del consumidor enfront el prefix “eco”. 

• la manca de grups de pressió d’ecodisseny a Europa, Espanya i 

Catalunya. 

• la permanència d’un model econòmic en què surt més a compte 

“llençar i comprar”. 

• l’existència d’unes regles dissenyades pels mercats globals en els 

quals els productes locals no sempre poden competir amb els 

importats. 

• la manca d’informació sobre els impactes associats a qualsevol  

producte o servei i els beneficis ambientals associats als 

productes o serveis ambientalment més sostenibles.  

• l’absència d’incentius importants que incitin a dissenyadors i 

empreses a plantejar productes que incorporin la visió de cicle 

complet. 

 

D’altra banda, resulta una gran oportunitat el fet que l’ecodisse ny 

esdevingui un factor diferenciador i altament compe titiu  per a moltes 

empreses, i en definitiva, per al conjunt del mercat europeu. Un mercat que 

tendeix, d’acord amb la política energètica i de canvi climàtic de la UE, vers una 

reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al 2020 

respecte al nivell de 1990, amb una menor dependència energètica (aconseguir 

que al 2020 el 20% del consum energètic provingui d’energies renovables) i 

reduir el consum energètic amb un increment de l’eficiència d’un 20% el 2020; i 

que, per tant, necessita basar els seus sistemes productius en nous valors 
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inspirats en la sostenibilitat i l’economia verda sostenible (reducció del consum 

energètic, de l’ús d’aigua, de les emissions de CO2 i de la generació de 

residus). L’ecodisseny encaixa perfectament en aquest enfocament de futur i 

per tant, cal apostar-hi. 

 

En aquests moments existeix un debat sobre la nomenclatura “ecodisseny”. De 

fet, es considera que un bon disseny ha d’incorporar, entre d’altres crit eris, 

els ambientals . Per tant, més enllà de parlar d’ecodisseny es comença a parlar 

d’una altra manera de produir basada en productes i serveis: 

 

• Amb una visió integral. 

• Innovadors. 

• Millors. 

• Intel·ligents. 

• Assequibles. 

• Socialment coherents. 

• Amb sentit comú. 

• Accessibles. 

• Que resultin la millor opció tant pel consumidor/a com pel/la 

fabricant i dissenyador/a. 

• Co-dissenyats. 

 

1.2.Abast 

L’abast de l’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) inclou la 

producció i consum de productes i serveis produïts a Catalunya, així com 

el consum de productes i serveis distribuïts a Cata lunya. Aquest darrer 

aspecte se centra en la importància d’influir sobre els consumidors/es a l’hora 

de comprar i contractar qualsevol producte i/o servei, sigui produït a Catalunya 

o bé provingui de fora. En canvi, pel que fa a les actuacions vinculants que el 

Govern català pot impulsar, aquestes es basarien en la producció pròpia de 

Catalunya.  
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La innovació ambiental del mercat català pot contribuir de manera significativa 

a la reducció dels impactes ambientals associats als productes que han estat 

produïts a Catalunya. Conseqüentment, els balanços ambientals a l’àmbit 

autonòmic, així com en d’altres països als quals s’exporten els productes 

catalans, resultaran positius: reducció del consum d’energia, minimització en la 

generació de residus, disminució d’aigües residuals a tractar, mitigació del 

canvi climàtic, etc. 

Per definir l’Estratègia catalana d’ecodisseny, cal tenir en compte les mesures 

ja preses pel Govern català que poden afavorir la pròpia Estratègia i que per 

tant, aquesta, les ha de reforçar i incorporar. D’aquesta manera, l’estratègia 

s’emmarca en les accions específiques de foment de la producció i consum 

sostenible que ja s’estan duent a terme des del propi Departament de Territori i 

Sostenibilitat (d’ara endavant DTES) i des d’altres departaments del Govern 

català.  

Un menció especial mereix l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020): Acord 

estratègic per a la competitivitat de l'economia ca talana i la millora de 

l'ocupació 1, el qual atorga gran importància a la potenciació d’una economia 

verda sostenible . Els principals objectius d’aquesta estratègia és la d’impulsar 

les energies renovables, estalviar energia i augmentar-ne l’eficiència, creació 

de llocs de treball associats a aquestes activitats i reorientar els processos 

productius cap a aquesta oportunitat de millora competitiva.   

A continuació s’enumeren altres polítiques impulsades pel DTES i per altres 

departaments de la Generalitat que afavoreixen l’existència d’un mercat més 

sostenible i amb les quals, per tant, l’ecodiscat 2012-2015  haurà d’aprofitar-ne 

les sinèrgies al màxim: 

 

• Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Cat alunya 

2026. És el full de ruta que estableix els objectius quantificats i les 

línies bàsiques prioritàries que garanteixen l'evolució de 

Catalunya cap a escenaris de major sostenibilitat social, 

econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l'any 2026. 

• Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 -2020 recull 

les orientacions polítiques en matèria d’energia, la qual té una 
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estreta relació amb les quatre dimensions de la sostenibilitat 

(econòmica, social, d’equilibri territorial i ambiental) integrant-ne 

aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb 

l’energia. 

• Acord de Govern de mesures en matèria de contractac ió 

pública  de la Secretaria del Govern de la Generalitat de 

Catalunya (desembre, 2009), consistent en un paquet de mesures 

adreçades a millorar la simplificació administrativa, la informació i 

la transparència en relació amb els contractes públics amb 

l'objectiu de fer més fluides les relacions entre l'Administració i les 

empreses que li proporcionen serveis. El nou acord també 

incorpora mesures per al foment de l’R+D+I i preveu la introducció 

de clàusules socials i ambientals en els criteris d'adjudicació i les 

condicions d'execució dels contractes. En el cas concret dels 

contractes que pel seu objecte afectin de manera directa el medi 

ambient, hauran d'incorporar criteris que es puguin mesurar d'una 

manera objectiva com ara: el menor impacte ambiental, l'estalvi i 

l'ús eficient de l'energia i dels materials, els mètodes de producció 

ecològics i la gestió dels residus, entre d'altres. 

• El Programa de Gestió de Residus Municipals a Catal unya 

(2007-2012), en el seu Subprograma de Prevenció detalla els 

següents objectius: 

� Promoure la prevenció de productes els residus dels quals 

siguin de difícil reintroducció als cicles productius. 

� Promoure la prevenció de productes els residus dels quals 

tinguin efectes perjudicials per al medi o les persones. 

� Prevenir, especialment, la generació de residus d’envasos, 

paper i de les anomenades “fraccions altres” o 

“minoritàries”. 

� Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i la 

reparació. 

� Aconseguir el compromís dels agents econòmics per 

avançar en la prevenció. 



 
Estratègia catalana d’ecodisseny  -  ecodiscat  2012-2015  
 

13 

� Dotar als ens locals, altres administracions i entitats dels 

instruments necessaris per incidir en la prevenció a l’àmbit 

local: instruments de tipus econòmic, instruments 

normatius i instruments de comunicació 

� Fer arribar a la societat de forma clara el missatge de la 

prevenció i el consum responsable 

� Incorporar en els hàbits de la vida quotidiana actuacions 

que fomentin el consum responsable i immaterial. 

 

A més, el Programa estableix un objectiu de reducció d’un 

10% en la generació per càpita. Com a instruments, el 

Programa proposa una sèrie d’actuacions:  

 

� Ampliació i foment dels instruments educatius per a la 

prevenció: campanyes institucionals específiques, 

subvenció de campanyes municipals, difusió de bones 

pràctiques.  

� Pool de recursos per a la prevenció. 

� Foment d’elements d’exemplaritat, com l’ambientalització 

d’esdeveniments. 

� Foment de la compra verda pública a les administracions. 

� Foment d’instruments econòmics i normatius: promoció de 

les taxes transparents,  sistemes de pagament per 

generació, impostos sobre productes d’un sol ús i altres 

instruments. 

� Foment de la compra de productes reciclats i la 

desmaterialització (consum responsable). 

� Foment del disseny per al reciclatge i la prevenció 

(producció responsable). 

� Continuïtat de la línia de suport tècnic i ajudes 

econòmiques destinades a la realització de projectes de 

prevenció. 

� Línia d’ I+D+i en prevenció. 
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En aquests moments el Programa de Gestió de Residus 

Municipals a Catalunya (2007-2012) està en procés de revisió i en 

el nou Programa es tornaran a incloure actuacions a l’entorn de 

l’ecodisseny 

 

A continuació s’enumeren altres polítiques impulsades des de la Generalitat de 

Catalunya:   

• Impuls a l’ambientalització de la contractació i creació de la 

Comissió de Seguiment de l’Ambientalització de la 

Contractació Pública  (octubre 2005). 

• El Decret d’ecoeficiència i etiquetatge energètic d’ed ificis . 

• El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 . 

• El Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle , aprovat per la Resolució 

MAH/2099/2010, de 3 de juny. 

• L’ambientalització d’organitzacions.  El Club EMAS és una 

associació d’organitzacions registrades a l’EMAS a Catalunya. 

Aquesta iniciativa privada ha rebut des dels seus inicis la 

col·laboració i el suport de la Direcció General de Qualitat 

Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

• El Pla Renova’t  d’electrodomèstics, calderes, electrodomèstics i 

aparells d’aires condicionats d’acord amb la Resolució 

EMO/2136/2011, de 12 de setembre. 

 

D’altra banda, existeix també un cos normatiu que abasta altres aspectes del 

cicle de consum i producció sostenible, però al marge de l’abast d’aquesta 

Estratègia: 

• Els vehicles motoritzats  que ja compten amb un marc legislatiu 

molt concret (exclusió en sintonia amb el Pla d’Acció de la 

Comissió Europea per al Consum i la Producció Sostenibles).  
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• La regulació ambiental de processos industrials, que ja es troben 

sotmesos a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de 

les activitats (PCAA) . 

• La nova Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats , promou la 

implantació de mesures de prevenció, la reutilització i el reciclatge 

dels residus.  

• La producció alimentària ecològica , regulada pel Consell 

Català de Producció Agrària Ecològica. Concretament, el Registre 

d’operadors del Consell Català de Producció Agrària Ecològica  

(CCPAE). 

 

Un cas particular és l’Estratègia d’Implantació del Vehicle Elèctric a 

Catalunya 2010-2015 (IVECAT)  amb la implicació dels Departaments de 

Presidència, Economia i Coneixement, Territori i Sostenibilitat i Empresa i 

Ocupació (mitjançant l’Institut català d’energia - ICAEN). La incorporació del 

vehicle elèctric ha de servir per facilitar la incorporació de les energies 

renovables i la reducció de la dependència del petroli en el sector del transport. 

Els objectius del programa IVECAT són: 

• Impulsar el desenvolupament i la introducció del vehicle elèctric a 

Catalunya. 

• Diversificar les fonts energètiques relacionades amb el transport i 

reduir l’excessiva dependència del petroli, que ara és del 98%. 

• Utilitzar els excedents de la producció d'energia elèctrica, 

millorant la facilitat de gestionar les energies renovables, gràcies 

a les operacions de recàrrega. 

• Reduir les emissions de CO2 i d’altres amb efecte d'hivernacle. 

• Reduir la contaminació local (NOx i partícules). 

 

Un darrer aspecte, no menys important, que condiciona la manera d’actuar i les 

estratègies a seguir per a la seva aplicació, és que tant la definició com el 

lideratge de l’Estratègia corresponen al DTES (incloent els seus Organismes 

vinculats), i per tant,  la responsabilitat de la seva aplicació i les limit acions 

competencials associades.  Això no treu, l’establiment d’implicacions i  
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col·laboracions específiques amb altres departament s de la Generalitat de 

Catalunya, altres administracions i altres entitats  o organismes públics o 

privats  per a dur a terme les actuacions definides en aquest document. 

 

1.3.Objectius 

L’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) defineix les línies 

bàsiques a seguir en els propers anys amb l’objectiu de: 

 

1. Crear un marc estable per impulsar el disseny de productes i 

serveis que integrin criteris ambientals i fomentar així models 

de consum i producció més sostenibles a Catalunya. En definitiva, 

per aconseguir aquest objectiu cal promoure l’oferta de productes 

ecodissenyats així com la seva demanda.  

2. Establir sinèrgies amb tots els actors implicats en els 

sistemes productius (empreses, universitats, centres de recerca, 

dissenyadors/es, consultors/es, consumidors/es, etc.), implicant-

los en la implementació de l’Estratègia.  

3. Establir l’organització administrativa interna necessària perquè 

l’Estratègia tingui una incidència transversal i sign ificativa  

sobre tot el mercat català. Aquesta organització ha de permetre 

evitar duplicitats entre administracions, i mitjançant la coordinació, 

maximitzar les actuacions que es portin a  terme. 

4. Adequar-se als nous requeriments normatius exigits des de 

la Unió Europea. Un posicionament proactiu del DTES en termes 

d’ecodisseny permetrà estar al dia amb la transposició de la 

normativa generada a escala europea i fins i tot participar en la 

definició de les normes futures.  

 

 

 

 

 



 
Estratègia catalana d’ecodisseny  -  ecodiscat  2012-2015  
 

17 

1.4.Metodologia 

L’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) és el resultat d’un 

seguit d’actuacions de recerca, d’ordenació de la informació disponible, de 

participació d’actors socials, etc, que s’han dut a terme des de mitjan 2010 fins 

ara, coordinat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i l’Agència de 

Residus de Catalunya, i amb la col·laboració especial de la Direcció General de 

Polítiques ambientals i la resta d’Organismes i unitats del DTES.  

Breument anem a relacionar les principals fases d’aquest procés: 

 

• Anàlisi legislatiu  de present i de futur per establir el marc 

normatiu de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. En aquest punt, 

més enllà de la recopilació d’informació, s’ha participat en 

jornades temàticament relacionades i s’ha consultat a experts en 

la matèria. 

• Breu anàlisi internacional de les polítiques  en producció i 

consum sostenible en diversos països de referència. Aquesta 

anàlisi ha donat lloc a la identificació de bones pràctiques per 

valorar-ne la viabilitat d’implementació a Catalunya.  

• Anàlisi dels punts forts o fortaleses  i les oportunitats que cal 

aprofitar, i per contra, dels punts febles i les amenaces que cal 

superar. Aquesta anàlisi DAFO  realitzada amb la col·laboració de 

responsables i tècnics del propi DTES, ha definit el punt de 

partida, per a desenvolupar les línies bàsiques de l’Estratègia. 

• Creació d’un primer embrió de comissió intradepartamental  

amb l’objectiu de coordinar les polítiques d’ecodisseny a tot el 

Departament de Territori i Sostenibilitat.  

• Realització d’una sessió d’informació i participació  amb uns  

30 actors del món de l’empresa, consumidors/es, 

acadèmics/ques, dissenyadors/es, consultories i administracions 

de dins i fora de Catalunya. Aquesta sessió va tenir l’objectiu de 

copsar el punt de vista del màxim d’actors socials  implicats en el 
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processos productius, en el consum i el coneixement, i de recollir-

ne les propostes d’accions a implementar.  

• Revisió de les actuacions  dutes a terme fins ara pel DTES  en 

la línia de la promoció de la producció sostenible.  

• Redacció i elaboració del document base  de treball per part de 

l’Estudi Ramon Folch  que, un cop consensuat i millorat amb les 

aportacions dels actors socials, ha donat lloc a l’Estratègia 

catalana d’ecodisseny. 

• Procés de participació ciutadana  desenvolupat al llarg dels 

mesos d’octubre i novembre de 2011 amb la participació de tots 

els actors socials implicats. Aquest procés tenia per finalitat 

millorar i complementar les propostes, les polítiques i les 

estratègies plantejades en el document base de treball mitjançant 

la incorporació de nous elements o perspectives. 
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2. Polítiques d’ecodisseny:   
    situació actual i tendències de futur 
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2.1.Estratègia Europa 2020 
Dins el marc polític europeu, cal considerar l’Estratègia Europa 2020, com 

l’estratègia de creixement de la UE per a la pròxima dècada. Concretament, 

s’han establert per al 2020 cinc ambiciosos objectius: 

 

1. Llocs de treball:  

Llocs de treball per al 75% de les persones de 20 a 64 anys. 

2. I+D i innovació:  

Inversió del 3% del PIB de la UE (sumant pública i privada)  en I+D i 

innovació. 

3. Canvi climàtic i energia 

• Emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% (o un 30% si es donen 

les condicions) menors als nivells de 1990. 

• 20% d’energies renovables. 

• Increment del 20% de l’eficiència energètica. 

4. Educació: 

• Taxes d’abandonament escolar per sota del 10% 

• Com a mínim el 40% de les persones de 30 i 40 anys d’edat hauran de 

finalitzar estudis de nivell terciari 

5. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social:  

Reduir com a mínim en 20 milions el nombre de persones en situació o risc 

de pobresa i exclusió social 

 

Aquests objectius ofereixen un panorama global, i al mateix temps cada estat 

membre concreta objectius nacionals per tal de poder avaluar el seu avanç cap 

a aquestes metes. Es tracta d’objectius relacionats entre sí i que es potencien 

mútuament, és a dir, les millores educatives contribueixen a incrementar els 

llocs de treball i la reducció de la pobresa; l’augment de I+D i innovació en 

l’economia, junt amb recursos més eficaços, ens faran més competitius i 

crearan llocs de feina; i invertir en tecnologies més netes combat el canvi 

climàtic i crea noves oportunitats de negocis i llocs de treball. 
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Estratègia Europa 2020, distingeix 7 iniciatives emblemàtiques, entre les quals 

cal destacar les relacionades amb el creixement sostenible: 

• Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos 

• Una política industrial per a l’era de la mundialització 

 

2.2.Estratègia Europea de Producció 
Sostenible 
 

El 7 de febrer de 2001 la Comissió Europea va publicar el Llibre verd sobre la 

Política Integrada de Producte (IPP). El concepte de l’IPP suposava introduir 

dos enfocaments revolucionaris en la política ambiental respecte la de la 

dècada anterior: 

• El producte , i no el centre de producció, passava a ser el focus 

d’actuació . 

• S’abandonava l’enfocament de tractament de final de canonada 

(end of pipe) per un enfocament preventiu i que abordava tot el 

cicle de vida . 

 

Dos anys més tard, el 18 de juny de 2003, la Comissió va adoptar la 

Comunicació Política de Productes Integrada - Desenvolupament del concepte 

del cicle de vida ambiental . 

Més endavant, a partir del corpus teòric de la IPP han sorgit diverses 

estratègies temàtiques sobre l’ús de recursos naturals, residus, i finalment, el 

16 de juliol de 2008, el Pla d’acció sobre un consum i producció sostenibles i 

una política industrial sostenible (SCP/SIP). Aquest Pla implica anar un pas 

més enllà, integrant la IPP en un plantejament més global de SCP/SIP.  

En la comunicació del 21 de desembre de 2009 sobre l’estat d’implementació 

de la IPP, la Comissió Europea indica que malgrat que sigui difícil monitorar la 

implementació de la IPP (ja que aquesta incideix transversalment en moltes 

polítiques diferents), la seva incidència sobre sectors industrials claus del 

continent així com el seu grau de penetració en el marc jurídic dels estats 

membres està resultant molt satisfactòria.  

Els tres reptes centrals coberts en aquest nou Pla SCP/SIP són: 
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• La informació al consumidor.   

• La compra verda pública .  

• La legislació d’ecodisseny . 

La Comissió Europea revisarà els avenços i informarà s obre l’aplicació 

del Pla d’Acció l’any 2012 . Llavors, la Comissió avaluarà la necessitat 

d’adoptar noves mesures per millorar el comportament energètic i ambiental 

dels productes, principalment pel que fa a l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de 

les Directives sobre disseny ecològic i de l’etiquetatge a productes no 

relacionats amb l’energia.  

 

Aprofundim més en el Pla d’acció sobre el consum i producció sostenibles  

i una política industrial sostenible (SCP/SIP)  
2
 

 

Nascut de la línea evolutiva de la IPP, el Pla també s’articula amb dues de les 

polítiques troncals de la Unió Europea: 

• Estratègia de Lisboa . Estratègia que fixa objectius de creixement 

i creació de llocs de treball. La SCP/SIP ha de permetre 

l’assoliment d’aquests objectius amb la integració de la variable 

sostenibilitat. En aquest sentit el Pla ha de servir perquè els 

esforços per millorar la sostenibilitat es converteixin en una 

fecunda font d’innovació i un important factor de competitivitat i 

diferenciació industrial. 

• Política energètica i de canvi climàtic . El Consell europeu de 

març del 2007 va fixar els objectius energètics de la UE, que 

passaven per augmentar el desenvolupament sostenible, la 

competitivitat i la seguretat d’abastament. Per aconseguir-ho, la 

UE s’ha proposat portar a terme, d'aquí al 2020, el Paquet 

Energia i Clima (denominat 20-20-20), que té per objectiu reduir el 

20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), 

augmentar un 20% l’eficiència energètica i augmentar a un 20% 

l’energia final servida per energies renovables. En aquest sentit, 

el Pla ha de contribuir a reduir la intensitat energètica del sistema 

productiu europeu, i el consum final d’energia. 
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Les principals accions del Pla agrupades per àmbits són: 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Directives de disseny ecològic 
 

La Política Integrada de Producte de la Unió Europea situa els productes i 

serveis com elements clau en la realització d’accions per a l’assoliment d’un 

desenvolupament sostenible. És durant el procés de disseny i 

desenvolupament d’aquests productes i serveis quan el potencial de prevenció 

dels impactes ambientals generats al llarg del seu cicle de vida és màxim.  

Una de les estratègies que fonamenten les polítiques comunitàries de gestió de 

residus consisteix a evitar la seva generació mitjançant la millora del disseny 

del producte. Les següents directives i reglaments sobre disseny ecològic 

insisteixen en la responsabilitat del fabricant sobre el comportament ambiental 

dels seus productes:  

 

 

SCP/
SIP 

 

 

PRODUCTES 
Directiva ampliada d’ecodisseny: La 
Directiva de disseny ecològic s’ha ampliat 
(Directiva 2009/125/CE) a tots els productes 
relacionats amb l’energia, és a dir, els que 
tenen un impacte en el consum d’energia 
durant el seu ús (es manté l’excepció dels 
vehicles, que ja tenen una regulació 
específica). 
Etiquetatge:  Augmentarà la gama de 
productes sotmesos a la Directiva 
d’etiquetatge energètic.  
S’ha revisat el Reglament sobre l’etiqueta 
ecològica europea (Ecolabel) per simplificar-
ne el procediment i ampliar-ne la gama de 
productes. 

MERCAT 
Compra i contractació pública verda: Per 
aprofitar el potencial d’influència sobre el 
mercat (la contractació pública a la UE 
representa el 16% del consum) s’establirà 
un llindar mínim de l'etiqueta per sota del 
qual el producte no podrà ser adquirit per 
l’administració pública. Aquesta mesura, per 
la seva economia d’escala, potenciarà 
l’ecoinnovació. 
Els estats lliurement podran establir 
incentius que fomentin el consum de 
productes amb un bon comportament 
energètic i ambiental. De la mateixa manera 
que amb la contractació i compra pública, 
l'etiqueta haurà de contenir un llindar mínim 
per sota el qual no es podrà incentivar el 
producte. 
Aquestes dues mesures es podran 
complementar amb mesures voluntàries de 
foment de la compra pública ambiental. 
Minoristes i consumidors: Inclou mesures 
de sensibilització i la creació d’una taula de 
treball amb els comerciants minoristes per 
compartir bones pràctiques, etc. 

PRODUCCIÓ 
Eficiència en recursos: Es desenvoluparan eines per promoure l'eficiència en l’ús de 
recursos. 
Ecoinnovació: Es vol augmentar la innovació ambiental a la UE. Es crearà un sistema 
de verificació independent per avaluar el possible impacte de la nova tecnologia sobre 
l’ambient. El Pla ha incentivat la creació del Programa d’ajuts a les PIME 
EcoInnovation el desembre de 2009, programa d’ajuts per fomentar l’ecoinnovació 
replicable a gran escala en diferents àmbits. 
EMAS: Revisió del reglament EMAS de novembre de 2009. La revisió augmenta el 
ventall d’empreses que es poden certificar, redueix la càrrega administrativa i els 
costos que han de suportar les PIME.  
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• La Directiva 94/62/CE relativa a envasos i residus d’envasos. 

• La Directiva 2000/53/CE  relativa als vehicles al final de la seva 

vida útil. 

• La Directiva 2002/95/CE sobre restriccions a la utilització de 

determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i 

electrònics (RoHS). 

• La Directiva 2002/96/CE sobre residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE o WEEE). 

• La Directiva 2006/66/CE relativa a les piles i acumuladors i els 

residus de piles i acumuladors per la que es deroga la Directiva 

91/157/CEE.  

• El Reglament REACH que regula el Registre, l’Avaluació, 

l’Autorització i la Restricció de les substàncies i mescles 

químiques. 

• Les Directives sobre requisits de disseny ecològic en productes 

que utilitzen l’energia (Directiva 2005/32/CE) o que estan 

relacionats amb l’energia (Directiva 2009/125/CE), EuP i ErP 

respectivament. 

 

Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d ’envasos 

• Modificada pel reglament (CE) núm. 1.882/2003 i les Directives 

2004/12/CE i 2005/20/CE. 

• Transposada a la legislació espanyola per la Llei 11/97 d’envasos 

i residus d’envasos. 

• Objectius i abast: Harmonitzar les mesures nacionals sobre gestió 

d’envasos i residus d’envasos per prevenir o reduir el seu impacte 

sobre el medi. Estableix com a primera prioritat la prevenció, 

seguida de la reutilització i del reciclat i altres formes de 

valorització. La Directiva s’aplica a tots els envasos del mercat de 

la CE i a tots els residus d’aquests envasos, independentment 

que es produeixin a la indústria, el comerç, les oficines, els 

establiments comercials, els serveis, les llars, o en qualsevol altre 

lloc, i siguin quins siguin els materials utilitzats. 
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Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles al final  de la seva vida útil 

• Modificada per la Directiva 2008/33/CE. 

• Transposada a la legislació espanyola pel Reial Decret 1383/2002 

sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil. 

• Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora 

d’ús.  

• Objectius i abast: Prevenir els residus i reutilitzar, reciclar i altres 

mètodes de valorització dels vehicles al final de la seva vida útil i 

dels seus components. Aquesta Directiva fixa objectius de 

recuperació i reciclatge que augmenten progressivament fins 

arribar a un objectiu final: a partir de l’1 de gener del 2015 el 95% 

en pes dels vehicles ha de ser obligatòriament reutilitzat o 

valoritzat i un mínim d’un 85% reciclat. 

 

Directiva 2002/95/CE sobre restriccions a la utilit zació de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i elec trònics (RoHS) 

• Modificada per la Decisió de la Comissió 2005/618/CE. 

• Tant la Directiva 2002/95/CE (RoHS) com la Directiva 2002/96/CE 

(WEEE) han estat transposades al mateix Reial Decret, el RD 

208/2005 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. En el cas 

de la Directiva RoHS aquesta es considera de “mercat únic”, és a 

dir, que s’aplica de la mateixa manera a tots els Estats membres 

per evitar barreres burocràtiques.  

• Objectius i abast:  Garantir (des del juliol del 2006) que els nous 

aparells elèctrics i electrònics que es trobin en el mercat dels 

estats membres no sobrepassin uns valors màxims de 

concentració de determinades substàncies perilloses. 

• Es tolera un màxim de 0,1% en pes pel que fa al plom, mercuri, 

crom hexavalent, polibromobifenils (PBB) o polibromodifenilèters 

(PBDE) en materials homogenis; i un màxim de 0,01% en pes pel 

que fa al cadmi, també en materials homogenis. Aquesta Directiva 
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és coneguda amb les sigles RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances). 

• Hi ha una proposta de revisió d’aquesta Directiva juntament amb 

la Directiva 2002/96/EC sobre residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE o WEEE) 

 

Directiva 2002/96/CE sobre residus d’aparells elèct rics i electrònics (RAEE 

o WEEE) 

• Modificada per la Directiva 2003/108/CE. 

• Transposada a la legislació espanyola pel Reial Decret 208/2005 

sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Aquesta Directiva 

estableix uns criteris mínims que els Estats membres han 

d’implementar en la seva legislació nacional, i que fins i tot poden 

sobrepassar.  

• Objectius i abast: Prevenir la generació de residus d’aquest tipus 

d’aparells i a més fomentar la reutilització, el reciclatge i altres 

tipus de formes de valorització d’aquests residus de manera que 

es redueixi la seva eliminació. Al mateix temps, aquesta directiva 

també pretén millorar el comportament ambiental de tots els 

actors que intervenen durant el cicle de vida dels aparells: 

productors, distribuïdors i consumidors. Aquesta Directiva també 

és coneguda amb les sigles WEEE de l’anglès Waste Electrical 

and Electronic Equipment. 

 

Revisió de la Directiva RAEE .  

• El desembre del 2008 la Comissió Europea va publicar un 

esborrany de proposta de revisió de la Directiva. Al cap de més 

de dos anys de treball, el Consell de Ministres de Medi Ambient 

ha aprovat, per unanimitat, un Acord Polític sobre la proposta de 

revisió de la Directiva. La revisió d'aquesta Directiva està 

estretament relacionada a la Proposta de revisió de la Directiva 

sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies 
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perilloses en aparells elèctrics i electrònics 2002/96/EC, (Rusper, 

RoHs en anglès) .  

• Ambdues Directives actuen complementàriament per dur a terme 

una gestió adequada dels residus d'aparells elèctrics i electrònics, 

cal aconseguir que tot el cicle de tractament i reciclatge dels seus 

materials sigui sostenible i es trobin lliures de la presència de 

substàncies perilloses per a la salut humana i el medi ambient. 

• Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 19 de gener de 

2012, respecte a la posició del Consell en primera lectura amb 

vistes a l’adopció de la Directiva del Parlament Europeu i del 

Consell sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

 

Directiva 2006/66/CE relativa a les piles i acumula dors i els residus de 

piles i acumuladors 

• Deroga la Directiva 91/157/CEE. 

• Objectius i abast: Prevenir la generació de piles i acumuladors, 

facilitar-ne la recollida selectiva i el seu correcte tractament i 

reciclatge. També estableix normes relatives a la posada al 

mercat de piles, acumuladors i bateries i en particular, la 

prohibició de la posada al mercat de piles i acumuladors que 

continguin determinades quantitats de substàncies perilloses. 

 

Reglament REACH, núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 

18 de desembre de 2006, que regula el Registre, l’Avaluació, l’Autorització i 

la Restricció de les substàncies i les mescles quím iques . 

� Norma europea bàsica, d’aplicació directa, que va entrar en vigor 

l’1 de juny de 2007. 

� En juny de 2007 es va crear una comissió interdepartamental 

liderada pels, aleshores, Departaments d’Innovació, Universitats i 

Empresa i pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i 

coordinar l’aplicació d’una estratègia per a l’aplicació del REACH 

en el període 2007-2011. 
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� Aquest reglament regula la fabricació, importació, comercialització 

i ús de les substàncies químiques, i el seu àmbit d’aplicació inclou 

tot tipus de substàncies —més de 30.000 de les 100.000 

existents— i de preparats químics, tant les de nova síntesi com 

les ja existents. Aquesta normativa afecta totes les empreses que 

fabriquin, importin, o utilitzin substàncies i preparats químics. 

� Objectius i abast: garantir un elevat nivell de protecció de la salut 

humana i del medi ambient, així com la lliure circulació de 

substàncies en el mercat interior. Per tal de facilitar les actuacions 

de les empreses, s’han elaborat unes guies específiques que 

preveuen les accions concretes que han de dur a terme els 

fabricants o importadors, els usuaris intermedis, i tots els actors 

d’una cadena de subministrament.  

 

El reglament estableix que els fabricants i importadors de qualsevol substància 

produïda o importada en quantitats superiors a una tona anual, tenen l’obligació 

de registrar-la a l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques, 

proporcionant dades de les seves característiques i propietats toxicològiques i 

dels seus usos.  

Així mateix, les substàncies altament preocupants (aproximadament unes 

1.500), —les carcinogèniques, mutagèniques i tòxiques pel sistema reproductor 

(CMR), les molt persistents i molt bioacumulables (mPmB), les persistents, 

bioacumulables i tòxiques (PBT) i els disruptors endocrins (DE),  poden  quedar 

sotmeses als règims d’autorització i restricció.  L’objectiu final d’aquests règims 

és la substitució quan existeixen substàncies o tecnologies alternatives 

econòmicament i tècnicament viables.   

 Existeixen certes exempcions a aquestes obligacions.   

 

Directives EuP i ErP 

La Directiva 2005/32/CE per la qual s’instaura el marc per a l’establiment de 

requisits de disseny ecològic aplicables als produc tes que utilitzen 

energia (EuP) va ser integrada a la legislació espanyola mitjançant el Reial 

Decret 1369/2007, i es tracta per tant d’una eina d’obligat compliment que 
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pretén fer responsables fabricants i proveïdors dels aspectes ambientals dels 

seus productes. 

A dia d’avui aquesta Directiva ha estat refosa per la necessitat d’ampliar el seu 

abast. El nou text legal és la Directiva 2009/125/CE per la que s’instaura un 

marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als 

productes relacionats amb l’energia (ErP) . L’objectiu comú és decretar les 

condicions que hauran de complir els productes relacionats amb l’energia per 

poder ésser comercialitzats i posats en servei dins la UE.  

La Directiva ampliada ErP és un element clau en la política europea de 

millora del rendiment energètic i ambiental dels pr oductes  en el mercat 

interior: garanteix la lliure circulació de productes a través d’Europa i anima a la 

integració de l’ecodisseny a les petites i mitjanes empreses. 

La Comissió europea ha adoptat els Reglaments que regulen diversos tipus 

d’aparells relacionats amb l’electricitat. Altres, es troben en fase d’elaboració i 

adopció. Aquesta Directiva ampliada exigeix que els productes i equips afectats 

compleixin amb uns requisits ambientals per aconseg uir el marcat 

obligatori de producte CE , l’incompliment del qual pot ser denunciat per la 

competència. Aquests requisits ambientals per a cada tipologia de productes i 

equips es troben especificats als Reglaments CE. 

Finalment, aquesta Directiva també exigeix demostrar la conformitat dels 

productes als requisits exigits i d’una gestió sistemàtica de millora, mitjançant, 

per exemple, de la certificació de la norma d’ecodisseny UNE 150.301 o l’actual 

ISO 14.006 (vegeu apartat 2.4). 

 

Fins a la data s’han publicat 12 reglaments: 

• Reglament (CE) 1275/2008: relatiu al consum d’energia elèctrica en els 

modes “preparat” (standby) i “desactivat” (off) dels equips elèctrics i 

electrònics domèstics i d’oficina. 

• Reglament (CE) 107/2009: relatiu als descodificadors simples. 

• Reglament (CE) 244/2009: relatiu a les làmpades d’ús domèstic no 

direccionals. 

• Reglament (CE) 859/2009: relatiu a la radiació ultraviolada de les 

làmpades d’ús domèstic no direccionals. 



 
Estratègia catalana d’ecodisseny  -  ecodiscat  2012-2015  
 

30 

• Reglament (CE) 245/2009: relatiu a les làmpades fluorescents sense 

balastos integrats, a les làmpades de descàrrega d’alta intensitat i als 

balastos i lluminàries que puguin funcionar amb aquestes làmpades. 

• Reglament (CE)278/2009: relatiu a l’eficiència mitjana en actiu de les 

fonts d’alimentació externes i al seu consum d’energia elèctrica durant el 

seu funcionament en buit. 

• Reglament (CE) 640/2009: relatiu als motors elèctrics. 

• Reglament (CE) 641/2009: relatiu als circuladors sense premsaestopa ni 

independents ni integrats. 

• Reglament (CE) 642/2009: relatiu als televisors. 

• Reglament (CE) 643/2009: relatiu als aparells de refrigeració.  

• Reglament (CE) 1015/2010: relatiu a rentadores domèstiques. 

• Reglament (CE) 1016/2010: relatiu a rentavaixelles domèstics. 

 

Segons la Directiva ErP per a cadascuna de les fases del cicle de vida del 

producte (selecció i ús de matèries primeres, fabricació, envasat, transport i 

distribució, instal·lació i manteniment, ús i final de la vida útil) caldrà avaluar els 

següents aspectes ambientals: 

• Consum previst de materials, d’energia, d’aigua dolça i d’altres 

recursos. 

• Emissions previstes a l’atmosfera, a l’aigua o al sòl. 

• Contaminació prevista per mitjà d’efectes físics com: soroll, 

vibració, radiació, camps electromagnètics. 

• Generació prevista de residus. 

• Possibilitat de reutilització, reciclatge i 

valorització de materials i/o energia tenint 

en compte la Directiva 2002/96/CE. 

  

La pròpia directiva patrocina vies d’actuació 

alternatives al procés legislatiu, com per exemple 

l'autoregulació per part de la indústria . L’adopció 

d’acords voluntaris pot facilitar un progrés ràpid, degut a 

una aplicació àgil i rendible i permet una adaptació 
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flexible i adequada a les opcions tecnològiques i als aspectes sensibles del 

mercat. 

La Directiva ErP es troba en fase de revisió. En base a aquesta revisió, la 

Comissió Europea avaluarà la idoneïtat d’ampliar el seu àmbit d’aplicació a 

productes no relacionats amb l’energia amb l’objectiu de reduir substancialment 

l’impacte ambiental de tots els productes del mercat. En paral·lel es revisarà el 

Pla de Treball de la Directiva sobre disseny ecològic (ErP) 2009-2011 establint 

un nou període d’aplicació 2012-2014. 

La Directiva ErP  va ser transposada a la legislació espanyola mitjançant el 

Reial Decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de 

disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia.  

 

2.4.Integració de l’ecodisseny en els 
sistemes de gestió 
 

La norma internacional ISO 9001 especifica els requ isits que ha d’assolir 

un Sistema de Gestió de la Qualitat , centrant-se en l’eficàcia de la gestió de 

la qualitat per complir amb el requisits demanats pel client, és a dir, 

correlaciona el Disseny amb la Gestió de Sistemes. D’aquesta manera resulta 

una eina imprescindible per a l’orientació dels processos cap als interessos del 

client i proporciona un punt de partida que permet a les organitzacions avançar 

cap a l’excel·lència. D’altra banda aquest sistema és compatible amb la norma 

ISO 14001, la ISO/TR 14062; i amb la norma la ISO 14006 d’ecodisseny.  

 

La norma internacional ISO 14001 estableix la maner a d’implantar un 

sistema de gestió ambiental eficaç , és a dir, correlaciona el Medi Ambient 

amb la Gestió de Sistemes. El seu objectiu és gestionar l’equilibri entre el 

manteniment de la rendibilitat i la reducció de l’impacte ambiental. A partir de la 

identificació dels aspectes del negoci que impacten sobre el medi, es generen 

uns determinats objectius de millora i un programa de gestió per assolir-los 

amb revisions periòdiques per a la millora contínua. 
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El sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e s troba regulat 

en el Reglament (CE) 1221/2009, de 25 de novembre d e 2010, conegut com 

EMAS III. És un sistema voluntari europeu de gestió ambiental que permet a 

les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la 

informació oportuna al públic i a altres parts interessades. L'EMAS promou la 

millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant: 

- La implantació d'un sistema de gestió ambiental. 

- L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema. 

- Informació al públic i a les parts interessades. 

- Formació i implicació activa dels treballadors. 

 

La norma ISO/TR 14062 sobre Gestió Ambiental – Inte gració d’aspectes 

ambientals en el disseny i desenvolupament de produ ctes té com objectiu 

proporcionar informació tècnica, eines útils (estratègies, organització, 

planificació) i alguns exemples per a la identificació i posterior integració 

d’aspectes ambientals en el disseny de productes i serveis. Correlaciona 

Disseny i Medi Ambient. Es tracta d’un TR o Technical Report (informe tècnic) i 

per tant no té categoria de norma internacional. Alguns dels conceptes 

fonamentals que apareixen en aquesta norma són: l’anàlisi del cicle de vida, el 

treball d’equips multidisciplinaris i l’actitud proactiva de les organitzacions. 

 

La norma internacional ISO 

14006 sobre Ecodisseny 

publicada el 15 de juliol de 

2011. Es tracta d’una norma que 

defineix les directrius per integrar 

l’Ecodisseny en el Sistemes de 

Gestió Ambiental, i per tant ha de 

ser la norma que correlacioni el 

triangle format per: Medi Ambient, Disseny i Sistemes de gestió. 

La norma ISO 14006, de juliol de 2011, és aplicable a tots els sectors, tipus i 

mides d’organitzacions i se centra en productes i serveis. La ISO 14006 ha 

agafat la norma UNE 150301:2003 com a base per al seu desenvolupament. 

ISO/TR 14062

ISO 9001

ISO 14001
ISO14006

EMAS 
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Tant l’estructura, els requisits com el vocabulari són compatibles amb la ISO 

9001, la ISO 14001 i la ISO/TR 14062. 

 

Els seus principals objectius són: 

• Integrar l’ecodisseny a l’organització mitjançant la gestió dels 

processos interns. 

• Integrar l’ecodisseny en un sistema de gestió ambiental EMAS o 

ISO 14001, reforçant-ne els requisits. 

• Mostrar als responsables del procés del disseny activitats 

ambientals específiques a considerar en el disseny i 

desenvolupament del producte. 

Els beneficis de la implantació d’aquesta nova norma són: 

• Bon posicionament en processos de compra verda (sector públic, 

organitzacions i usuaris). 

• Impuls a productes innovadors. 

• Accés a nous mercats més exigents. 

• Disminució dels costos de l’empresa i de l'usuari final. 

• Millora de la imatge del producte i de l’organització 

• Posicionament davant mesures derivades de l’aprovació de 

l’Estratègia Europea de Producció i Consum Sostenible. 

 

Permet incorporar, dins el procés de disseny i desenvolupament, una 

sistemàtica per identificar, controlar i millorar de forma continua els aspectes 

ambientals de tots els productes de l’organització. Les especificacions 

tècniques estan basades en el resultat de l’experiència i desenvolupament 

tecnològic. 

La norma és d’aplicació voluntària i els seus objectius són: 

 

• Minimitzar impactes ambientals generats per productes o 

serveis  des del seu disseny, promovent un enfocament preventiu. 

• Sensibilitzar el mercat sobre la importància  del impacte 

ambiental generat per productes i serveis. 
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• Fomentar un canvi de perspectiva passant d’un enfocament 

basat en els aspectes ambientals associats a la fabricació del 

producte, a un identificació més àmplia en la que s’incloguin els 

generats en altres  etapes del Cicle de Vida. 

• Sistematitzar la millora ambiental contínua del productes. 

• Facilitar un distintiu a les organitzacions que garanteixin els 

mínims establerts per la norma mitjançant la certificació que els 

suposi un avantatge competitiu en el mercat. 

 

2.5.Etiquetes ecològiques i energètiques 

Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals  

Les etiquetes ecològiques són sistemes de certificació de productes i serveis 

que avalen un nivell elevat d’excel·lència en relació amb la prevenció i el control 

global dels seus impactes ambientals.  

Les ecoetiquetes són de caràcter voluntari. Han de ser: exactes, verificables i 

no enganyoses, i han de tenir en compte tot el cicle de vida del producte. 

La norma "ISO 14020 Etiquetatge Ecològic. Principis bàsics per a tots els 

sistemes d’Ecoetiquetatge" defineix tres tipus d'etiquetes ecològiques: 

• Tipus I : Programes multicriteri desenvolupats per una tercera part 

independent. Utilitzen un segell per comunicar que el producte és 

ambientalment preferible en l’àmbit del sector d’aquell producte i 

es regeixen per la norma ISO 14024. Exemples: El 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la 

Generalitat de Catalunya  i l’Etiqueta ecològica de la 

Unió Europea. 

 

•  Tipus II : Indicació ambiental (logotip, text) avalada pel mateix 

fabricant o envasador, normalment referida a una fase del cicle de 

vida o a un aspecte concret del producte (p. e. "biodegradable", 

"reciclable", etc.). En aquest sistema, no hi ha certificació 

independent per a tercers. Ha de complir amb requeriments 

específics de la norma ISO 14021. 
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•  Tipus III Declaracions Ambientals de Producte (DAP) : tenen 

per finalitat aportar informació quantitativa i desglossada dels 

diferents impactes ambientals que pot ocasionar un producte al 

llarg del seu cicle de vida. Aquestes etiquetes no defineixen uns 

criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni 

estableixen uns requisits mínims a complir. Es tracta d’analitzar el 

procés de fabricació d’un material o sistema en profunditat i de 

disposar d’aquesta informació en la presa de decisions. Aquestes 

declaracions serveixen d’instrument de posicionament competitiu 

de productes de tipus industrial. 

 

L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea (Ecolabel) 

La Unió Europea va crear, l'any 1992, el sistema voluntari de 

l'Etiqueta ecològica. Inicialment, el seu àmbit d'aplicació es limitava 

als productes. A partir del mes de setembre de 2000, aquest 

mecanisme comunitari es va ampliar als serveis, garantint als 

consumidors la correcció ambiental tant dels productes com dels serveis. L'any 

2010 es va publicar un nou Reglament de l'Etiqueta ecològica de la UE 

(Reglament CE/66/2010). L'Etiqueta ecològica és un distintiu oficial que, a 

Catalunya, atorga la Generalitat a través del seu organisme competent: la 

Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat.  

Aquesta etiqueta garanteix que el producte que l’ha obtingut contribueix de 

forma significativa a millorar tots o alguns dels aspectes ecològics següents: 

qualitat de l’aire, qualitat de l’aigua, protecció del sòl, reducció de residus, 

estalvi d’energia, gestió dels recursos naturals, prevenció de l’escalfament 

global, protecció de la capa d’ozó, seguretat ambiental, soroll i biodiversitat. 

L’Ecolabel ha d’incloure informació senzilla, exacta, no enganyosa i amb base 

científica sobre els aspectes ambientals fonamentals considerats per concedir 

l’etiqueta, amb la finalitat que els consumidors puguin escollir amb coneixement 

de causa. 
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L’àmbit d’actuació de l’Ecolabel són aquells productes que puguin reduir els 

efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la 

mateixa categoria. S’exclouen els següents productes :  

 

• Els medicaments per a ús humà definits a la Directiva 

2001/83/CE. 

• Els medicaments veterinaris definits a la Directiva 2001/82/CE. 

• Els productes sanitaris. 

• Els productes que continguin substàncies o preparats classificats 

com a tòxics, perillosos per al medi, carcinògens, mutàgens o 

tòxics per a la reproducció conforme amb el Reglament (CE) 

1272/2008. 

 

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema 

d'etiquetatge ecològic català que es va crear a través del Decret 

316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya. 

Mitjançant el Decret 296/1998, de 17 de novembre, s'amplia l'àmbit 

del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis, de forma que es 

completa aquest sistema oficial de certificació ambiental. 

El Distintiu atorga, d'una banda, una informació millor i més fiable als 

consumidors i usuaris i, d'altra banda, promociona el disseny, la producció, la 

comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que superen, de 

manera voluntària, determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà 

dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. 

Els seus objectius principals són: 

• Promoure el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum 

de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus o 

bé la recuperació i reutilització dels subproductes, les matèries i les 

substàncies que contenen, i també dels que suposen un estalvi de 

recursos, especialment d'energia i aigua. 

• Proporcionar als usuaris i als consumidors una informació millor i més 

fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis que els 
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orientin en les seves decisions d'ús o de compra. És compatible amb 

altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental. 

Actualment hi ha definides i aprovades 32 categories 
3
 de productes i serveis, i 

dues més en fase d’estudi. 

Un total de 233 empreses 
4
 disposen del Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental per a un total de 1387 dels seus productes o serveis 
5
. 

 

L’Etiqueta energètica de la Unió Europea 

Més del 90% de l'impacte ambiental dels electrodomèstics es produeix durant 

el seu ús a les llars atès, principalment, al consum de recursos per part de 

l’aparell (aigua i energia). 

L’Etiqueta energètica és d’àmbit europeu i constitueix una eina informativa al 

servei dels compradors d’aparells consumidors d’electricitat. Aquesta permet al 

consumidor conèixer de forma ràpida l’eficiència energètica d’un 

electrodomèstic. Els tipus d’electrodomèstics que tenen obligació d’estar 

etiquetats energèticament són: 

•  Frigorífics i congeladors. 

•  Rentadores. 

•  Rentaplats. 

•  Assecadores. 

•  Fonts de llum domèstiques. 

•  Forns elèctrics. 

•  Aparells d’aire condicionat. 

 

L’Etiqueta ha d’exhibir-se obligatòriament en cadascun dels electrodomèstics 

esmentats posats a la venda i indicar l’eficiència d’aquest en relació amb un 

altre de característiques similars, a banda dels valors de consum d’aigua i 

d’energia. 

Existeixen 7 nivells d’eficiència identificats per un codi de colors i lletres que 

van des del color verd i la lletra A pels equips més eficients, fins al color vermell 

i la lletra G pels menys eficients. En el cas de frigorífics i congeladors existeixen 

dos nivells més: les classes A+ i A++ de menor consum energètic que la A. 
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Nova Directiva sobre etiquetatge energètic en elect rodomèstics 

El 19 de maig dels 2010 el Parlament Europeu va aprovar 

una nova Directiva sobre etiquetatge que indica l'eficiència 

energètica dels electrodomèstics.  

La nova norma manté la classificació actual, basada en 

una escala de set colors i lletres de la A (més eficient) a la 

G (menys eficient) i afegeix tres nivells de màxima 

eficiència per a tots els productes nous que indicaran els 

nivells màxims d'eficiència energètica (A+, A++, A+++) i 

s'utilitzaran quan els avenços tecnològics ho exigeixin. 

A més a més, la nova directiva obliga a fer menció de l'etiqueta energètica a 

tota la publicitat d'electrodomèstics en què s'ofereixi informació relacionada 

amb l'energia que consumeixen o el seu preu. 

 

L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea  per a prod uctes alimentaris  

Les normes d’aplicació de l’ecolabel europeu han desenvolupat criteris pel 

sector de productes no alimentaris. La normativa que l’estableix, el Reglament 

66/2010, vol estendre el seu àmbit d’aplicació a noves categories de productes, 

incloent els aliments. Malgrat tot, el propi reglament estableix que abans 

d’ampliar aquest àmbit al sector alimentari s’ha de presentar un estudi de 

viabilitat. 

Aquest estudi de viabilitat te tres objectius: 

• Avaluar la viabilitat d’establir uns criteris fiables per l’ecolabel que 

cobreixin el desenvolupament ambiental dels productes alimentaris, 

pinsos i begudes durant tot el seu cicle de vida.  

• Avaluar l’impacte i el valor afegit d’establir aquests criteris i implementar 

el marc en varis sectors, i les conseqüències que aquest fet pot suposar 

en els productes ecològics certificats (inclòs el risc de confusió pel 

consumidor).  

• Avaluar l’opció de limitar l’àmbit de l’ecolabel europeu als aliments , 

pinsos i begudes certificades ecològiques. 
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Aquest estudi ha estat elaborat per un consorci de tres organismes, l’empresa 

de recerca i consultora Oakdene Hollins, l’Institut de Recerca de l’Agricultura 

Ecològica (FiBL) i la Universitat de Göttingen. 

 

2.6. Estratègies públiques d’ecodisseny a 
 Catalunya 

 
Des de la Generalitat de Catalunya s’han organitzat i/o promogut diversos 

esdeveniments i s’han desenvolupat eines amb l’objectiu d’impulsar criteris 

sostenibles entre els dissenyadors, entre els quals destaquen: 

 

Premis Disseny per al Reciclatge  
6
 

La convocatòria d’aquest premi s’emmarca en les directrius del VI Programa 

Comunitari d’Acció en Matèria de Medi Ambient (2001-2010) que estableix, 

com un dels seus objectius, que el consum de recursos renovables i no 

renovables no superi la capacitat de càrrega del planeta, i invoca els Estats a 

desvincular impacte i degradació ambiental de creixement econòmic, mitjançant 

l’ús més eficient dels recursos i la prevenció dels residus. 

 

El Premi reconeix els esforços adreçats a fomentar les estratègies de 

prevenció, de reciclatge i de reciclabilitat, amb el convenciment que la seva 

aplicació comporta molts avantatges: el compliment i l’anticipació a la normativa 

ambiental, la millora de la qualitat ambiental del producte, la reducció del cost 

del producte al llarg del seu cicle de vida i la diferenciació de la marca per fer-la 

competitiva. En conseqüència, entén necessari potenciar iniciatives en aquest 

sentit entre els professionals del disseny, les empreses, els estudiants i 

qualsevol persona o entitat interessades. 

 

Després de sis convocatòries, el Premi Disseny per al Reciclatge posa de 

manifest que el concepte de disseny evoluciona i que els aspectes 

d’ecodisseny i eficiència ambiental cada vegada s’integren de manera més 

clara en la concepció de productes i serveis. Aquesta evolució ha quedat 
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constatada tant en la qualitat com en la quantitat de les candidatures 

presentades en edicions anteriors del premi. Els nous escenaris socials, 

econòmics, financers, normatius i ambientals confirmen que els productes 

ecoeficients i amb estàndards de qualitat ambiental tenen més possibilitats de 

ser competitius i consolidar-se en els mercats globals.  

 

Ecodisseny de Parcs infantil  
7
 

Estudi de camp sobre els aspectes ambientals del disseny de 62 parcs infantils 

corresponents a 15 municipis de Catalunya, realitzat l’any 2002. Aquest estudi 

de caire global va permetre la realització de diverses guies parcials i 

específiques: 

a) Guia d’ecodisseny de parcs infantils 

b) Guia de compra i gestió ambientalment correctes de parcs infantils 

c) Guia de materials més respectuosos amb el medi ambient aplicables als 
parcs infantils 

 

Expositor de cartronet  
8
 

Anàlisi del Cicle de la Vida aplicada al sector d'envasos de cartró. Estudi d’un 

expositor de cartró.  El sector d’envasos i embalatges de paper i cartró utilitza 

una gran quantitat de paper i cartró recuperats i és, a més, el que presentava 

un creixement potencial més elevat en l’ús d’aquests dos materials. L’objectiu 

del  projecte era avaluar les càrregues ambientals d’un producte de cartró, en 

concret d’un expositor de tipus box-pallet., el qual té la particularitat de ser 

considerat un producte en tant que és expositor i, a més, és envàs secundari 

dels productes que exposa durant les etapes de transport. 

 

Projecte Ecojoguina  
9
 

El Projecte neix el 6 de gener de 2006, arrel de la signatura d’un protocol de 

col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Agència de 

Residus de Catalunya i el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 

(CIDEM), per al desenvolupament d’un projecte d‘ecodisseny en el sector de la 

joguina amb components elèctrics i/o electrònics. Es preveia la creació de 

grups específics, formats per diferents actors socials (fabricants, distribuïdors, 
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organitzacions de consumidors, etc.), per treballar diversos aspectes per a la 

millora ambiental de les joguines elèctriques i/o electròniques.  

 

Per tal de fer difusió dels resultats del projecte, es van dur a terme els Tallers 

Ecojoguina  a diferents escoles de disseny, introduint l'ecodisseny de manera 

pràctica mitjançant l'explicació dels casos reals de millora ambiental de les 

joguines estudiades en el Projecte.  

 

Altres accions de difusió de l’Ecodisseny  

Al marge de les línies d’acció anteriors, s’han organitzat altres tallers amb 

l’objectiu de promocionar l’ecodisseny i la creativitat al voltant de conceptes de 

cicle de vida, reciclatge i reciclabilitat, com ara els tallers Loucomcau  
10

 i 

Ecosapiens
11

 o els Enrenous  (roba, mobles i aliments) i Trencaclosques : 

dissenya, ven, compra reciclat  
12

 

 

Xarxa Compra Reciclat  
13

 

A finals de l’any 2006, l’Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb 

les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Comarques, 

Federació de Municipis de Catalunya, Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus) i el sector empresarial (Foment del Treball, 

Pimec i Consell General de Cambres de Catalunya) va crear la Xarxa Compra 

Reciclat (XCR). 

 

La Xarxa Compra Reciclat és un espai de trobada entre oferents i demandants 

de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables per promoure el mercat 

d’aquests productes. Entre els seus membres adherits poden trobar-se des 

d’administracions públiques fins a empreses privades, passant per un gran 

nombre de fabricants i distribuïdors. 
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Impuls de la Compra verda Pública 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha col·laborat en l‘ambientalització 

dels contractes de la Comissió Central de Subministraments (CCS) i altres 

Departament i organismes de la Generalitat de Catalunya, en sintonia amb  

l’Acord de Govern, de 9 de desembre de 2009, de mesures en matèria de 

contractació pública, tot i que havia realitzat algunes actuacions anteriors. 

S’han ambientalitzat els plecs corresponents a productes de neteja, paper, 

material d’oficina, vehicles, mobiliari d’oficina, serveis de neteja i maquinari 

digital, i s’ha elaborat 7 guies d’ambientalització de la contractació 

(publicacions, menjadors, esdeveniments, tèxtil, missatgeria, serveis de 

manteniment, petites obres i reformes). 

 

2.7.Suport a l’ecoinnovació 

Programes d’ajuts dirigits a l’Ecoinnovació a nivel l europeu 

Des de la Unió Europea s’està potenciant de manera decidida l’ecodisseny i 

l’ecoinnovació mitjançant programes específics de finançament a projectes: 

 

 

Comissió Europea →→→→ Eco-innovation 

La Comissió Europea, amb la coordinació de 

l’EACI (Agència Executiva de Competitivitat i 

Innovació) ha publicat una convocatòria de 

propostes del programa Eco-innovation, adreçat principalment a organitzacions 

que hagin desenvolupat un producte, serveis, pràctica de gestió o procés 

ambiental amb èxit, però que encara no s'hagi comercialitzat del tot per riscos 

residuals. La convocatòria permetrà finançar projectes sobre reciclatge de 

materials, edificis sostenibles i  pràctiques  de  negocis  verds. S’ha destinat 

200 M€ per al període 2008-2013 amb un percentatge de cofinançament del 

50%. Per a més informació:  Eco-innovation.
14
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Comissió Europea + CDTI (Centre pel desenvolupament  

Tecnològic Industrial) →→→→ VII Programa Marc 2007-2013 

Des de l’any 1984 el suport de la UE a les activitat 

d’investigació i desenvolupament tecnològic s’inscriuen en 

una perspectiva estratègica dins dels Programes Marc. L’objectiu d’aquests 

programes és planificar l’esforç en aquestes activitats durant períodes de cinc 

anys. El VII Programa Marc 2007 - 2013 , coordinat des del CDTI i amb el 

suport de la Comissió Europea a través de la Direcció General d’Investigació, 

compta per aquesta convocatòria amb un  pressupost de 50.521 M€. Aquest 

programa representa una gran oportunitat per a l’ecoinnovació, ja que els seus 

destinataris són qualsevol entitat jurídica, de qualsevol dimensió i algunes de 

les prioritat temàtiques que estableix són: Medi Ambient, Energia, Transport, 

etc, camps en els quals l’ecoinnovació es troba en ple desenvolupament. 

Per a més informació: VII Programa Marc 2007-2013 
15

 

 

Comissió Europea + CDTI (Centre pel desenvolupament  

Tecnològic Industrial) →→→→ Programa Eureka 

El Programa Eureka és una iniciativa per donar suport l’I+D 

cooperativa dins l'àmbit europeu. Té com a principal objectiu 

impulsar la realització de projectes tecnològics orientats al desenvolupament de 

productes, processos o serveis amb un clar interès comercial. El Programa  

està dirigit a qualsevol empresa o centre d'investigació capaç de realitzar un 

projecte d’I+D+i de caràcter aplicat en col·laboració, amb, com a mínim, una 

empresa i/o centre d'investigació d’un altre país de la xarxa Eureka. Busca 

impulsar la competitivitat de les empreses europees a través de la realització 

conjunta de projectes de desenvolupament tecnològic aplicat. Malgrat que el 

contingut dels projectes el defineixen les empreses, Eureka fomenta els 

projectes d’àrees tecnològiques considerades d’importància estratègica, com 

per exemple l’ecoinnovació. Per a més informació: Programa Eureka 
16
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Comissió Europea →→→→ Programa LIFE 

El Programa LIFE és un instrument financer de la Comissió 

Europea de suport a la política ambiental. El seu objectiu és 

contribuir al desenvolupament i la implementació de legislació i 

polítiques relatives al medi ambient. Aquest programa se centra en 3 grans 

àrees d’acció: Medi Ambient, Natura i Tercers Països. 

La finalitat de Life Medi Ambient és desenvolupar tècniques i mètodes 

innovadors i integrats. El suport a l’Ecoinnovació s’emmarcaria dins aquesta 

àrea d’acció. Per a més informació:  Programa LIFE 
 17

 

 

Programes d’ajuts dirigits a l’Ecoinnovació a l’àmb it 
espanyol 
 

Administració General de l’Estat →→→→ VI Pla Nacional de R+D+i (2008-2011). 

Programa de treball 2011 

Aquest Pla és l’instrument de programació del Sistema Espanyol de Ciència, 

Tecnologia i Empresa (SECTE) en el qual s’estableixen els objectius i les 

prioritats de la política espanyola d’investigació, desenvolupament i innovació, a 

mitjà termini. La seva estructura es basa en 4 àrees de treball: 

•  Generació de coneixements i capacitats científiques i 

tecnològiques. 

•  Foment de la cooperació en R+D. 

•  Desenvolupament i innovació tecnològica sectorial. 

•  Accions estratègiques. 

El Programa de treball 2011 és l’eina de planificació i programació a curt 

termini. Inclou informació sobre les convocatòries públiques, la distribució 

econòmica del pressupost i els organismes de gestió de cadascuna de les 

actuacions definides al Pla. 

Concretament un dels subprogrames inclosos al Pla va destinat a “Projectes 

de desenvolupament experimental en medi ambient i e coinnovació ” . El 

seu òrgan instructor serà el CDTI i el seu pressupost és de 20 milions d’€. Així 

mateix el nou subprograma AVANZA d’eficiència energètica, essent l’ òrgan 

instructor el DGTTI amb un pressupost de 75 milions d’€. 
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El 7 d’octubre, el Consell de Ministres va acordar prorrogar la vigència del VI 

Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació 

Tecnològica 20008-2011 fins que s’aprovi el Pla Estatal d’Investigació Científica 

i Tècnica, establert per la Llei 14/2001, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia 

i la Innovació. 

  

Per a més informació:  

Pla nacional de I+D+i 
18

 

Pla nacional d’investigació científica 2008 - 2011 
19

 

Programa de treball 
20
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3. Posicionament estratègic 
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3.1.Anàlisi DAFO inicial 
L’anàlisi DAFO (en anglès SWOT) és una metodologia creada a la dècada dels 
anys setanta per a l’estudi de la situació competitiva d’una empresa, però 
aplicable a d’altres activitats o projectes. Analitza les característiques internes 
(debilitats i fortaleses) i les circumstàncies externes (amenaces i oportunitats) i 
permet definir les estratègies que cal aplicar. Aquesta anàlisi DAFO realitzada 
amb la col·laboració de responsables i tècnics del propi DTES, ha definit el punt 
de partida, per a desenvolupar les línies bàsiques de l’Estratègia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manca de visió estratègica de l’ecodisseny. 
• Manca competencial per a certes actuacions 
• Absència d'objectius i de planificació 

específica. 
• Insuficient disponibilitat de recursos.  
• Limitació pressupostària.  
• Manca de coordinació i solapament 

d’actuacions. 

• Proactivitat i gran interès en l’ecodisseny. 
• Credibilitat institucional. 
• Elevat coneixement i experiència 

acumulada. 
• Coneixement de la indústria i de les 

necessitats dels diferents sectors 
implicats. 

• Existència d’una sòlida xarxa de centres 
universitaris i d’investigació implicats. 

• Desenvolupament i gestió d’eines. 
• Existència de línies d’ajuts. 

• Progressiva exigència comunitària en aspectes 
normatius.  

• Voluntat de lideratge a la UE en la implantació de 
l’ecodisseny.  

• Possibilitat de sinèrgies entre els diversos departaments 
de la Generalitat. 

• Existència d’una gran diversitat de programes d’ajuda a 
nivell europeu. 

• Major sensibilitat social pel que fa als reptes ambientals. 
• Creixent tendència de desenvolupament d’Estratègies 

de RSC en empreses. 
• Oportunitat associada a l’actual crisi econòmica.  
• Major demanda empresarial. 
• Inquietud progressiva dels dissenyadors per la 

incorporació de la sostenibilitat en el seu ofici.  
• Impuls de noves polítiques ambientals a nivell 

autonòmic. 
• Proactivitat i lideratge d’altres comunitats autònomes. 
• Possibilitat de desenvolupar una indústria competitiva i 

innovadora, amb els beneficis socials i econòmics 
associats. 

 

Debilitats a  resoldre  

Amenaces a superar 

Fortaleses a consolidar 

Oportunitats a aprofitar 

• Confusió en l’ecoetiquetatge. 
• Dificultat associada a la realització dels 

ACV. 
• Percepció de que els productes sostenibles 

són més cars. 
• Conjuntura actual de crisi econòmica. 
• Acceleració de la societat consumista (fast 

shopping).  
• Confusió amb les diverses normes. 
• Manca d’un veritable impuls de la 

investigació i la innovació en el mercat 
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3.2.Objectius estratègics 
Com a resultat del creuament de les debilitats i fortaleses (factors interns) que 

caracteritzen el posicionament del Departament de Territori i Sostenibilitat 

respecte l’ecodisseny amb les amenaces i oportunitats (factors externs) que 

defineixen la conjuntura actual, s’han determinat els principals objectius 

estratègics.  

 
  AMENACES OPORTUNITATS 
DEBILITATS ESTRATÈGIES A/D. Proven de reduir les 

debilitats i eludir les amenaces 
ESTRATÈGIES O/D. Aprofiten les 
oportunitats per a superar les debilitats 

  • Actuació directa en casos de 
competència plena i actuació 
acordada en cas de competència 
aliena o compartida.   

• Dotar dels recursos necessaris per 
al desenvolupament de 
l’Estratègia. 

• Participar proactivament en la 
definició de nova legislació sobre 
ecodisseny a la Unió Europea. 

ESTRATÈGIES A/F. Aprofiten les 
fortaleses per a contrarestar les 
amenaces 

ESTRATÈGIES O/F. Aprofiten les 
oportunitats per potenciar les fortaleses 

FORTALESES 

• Millorar l’accessibilitat a eines 
tècniques de suport. 

• Aprofitar les xarxes existents de 
clústers tecnològics.  

• Enfortir la relació entre la recerca i 
el món empresarial. 

• Transferir el coneixement ja 
existent sobre ecodisseny a 
Catalunya. 

• Impulsar la difusió de les 
ecoetiquetes entre els 
consumidors. 

• Incentivar els consumidors a 
consumir productes i serveis més 
sostenibles, amb una major difusió 
dels missatges ambientals 
associats als productes. 

• Oferir mesures que ajudin al 
consumidor a escollir i a entendre 
el motiu de la seva elecció 
responsable.  

• Canviar hàbits de consum. 
• Incentivar la compra associada a 

certs productes. 

• Integrar la política d’economia verda 
sostenible del Govern 

• Incentivar les empreses per 
desenvolupar productes i serveis 
sostenibles. 

• Difondre l’ecodisseny de manera 
transversal a tots els sectors. 

• Fer partícips en la incorporació de 
l’ecodisseny als sistemes productius 
a tots els actors socials determinants 
per al funcionament d’un mercat 
sostenible: empreses, dissenyadors, 
escoles de disseny, centres de 
recerca, associacions d’empresaris i 
dissenyadors, etc. 

• Promoure la transferència de 
coneixement pel que fa a 
l’ambientalització de la contractació 
de la Generalitat a altres ens locals 
així com a les organitzacions i 
empreses privades.  
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3.3.Eixos estratègics i línies bàsiques 

 

A partir dels objectius estratègics identificats en base a l’anàlisi DAFO, així com 

de l’anàlisi de la conjuntura actual pel 

que fa a la regulació de l’ecodisseny a 

Europa, i considerant les propostes 

específiques sorgides de la sessió de 

participació celebrada amb els diversos 

actors socials implicats en la 

implementació de l’ecodisseny a 

Catalunya; es van definir uns eixos 

estratègics per al posterior debat en el 

procés de participació pública. 

De manera esquemàtica, els eixos estratègics i les seves línies bàsiques 

inicials són:   

 

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
 L1. Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin 

l’ecodisseny 
 L2. Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i centres 

de recerca 
 L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els 

diferents actors 
 
 
Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 
 L4. Incentivar els consumidors 
 L5. Potenciar l’ambientalització de la contractació 
 
 
Eix 3. Aplicació de l’Estratègia 
 L6. Governança 
 L7. Comunicació i recerca 
 

 

 

Aplicació del Programa 
2 línies 
5 actuacions 

Impuls 
Demanda 
2 línies 
8 actuacions 

Estímul 
Oferta 
3 línies 
29 actuacions 
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Descripció i objectius de les diferents línies bàsi ques: 

 

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
 
L1. Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin l’ecodisseny 
Descripció Les empreses incorporen cada vegada més criteris ambientals en 

els seus sistemes productius. Ho fan perquè la legislació és i serà 
cada vegada més restrictiva, perquè l’Administració els ho reclama 
en la seva contractació, perquè el client ho demana i, en definitiva, 
perquè la sostenibilitat resulta un element diferenciador i 
competitiu respecte d’altres empreses. Però, malgrat aquesta 
conjuntura, la incorporació dels criteris de sostenibilitat en 
productes i serveis també suposa un interès i un esforç afegit que 
condueix a moltes empreses a mantenir-se’n al marge. Per tant, 
per aconseguir que a les empreses els interessi produir amb 
criteris de sostenibilitat, comptant, a més, amb equips de 
dissenyadors sensibilitzats; cal donar-los tot el suport i 
assessorament possible. 

Objectius • Incentivar les empreses per desenvolupar productes i 
serveis sostenibles. 

• Difondre l’ecodisseny de manera transversal a tots els 
sectors. 

• Millorar l’accessibilitat a eines tècniques de suport i 
assessorament. 

 
L2. Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i centres de recerca 
Descripció A Catalunya hi ha molts centres de recerca i escoles de disseny 

que estan treballant intensament en l’ecodisseny i, per tant, cal 
potenciar al màxim la relació amb aquests i aprofitar els seus 
avenços en investigació i aplicació de novetats en materials, fonts 
d’energia, multifunció, eficiència, etc; per a la creació d’empreses 
sostenibles. Aquesta tasca ja l’està desenvolupant el DTES, tot i 
que cal reforçar-la molt més. 
Per altra banda, però, cal que l’ecodisseny es trobi de manera 
transversal al programa formatiu de diverses titulacions 
universitàries. Per aconseguir-ho, s’ha de treballar en la 
incorporació de continguts basats en la innovació ambiental de 
productes i serveis en aquestes titulacions, impulsant la 
col·laboració entre estudiants i empreses. 
Finalment, cal conèixer els avenços en ecodisseny del conjunt de 
la Unió Europea, establint sinergies amb centres de recerca 
pioners, així com amb governs i organismes proactius en el tema 

Objectius • Enfortir la relació entre la recerca i el món empresarial. 
• Aprofitar les xarxes ja existents de clústers tecnològics per 

incorporar el vessant ambiental en la seva recerca i treballar 
conjuntament amb les empreses. 
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L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els diferents actors 
Descripció Catalunya, junt amb el País Basc, són dues comunitats autònomes 

que més estan treballant en ecodisseny a Espanya. Des de fa 
anys a Catalunya s’ha generat molt coneixement al voltant de 
l’ecodisseny, gràcies a les actuacions del DTES, i sobretot, per 
l’interès i ànsia d’innovació de diversos centres de recerca, 
universitats, empreses, consultories, etc. Ha arribat el moment de 
compartir tota aquesta informació per tendir vers un mercat 
sostenible, el qual es construirà amb la participació de tots aquests 
actors.  

Objectius • Transferir el coneixement ja existent sobre ecodisseny a 
Catalunya a tots els actors implicats.  

• Fer partícips, en la incorporació de l’ecodisseny als 
sistemes productius, a tots els actors socials determinants 
per al funcionament d’un mercat sostenible: empreses, 
dissenyadors, escoles de disseny, centres de recerca, 
associacions d’empresaris i dissenyadors, etc. 
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Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 
 
L4. Incentivar els consumidors 
Descripció Els consumidors sensibilitzats necessiten informacions clares i 

directes a l’hora d’escollir béns i serveis que incorporen criteris 
ambientals. L’excés d’informació ambiental confon al consumidor i 
per tant els dubtes que sorgeixen a l’hora de comprar no són 
menors. Per resoldre aquest aspecte, l’ecodiscat 2012-2015 centra 
part dels esforços en millorar la comunicació ambiental dirigida als 
ciutadans.  

Objectius • Incentivar els consumidors a consumir productes i serveis 
més sostenibles, amb una major difusió dels missatges 
ambientals associats als productes. 

• Oferir mesures que ajudin al consumidor a escollir i a 
entendre el motiu de la seva elecció responsable. 

• Impulsar la difusió de les ecoetiquetes entre els 
consumidors. 

• Reorientar els hàbits de consum. 

 
L5. Potenciar l’ambientalització de la contractació 
Descripció La compra pública significa el 16% del PIB de la Unió Europea. 

Totes les actuacions que potenciïn aquest aspecte, tant a la pròpia 
Generalitat com a d’altres administracions (ajuntaments, 
diputacions, universitats, etc.) tindran un paper motor per al mercat 
sostenible del futur. Però més enllà de la contractació pública, que 
ja es troba regulada (Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado, Acord de Govern de la 
Generalitat (2009), i Resolució de la Generalitat de febrer de 2010 
segons la qual el DTES posa a disposició dels diferents 
departaments les condicions ambientals corresponents a cada 
tipus de contractació, a partir dels supòsits elaborats per la 
Comissió Europea); cal transferir el coneixement adquirit en la 
matèria pel DTES al conjunt de les empreses privades per tal que 
els afecti sobre el percentatge restant del PIB. 

Objectius • Promoure la transferència de coneixement pel que fa a 
l’ambientalització de la contractació de la Generalitat a 
altres administracions i ens locals, així com, a les 
organitzacions i empreses privades.  
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Eix 3. Aplicació de l’Estratègia 
 
L6. Governança 
Descripció Per dur a terme correctament les actuacions a desenvolupar, cal 

assignar responsabilitats de gestió i de seguiment, així com la 
creació d’una Comissió intradepartamental de coordinació de les 
tasques a fer, que permeti aprofitar les sinergies existents entre les 
diverses direccions i unitats del DTES. En aquelles actuacions on 
la competència estigui compartida o sigui d’altres, caldrà establir 
els acords i col·laboracions adients.  

Objectius • Assignar funcions i responsabilitats al personal del DTES 
encarregat de garantir l’aplicació de l’Estratègia. 

• Vincular transversalment l’Estratègia amb totes aquelles 
actuacions del Govern de la Generalitat que tinguin a veure, 
directa o indirectament, amb l’ecodisseny, com per exemple 
l’economia verda sostenible. 

• Participar proactivament en la definició de nova legislació 
sobre ecodisseny a la Unió Europea. 

 
L7. Comunicació i recerca 
Descripció Tot i que hagi estat una estratègia nascuda a iniciativa del DTES; 

la major part de les actuacions que cal dur a terme necessiten de 
la participació i implicació de tots els actors socials; cadascun en el 
rol i la intensitat que li pertoqui. Per tant resulta imperatiu fer una 
difusió dels objectius i continguts de l’Estratègia. No es pot esperar 
la col·laboració dels actors implicats si desconeixen la seva 
existència. Per tant, un cop configurada l’arquitectura definitiva 
d'implementació, cal informar sobre l’Estratègia al conjunt de la 
societat. 

Objectius • Implicar al conjunt de la societat per implementar 
satisfactòriament l’Estratègia catalana d’ecodisseny 
definitiva. 
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4. Procés de participació ciutadana 
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4.1.Objectiu del procés 
Un cop feta la prospecció de les actuacions, les línies de treball i les tendències 

més destacades, sobretot, a escala europea, així com haver definit les línies 

bàsiques i les actuacions associades, resultava imprescindible iniciar un procés 

de participació ciutadana. 

Aquest procés es fonamenta en el dret i el deure dels ciutadans a participar i a 

ser escoltats en diferents processos de caràcter ambiental, recollits en els 

següents textos i referències normatives: 

 

• El Conveni sobre l'accés a la informació , la participació pública i 

l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, realitzat a Aarhus el 25 

de juny de 1998 i ratificat per Espanya el desembre de 2004 (Conveni 

d’Aarhus)
 21

: 

 

“...Per a què els ciutadans puguin gaudir del dret a un medi ambient saludable han de 

tenir accés a la informació ambiental, han d’estar legitimats per participar en els 

processos de presa de decisions de caràcter ambiental i han de tenir accés a la justícia 

quan els seus dret siguin negats...” 

 

• Directiva 2003/35/CE  
22

 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de 

maig de 2003 per la qual s’estableixen mesures per a la participació 

del públic en l’elaboració de determinats plans i p rogrames 

relacionats amb el medi ambient: 

 

“...La participació real  del públic en l'adopció d'aquestes decisions li permet expressar 

opinions i inquietuds que poden ser pertinents i que les autoritats decisòries han de 

tenir en compte, afavorint  d'aquesta manera la responsabilitat i la transparència  del 

procés decisori i contribuint a la presa de consciència  per part dels ciutadans sobre 

els problemes ambientals i al suport públic de les decisions adoptades...” 

 

• Llei 27/2006
 23

, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés 

a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia  en 

matèria de medi ambient: 
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Dret de participació pública en assumptes de caràcter ambiental: 

o Article 16 . Participació del públic en la elaboració de determinats plans, 

programes i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient 

o Drets del participants : 

� La informació i la participació del públic en la modificació o revisió de 

plans s’ha de realitzar des del principi, quan totes les opcions estiguin 

obertes 

� Cal facilitar que el públic pugui consultar totes les informacions 

d’interès per a la presa de decisions 

� Cal fixar uns terminis i calendaris suficients per permetre una 

participació efectiva 

� Cal tenir en compte els resultats del procediment de participació en tot 

el possible. Adoptada la decisió, s’informarà al públic juntament amb 

els motius i consideracions en els quals es basa la decisió (Retorn del 

procés).  

 

• Decret 401/2004
 24

, de 5 d’octubre, pel qual es regula la participació de 

les organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de 

lucre vinculades a l’ecologia i a la protecció del medi ambient en les 

activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

La participació pública ha demostrat certs avenços en la reducció de conflictes, 

la creació de consens i, el que és més rellevant, millorant idees, polítiques i 

estratègies plantejades mitjançant la incorporació de nous elements o 

perspectives. 

En aquest sentit, la utilització de la participació ciutadana en l’Estratègia 

catalana d’ecodisseny demostra la voluntat de la DGQA, de l’ARC i de la DGPA 

per recollir les opinions i propostes dels diversos sectors i aconseguir així 

enriquir la proposta inicial de l’Estratègia a la vegada que busca una major 

implicació dels diversos actors. 

 

En definitiva, els objectius a aconseguir, han estat: 

• Presentar el document base als principals sectors implicats 

• Proporcionar informació específica per a cada sector involucrat 
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• Recollir una visió i opinió multisectorial i interdisciplinar sobre 
l’Estratègia, generant i fomentant el debat entre les persones assistents 

• Enriquir l’Estratègia amb les aportacions i contribucions dels i les 
persones participants 

• Potenciar la implicació dels diferents actors a l’Estratègia. 

• Millorar la comunicació i el diàleg entre els actors participants i 
l’Administració Pública. 

 

4.2. El procés de participació 
El 25 d’octubre de 2011 es va fer públic, mitjançant un acte institucional al 

Palau Robert de Barcelona,  l’inici del procés de participació per a l’elaboració 

de l’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015). A aquest acte es va 

presentar el document base de treball de l’Estratègia i les diferents actuacions 

associades al procés de participació (formulari en línia, bústia d’ecodisseny 
25

, 

sessions de debat..etc) 

Amb un total de 50 persones inscrites i representants de 26 empreses, entitats, 

centres docents, administracions i professionals diversos, es va remarcar 

clarament que l’objectiu d’aquesta Estratègia és ajudar a les empreses a 

internalitzar els aspectes ambientals en els seus processos productius, 

sobretot, en la fase de disseny de productes i serveis, aprofitant l’oportunitat 

que ofereixen aquests aspectes en la reducció de costos, atribució de  valors 

afegits als seus productes i, per tant, en avantatges competitius. Així mateix, 

vol establir els mecanismes per a conscienciar el ciutadà a realitzar un consum 

més sostenible. L’ecodiscat 2012-2015 ha d’establir les línies mestres que 

permetran, al Departament de Territori i Sostenibilitat, promoure un mercat més 

sostenible, tant per a la producció i consum de productes i serveis produïts a 

Catalunya, com per al consum de productes i serveis distribuïts a Catalunya. 

Per a completar l’Estratègia resultava imprescindible conèixer el punt de vista, 

opinió i experiència dels actors socials relacionats i comptar amb la seva 

implicació des del principi. Amb aquesta finalitat, i mitjançant el procés específic 

de participació pública es va voler recollir i posar a debat les propostes i 
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aportacions d'aquests col·lectius a través de diversos espais de participació, de 

diàleg i d'informació compartida. Aquest procés es va fer coincidir amb el Mes 

del Disseny per al Reciclatge, es va iniciar el 20 d'octubre i acabà el 27 de 

novembre. 

El procés de participació es va desenvolupar prenent, com a punt de partida, 

els dos únics eixos estratègics susceptibles de ser debatuts, ja que el tercer eix 

correspon a l’aplicació i execució per part del DTES de les actuacions 

resultants del procés. 

 

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
 L1. Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin 

l’ecodisseny 
 L2. Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i centres 

de recerca 
 L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els 

diferents actors 
 

Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 
 L4. Incentivar els consumidors 
 L5. Potenciar l’ambientalització de la contractació 
 

Com a suport al procés de participació es va crea la bústia d’ecodisseny 
25

 del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, permanentment operativa, com també, 

una nova pàgina web informativa dels esdeveniments relacionats amb el 

procés, incloent-hi un formulari en línea , per tal que els actors socials 

interessats, hi poguessin aportar el seu punt de vista, opinió i experiència. 

Aquest formulari va restar operatiu durant el temps que va durar el procés de 

participació i va rebre 22 aportacions per part de 10 persones en representació 

de 9 empreses, entitats o professionals. 

Tanmateix, els dies 16 i 23 de novembre es van fer dues sessions de debat, 

obertes a tothom,  per a debatre i aportar opinions al document de treball inicial. 

La primera de les sessions va tractar sobre l’eix estratègic “Estímul de l’oferta 

de productes i serveis sostenibles”. La segona sessió va tractar sobre 

“L’impuls de la demanda d’un mercat sostenible” 
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4.3. Desenvolupament de les sessions de 
debat 
 

L’objectiu bàsic del procés de participació era el d’aprofundir, validar i  

verificar la consistència de les accions proposades al document base, a la 

vegada que també, recollir noves propostes de mesures i accions que 

l’Estratègia podria integrar. 

Es va escollir el format de la tertúlia cafè. Aquest innovador, a la vegada que 

contrastat mètode de participació, es basa en l’organització de grups petits que 

faciliten la participació de totes les persones assistents i permeten que totes les 

idees i punts de vista puguin ser exposats, escoltats i compartits. 

Un equip de dinamització (format per 3 persones de l’equip de La Vola) va 

desenvolupar el paper d’agent facilitador del debat, de dinamitzador de la 

sessió i de la recollida de la informació generada i aportada per les persones 

assistents. Tanmateix es  va comptar amb la presència de diversos tècnics de 

la DGQA, DGPA i de l’ARC amb l’objectiu d’aclarir dubtes o resoldre preguntes 

concretes referents al document base. 

A la primera sessió del debat, “Estímul de l’oferta de productes i serveis 

sostenibles” , hi van participar un total de 13 entitats i 24 assistents, entre 

empreses, associacions, professionals del disseny i administracions. 

A la segona sessió de debat, “L’impuls de la demanda d’un mercat 

sostenible”, hi van participar un total de 14 entitats i 24 assistents, entre 

empreses, associacions, professionals del disseny i administracions. 

En finalitzar cada sessió es va passar a tots els assistents una enquesta 

d’avaluació. La valoració general de les sessions és molt positiva i se situa 

majoritàriament entre els 8 i 9 punts sobre 10. Concretament, els participants 

consideren que les qüestions tractades són molt importants (70%) i que s’ha 

aprofundit suficientment en aquestes qüestions (83%). Pel que fa als objectius, 

organització, dinàmica de la sessió i els seus resultats, la puntuació també és 

força elevada, situant-se la mitjana per sobre dels 8 punts sobre 10. Els ítems 

amb la puntuació mitjana més baixa han estat els canals utilitzats per a la 

convocatòria (6,93/10 punts) i l’horari de realització de les sessions (7,5/10 

punts). 
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 4.4. Resultats del procés de participació 

Un total de 58 persones i 36 empreses, entitats i administracions van participar, 

o bé directament a les sessions de debat amb desenes de propostes i 

comentaris, o bé indirectament mitjançant el formulari en línia.  No s’ha tingut 

en compte el personal propi del DTES. 

 

Cal esmentar que durant l’elaboració del document base, el mes de maig de 

2010 es va celebra una  sessió de pluja d’idees (brainstorming) en la que van 

participar 40 persones entre professionals i experts relacionats amb la temàtica 

dels àmbits acadèmic, empresarial, associatiu, etc. (cal afegir-hi 10 persones 

més integrants del grup de treball del DTES) en representació de 33 empreses, 

entitats i administracions 

 

Empreses, entitats i organismes, que han participat en alguna de les 
fases d’elaboració de l’Estratègia: 
 
ÀBAC ENGINYERS ERF – Estudi Ramón Folch 

ACITRE - Associació Catalana d'Instal·lacions 

de Tractament de Residus Especials 

Foment del Treball Nacional 

ADI-FAD – Associació de Disseny Industrial Fundació Fòrum Ambiental 

AENOR Fundació Prevenció de Residus i Consum 

Responsable 

Agència Catalana de l’Aigua iMAT Centre Tecnològic de la 

Construcció 

Agència de Residus de Catalunya Inèdit Innovació per a la Sostenibilitat 

Agenda 21 Barcelona Institut universitari de recerca en Ciència i 

Tecnologies de la Sostenibilitat - UPC 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat ICTA – Institut de Ciències ambientals - UAB 

Alehop! CO disseny social KH Lloreda 

Associació The Natural Step - Suècia King Kong design 

BCD Barcelona Centre de Disseny lavola sostenibilitat 

Blekinge Institute of Technology, Suècia LEITAT Technological Center 

CAR/PN Regional Activity Centre for Cleaner 

Production 

Mobles 114 Barcelona 
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Club EMAS – Associació d’organitzacions 

registrades EMAS a Catalunya 

NOVOTEC 

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 

(COAMB) 

NUTCREATIVES 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Compostadores On Diseño 

Direcció General d'Ordenació del 

Territori i Urbanisme 

Onadis 

Direcció General de Polítiques Ambientals Organització de Consumidors i Usuaris de 

Catalunya (OCUC) 

Direcció General de Qualitat Ambiental Particulars 

Direcció General de la Qualitat de l'Edificació i 

Rehabilitació de l'Habitatge 

PIMEC 

Direcció General de Relacions Institucionals i 

amb el Parlament 

Professionals 

Dissenyadors/es freelance PRYSMA Calidad y Medio Ambiente 

Ecoembalajes España (ECOEMBES) QUALINNEO 

Ecoinstitut Barcelona Secretaria General de Territori i 

Sostenibilitat – Innovació i Recerca 

El Tinter Arts Grafiques, Edicions i 

Produccions, SAL 

SHARP España 

ELISAVA – Escola Superior de Disseny i 

Enginyeria de Barcelona 

Simpple efficient solutions 

Escola Massana - Centre d'Art i Disseny Subdirecció General de Foment de la 

Qualitat Democràtica 

ESCI-UPF - Escola Superior de Comerç 

Internacional 

Territori 24, arquitectura i urbanisme, s.l.p 

Escola Superior de Disseny – ESDi - 

Universitat Ramon Llull 

ZICLA Productos reciclados 

Estudi Blanc - Blanc & Vidal  
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En total, s’han rebut 78 aportacions, les quals s’han inclòs a les actuacions 

definides prèviament al document de treball o bé han generat noves actuacions 

que s’incorporen a l’Estratègia. Les propostes rebudes s’han sistematitzat en 

l’informe de resultats de les sessions de debat i en el document recull de les 

propostes rebudes a través del formulari en línia, ambdós documents públics al 

web. 

Totes les propostes rebudes a través del formulari en línia i de les sessions de 

debat del procés de participació es van classificar segons el seu eix estratègic i 

línia bàsica i han estat valorades per a la seva integració en la redacció de 

l’Estratègia. 

Per tant, s’han considerat les matisacions i/o modi ficacions de les 

propostes existents, així com, les propostes d’actu acions noves o 

diferents. 

Les primeres, esmenes o modificacions de les accions existents, s’han 

incorporat directament en el redactat de les actuacions i línies de treball de 

l’Estratègia. 

Les darreres, propostes de noves actuacions, han estat avaluades per a 

determinar la seva viabilitat i eficiència, classificant-les en les següents 

categories: 

 

• S’accepta la proposta  i s’integra a l’Estratègia catalana d’ecodisseny. 

• S’accepta parcialment . Una part del seu contingut es acceptat o bé 

s’accepta la proposta en conjunt, però amb matisos. 

• S’accepta  la proposta però resta condicionada  al pressupost o 

supeditada a altres actuacions. 

• Es rebutja  la proposta i s’indiquen els motius. 

 

Els tres primers casos s’han incorporat al document de treball per a conformar 

definitivament l’Estratègia catalana d’ecodisseny. 

 

Tot seguit i de manera gràfica es comptabilitzen les propostes noves, tant del 

formulari en línea, com de les sessions de debat: 
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ACCEPTADES ACCEPTADES 

PARCIALMENT 

REBUTJADES TOTAL DE 

PROPOSTES 

EIX 1 LÍNIA 1 8 4 5 17 

 LÍNIA 2 2 0 3 5 

 LÍNIA 3 5 1 1 7 

EIX 2 LÍNIA 4 1 1 2 4 

 LÍNIA 5 3 0 0 3 

TOTAL  19 6 11 36 

 

Per tant, el percentatge de propostes noves acceptades totalment o 

parcialment respecte el total de propostes rebudes ha estat del 70%. 

Els resultats del procés de valoració de les propostes de noves actuacions i els 

motius pels quals es rebutgen o s’accepten parcialment algunes propostes, es 

van comunicar personalment als participants i resten exposats a la web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat a través del “Document de retorn de les 

propostes rebudes”. 
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5. Estratègia i actuacions 
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5.1.Eixos estratègics 
El Pla d’Acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny definitiva es desenvolupa a 

partir de tres eixos estratègics:    

 

Eix 1: Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
Eix 2: Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 
Eix 3: Aplicació del l’Estratègia   
 

 

5.2.Línies bàsiques 
Els tres eixos estratègics contenen diverses línies bàsiques, les quals 

s’implementen mitjançant diverses actuacions concretes 

 

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
 L1. Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin 

l’ecodisseny 
 L2. Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i centres 

de recerca 
 L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els 

diferents actors 
 
Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 
 L4. Incentivar els consumidors 
 L5. Potenciar l’ambientalització de la contractació 
 
Eix 3. Aplicació de l’Estratègia 
 L6. Governança 
 L7. Comunicació i recerca 
 

 

5.3.Actuacions 
A partir de la diagnosi realitzada a nivell intern: anàlisi de la legislació existent i 

les tendències cap el futur, reunions de treball amb els responsables del DTES, 

sessions participatives amb actors decisius en ecodisseny a Catalunya, 

definició d’un DAFO intern, el procés de participació, etc; s’han establert les 
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actuacions definitives que es consideren més apropiades i per les quals cal 

començar a treballar per aconseguir implementar criteris de sostenibilitat en 

l’actual sistema productiu català .  

Les accions desenvolupades en la present Estratègia corresponen 

principalment a aquelles que pot implementar directament el Departament 

de Territori i Sostenibilitat (DTES), amb major o menor intensitat. Malgrat 

això, no es limita l’abast de l’Estratègia catalana d’ecodisseny i s’inclouen 

algunes actuacions que caldrà dur a terme mitjançan t els acords i 

col·laboracions  necessàries en cada moment amb les administracions, 

entitats, centres docents, sectors i organitzacions oportuns. 

Cal indicar que algunes actuacions presenten un component pluriestratègic  i 

resulten útils tant per a estimular l’oferta de productes i serveis sostenibl es 

com per impulsar la demanda d’un mercat sostenible, pel que podrien 

haver-se situat tant en un eix com en altre. 

Un cop integrades al document base de treball les aportacions dels actors 

socials participants, el resultat és un conjunt d’actuacions considerades les més 

adequades i viables, en aquest primer període, per intentar assolir una 

producció i consum més sostenible a Catalunya i aprofitar, així mateix, el seu 

caràcter innovador i estimulador d’una economia verda sostenible en 

creixement. 
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Relació d’actuacions de l’Estratègia catalana d’ecodisseny 
(ecodiscat 2012-2015): 
 
 
Eix 1: Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 

L1. Incentivar a empreses i dissenyadors perquè incorporin l’ecodisseny 
01. Donar a conèixer el concepte d’ecodisseny i els seus avantatges 

ambientals, econòmics  i competitius. 
02. Promoció de l’ecodisseny a través d’un premi específic. 
03. Promoció de  jornades d’informació i difusió. 
04. Elaboració d’una col·lecció d’experiències d’èxit en ecodisseny a 

Catalunya. 
05. Creació un mapa de l’ecodisseny a Catalunya. 
06. Publicitar les empreses que ecodissenyen. 
07. Creació d’una metodologia de suport a la implantació de projectes 

sectorials d’ecodisseny. 
08. Crear una eina de càlcul d’ecodisseny. 
09. Impulsar i afavorir l’accés a serveis d’assessorament i suport tècnic. 
10. Dissenyar un Programa d’Acords voluntaris per a un mercat 

sostenible. 
11. Incentivar implantacions i certificacions de la norma ISO 14006 i 

Declaracions ambientals de producte. 
12. Fomentar la formació en ecodisseny per a empreses i professionals. 
13. Implantació de sistemes de gestió ambiental a les institucions 

públiques. 
14. Creació de noves categories d’ecoetiquetes. 
15. Compra verda pública: Observació de l’ecodisseny com a criteri en 

tots els concursos públics i convocatòries. 
16. Incentivar la creació d'econegocis per a emprenedors. 

 

17. Foment d’eines per a promoure la comercialització de productes 
reciclats i/o ecodissenyats, com per exemple, la Xarxa Compra 
Reciclat. 

 
 
Eix 1: Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 

L2. Impulsar la transversatilitat de l’ecodisseny en titulacions 
universitàries i centres de recerca 
18. Incorporar l’ecodisseny en el programa formatiu de titulacions 

universitàries en general. 
19. Introducció de l’ecodisseny a les escoles. 
20. Incentivació de la creació d’un màster en ecodisseny. 
21. Creació de tallers d’ecodisseny per a la col·laboració entre 

universitats, professionals i empreses. 

 

22. Creació d’una plataforma de treball en ecodisseny. 
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Eix 1: Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles 
L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els 
diferents actors 
23. Creació d’una plataforma virtual d’intercanvi d’experiències i de 

difusió de l’ecodisseny. 
24. Potenciació de la col·laboració amb altres organitzacions vinculades 

amb l’ecodisseny. 
25. Foment de la col·laboració entre empreses. 
26. Introducció i normalització de l’ecodisseny en el mon del disseny de 

béns i serveis i a les seves activitats socials. 
27. Promoció de sessions tècniques de transferència de coneixements. 
28. Elaboració de guies d'aplicació de criteris d'ecodisseny. 

 

29. Promoció de la compra verda i ecodisseny. 
 
 
 
 
Eix 2: Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 

L4. Incentivar els consumidors 
30. Elaboració de campanyes  de  sensibilització i  exposicions  per a la 

difusió de les ecoetiquetes i el consum responsable. 
31. Formació a grups d’interès, formadors i intermediaris multiplicadors. 
32. Impuls de  l’ecodisseny  a  fires  sectorials  o  especialitzades  i  

valorar l’organització d’una fira d’ecodisseny. 

 

33. Comunicació dels beneficis econòmics de la incorporació de criteris 
ecològics. 

 
 
 
 
Eix 2: Impuls de la demanda d’un mercat sostenible 

L5. Promoure l’ambientalització de la contractació 
34. Definició i incorporació de criteris objectius d’ecodisseny als 

processos de contractació pública. 
35. Avantatge competitiu de la certificació en ecodisseny (ISO 14006) en 

la compra verda pública. 
36. Seguir impulsant l’ambientalització de la contractació pública als 

departaments i empreses de la Generalitat de Catalunya i altres 
administracions locals i supralocals. 

 

37. Promoure que les empreses ambientalitzin els seus contractes amb 
els proveïdors. 
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Eix 3: Aplicació de l’Estratègia 
L6. Governança 
38. Assignació de responsabilitats de gestió. 
39. Creació d’una comissió intradepartamental. 

 

40. Creació dels grups de treball necessaris per línies de treball i 
objectius. 

 
 
 
Eix 3: Aplicació de l’Estratègia 

L7. Comunicació i recerca 
41. Difusió, a tot el conjunt de la societat, de l’Estratègia catalana 

d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015). 

 

42. Recerca dels avenços en ecodisseny del conjunt de la Unió Europea. 
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Actuacions detallades de l’Estratègia catalana d’ecodisseny 
(ecodiscat 2012-2015): 
 
 

   TÍTOL 
Donar a conèixer el concepte d’ecodisseny i els seus 
avantatges ambientals, econòmics  i competitius. 

 

DESCRIPCIÓ 

L’ecodisseny  és un concepte i una metodologia que 
s’implementa en la fase de disseny i que afecta a tot el 
cicle de vida de productes i serveis. Cal conèixer els seus 
objectius, la manera d’aplicar-lo i els avantatges 
ambientals, econòmics i competitius que proporciona. 

Actuació  relacionada amb totes les demés 
actuacions.  

INDICADORS Imputs de reinformación (articles, notícies, consultes, 
etc). 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 
 

TÍTOL Promoció de l’ecodisseny a través d’un premi específic. 

DESCRIPCIÓ 

És evident l’èxit del Premi de Disseny per al Reciclatge 
(sisena edició el 2011). Caldria establir els criteris a 
seguir per a un nou premi d’ecodisseny que integri altres 
aspectes i no només el reciclatge, o bé, establir un nou 
format evolucionat de l’existent. 

Actuacions  relacionades:  1, 4, 5, 6, 17, 26, 27, 30 i 
41. 

INDICADORS 

1. Nombre d’empreses, entitats o professionals  
participants. 

2. Impacte mediàtic. 
3. Nombre de prototips fabricats comercialment. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

01 

02 
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TÍTOL Promoció de jornades d’informació i difusió. 

DESCRIPCIÓ 

Tot i que s’han impulsat nombroses jornades de difusió, 
cal obrir una nova línia que incentivi a empreses i 
dissenyadors a incorporar l’ecodisseny mitjançant 
l’exposició pràctica dels seus avantatges ambientals, 
socials, competitius i econòmics. 

Actuacions  relacionades:  1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 
16, 26, 28, 29, 30, 32, 33 i 41. 

INDICADORS 

1. Nous projectes de col·laboració entre empreses i/o 
dissenyadors. 

2. Increment de registres d’empreses / professionals 
interessats tant a col·laborar com a rebre informació 
específica. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 
 
 

TÍTOL 
Elaboració d’una col·lecció d’experiències d’èxit en 
ecodisseny a Catalunya. 

 

DESCRIPCIÓ 

L’ecodisseny és present a molts productes i serveis que 
ens són quotidians i  que han obtingut un èxit comercial 
pels avantatges que li confereix aquest fet diferencial. Cal 
fer-ne difusió i destacar les seves millores ambientals.   

Actuacions  relacionades:  1, 2, 5,  6, 14, 17, 23,   28, 
30 i 41. 

INDICADORS Nombre s’experiències  recollides i publicitades. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

03 

04 
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TÍTOL Creació d’un mapa de l’ecodisseny a Catalunya. 

DESCRIPCIÓ 

Amb l’objectiu de donar a conèixer casos i experiències 
de productes i processos que incorporen l’ecodisseny, cal 
crear un mapa de l’ecodisseny a Catalunya. Això permet 
donar a conèixer aquests productes i serveis, i a més, es 
fomenta la possibilitats d’intercanvi i coneixement entre 
empreses, entitats i sectors geogràficament propers. 

Actuacions  relacionades:  1, 2, 3, 4, 6, 14,  17, 23, 28, 
30 i 41. 

INDICADORS Nombre d’empreses, entitats o professionals identificats 
geogràficament i sectorialment. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 
 

TÍTOL Publicitar les empreses que ecodissenyen. 

DESCRIPCIÓ 

Publicitar les empreses que ecodissenyen, de cara a que 
els consumidors interessats en productes o serveis 
ecodissenyats, les puguin conèixer. Així mateix, pot ser 
una manera de reconèixer l’esforç d’aquestes empreses. 
Actualment hi ha a Catalunya, per exemple,  més de 16 
estudis d'arquitectura certificats en la Norma ISO 14006, 
els quals apliquen l'ecodisseny a tots els seus projectes 
d'edificació i d'urbanització. 

Actuacions  relacionades:  1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 1 7, 23, 
30 i 41 

INDICADORS Nombre d’empreses, entitats  i professionals identificats i 
publicitats. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

05 

06 
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TÍTOL Creació d’una metodologia de suport a la implantació de 
projectes sectorials d’ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

Tota activitat pot determinar si és possible ambientalitzar 
el disseny dels seus productes o serveis. És el primer 
pas per implementar l’ecodisseny. Caldrà suport i 
assessorament. Aquesta actuació es troba estretament 
relacionada amb la de impulsar l'accés a serveis 
d'assessorament i suport tècnic. Actuació que resta 
condicionada a la creació  dels instruments metodològics 
i econòmics adequats. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 8, 9, 10,12, 21, 2 2 28 i 
41. 

 INDICADORS Nombre d’activitats que sol·licitin,  rebin suport i/o 
assessorament. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 

TÍTOL Crear una eina de càlcul d’ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

Existeix una clara necessitat d'eines quantitatives per 
simular el comportament ambiental de productes i serveis 
i determinar la millora ambiental assolida. Aquesta eina 
ha d’estar adaptada a cada tipus de producte. A escala 
europea hi ha diverses eines per ecodissenyar com 
l’ECODESIGN PILOT, l’ Ecolizer 2.0, l’EDIT, l’ECO-it, etc.  
Caldria crear una eina de càlcul pròpia basada en 
l’ecodisseny  i l’ACV per a ús d’empreses i dissenyadors. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 7, 9, 12, 23, 26, 27, 28 
i 41. 

INDICADORS 
1. Sol·licituds per l’ús de la eina. 
2. Incidències rebudes. 
3. Grau de satisfacció dels usuaris. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

07 

08 
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TÍTOL Impulsar i afavorir l’accés a serveis d’assessorament i 
suport tècnic.  

DESCRIPCIÓ 

El desconeixement per part de les empreses i 
professionals del propi concepte d’ecodisseny mateix, 
així com dels avantatges ambientals i comercials que pot 
oferir, dificulta la seva implementació i normalització. Cal 
afavorir l’assessorament i el suport tècnic als sectors 
productius. El format d’aquest suport caldrà definir-lo en 
funció de la demanda i dels recursos disponibles. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 21, 
23, 25, 26, 27, 28, 31, 32 i 41. 

INDICADORS Nombre de sol·licituds d’assessorament. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 
 

TÍTOL Dissenyar un Programa d’Acords voluntaris per a un 
mercat més sostenible. 

DESCRIPCIÓ 

El DTES ja disposa de prou experiència en Acord 
voluntaris, com ara, el de  la reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic dirigit a la petjada de carboni 
d’organitzacions i ara, en fase pilot, la petjada de carboni 
de productes (basat en l’ACV). Cal, doncs, dissenyar 
noves línies de compromís que complementin o englobin 
aquelles línies existents. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 7, 9, 11, 12, 17, 21, 24, 
25, 26, 28, 37 i 41. 

INDICADORS Nombre d’adhesions. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

09 

10 



 
Estratègia catalana d’ecodisseny  -  ecodiscat  2012-2015  
 

75 

 
 

TÍTOL Incentivar implantacions i certificacions de la norma ISO 
14006 i Declaracions ambientals de producte  

DESCRIPCIÓ 

La norma ISO 14006 està estretament relacionada amb 
els sistemes de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001). 
Cal fomentar les sinèrgies d’ambdues. La incentivació no 
es limita a possibles subvencions, com ja s’està fent per 
a la certificació dels sistemes de gestió ambiental o la 
norma ISO 14006 d’ecodisseny o l’ecoetiquetatge, si no 
també, que sigui requisit indispensable, o almenys 
valorable,  per accedir a determinats  ajuts, concursos de 
l'Administració, compra verda..etc. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 25, 26, 
27, 32, 35 i 41. 

INDICADORS Increment del nombre d’empreses amb ISO 14006.  

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 

TÍTOL Fomentar la formació en ecodisseny per a empreses i 
professionals. 

DESCRIPCIÓ 

La incorporació dels aspectes ambientals al disseny 
requereix d’una formació específica. Facilitar aquesta 
formació a les empreses pot accelerar el procés de 
normalització de l’ecodisseny a les fases de disseny de 
productes i serveis. És necessari estudiar la compatibilitat 
de les línies d’ajut existents i l’objectiu d’aquesta 
actuació, per a assolir, amb el màxim d’eficiència 
possible. 
Actuacions  relacionades:  1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 1 6, 18, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31 i 41. 

INDICADORS 

1. Nombre d’ajuts vinculats. 
2. Nombre d’ajuts concedits. 
3. Nombre de casos en els quals s’han implementat els 

coneixements adquirits. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

11 

12 
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TÍTOL Implantació de sistemes de gestió ambiental a les 
institucions públiques. 

DESCRIPCIÓ 

Implantació de la norma ISO 14001 o EMAS  a cada 
departament de la Generalitat i fomentar-la a altres 
administracions públiques. 

Actuacions  relacionades:  1, 15, 34, 35, 36 i 41.  

INDICADORS Nombre d’administracions públiques amb sistema de 
gestió ambiental. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS 
PERQUÈ INCORPORIN L’ECODISSENY 

 
 
 
 

TÍTOL Creació de noves categories d’ecoetiquetes. 

DESCRIPCIÓ 

Fomentar la creació de noves categories d’ecoetiquetes 
que permetin una generalització de l’ecodisseny  en 
diferents productes, serveis i processos i així fomentar el 
creixement del seu abast. 

Actuacions  relacionades:  1, 4, 5, 6, 15, 17,  29,  30, 
32, 33, 34, 36, 37 i 41. 

INDICADORS Noves categories d’ecoetiquetes o categories revisades. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS A 
INCORPORAR L’ECODISSENY 

 
 
 
 
 

14 

13 
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TÍTOL Compra  verda pública:  Observació de l'ecodisseny  com 
a criteri en tots els concurs públics i convocatòries. 

DESCRIPCIÓ 

Establir els criteris d’ecodisseny que han de complir els 
productes i serveis que adquireixi per concurs 
l’Administració pública. 

Actuacions  relacionades:  1, 11, 13, 14, 17, 29, 3 4, 35, 
36, 37 i 41 

INDICADORS Nombre de categories amb criteris d’ecodisseny definitis. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS A 
INCORPORAR L’ECODISSENY 

 
 
 
 

TÍTOL Incentivar la creació d'econegocis per a emprenedors. 

DESCRIPCIÓ 

Reduir les despeses associades a la creació 
d'econegocis per a emprenedors i/o facilitar-ne la seva 
constitució. Sovint es pensa en empreses existents i no 
en la possibilitat de noves empreses. Cal potenciar les 
activitats més sostenibles. Cal donar suport a nous 
models de negoci, com per exemple, els que permeten 
avançar en la prevenció de residus. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 9, 12, 17, 18, 19,  20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32  i 41 

INDICADORS Nombre d’econegocis creats per a emprenedors amb 
col·laboració pública. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS A 
INCORPORAR L’ECODISSENY 

 
 

15 
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TÍTOL 
Foment d’eines per a promoure la comercialització de 
productes reciclats i/o ecodissenyats, com per exemple,  
la Xarxa Compra Reciclat. 

DESCRIPCIÓ 

Cal fomentar la comercialització de productes reciclats i/o 
ecodissenyats.  
Una de les eines actualment existents, és la Xarxa 
Compra Reciclat (XCR), espai de trobada virtual entre 
oferents i demandants de productes reciclats, reciclables 
i/o biodegradables, amb el propòsit de crear un nucli de 
connexió entre actors i dinamitzar el mercat d’aquests 
productes. 

Actuacions  relacionades:   1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 
23, 29, 34, 35, 36, 37 i 41. 

INDICADORS 
1. Nombre d’oferents a la XCR 
2. Nombre de demandants a la XCR 
3. Nombre de productes al catàleg 

EIX   ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L1 
INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYADORS A 
INCORPORAR L’ECODISSENY 

 
 
 
 

TÍTOL Incorporació de l’ecodisseny en el programa formatiu de 
titulacions universitàries en general. 

DESCRIPCIÓ 

Les titulacions universitàries solen ser molt 
especialitzades i sovint no incorporen els aspectes 
ambientals en el seu temari. Cal facilitar els 
coneixements ambientals disponibles relacionats amb 
cada una de les titulacions universitàries.  
Aquesta és una actuació que el DTES no pot impulsar tot 
sol, pel que caldrà establir acords i col·laboracions amb 
els organismes competents i de gestió. 
 
Actuacions  relacionades:  1, 12, 16, 20, 26 i 41  

INDICADORS Nombre de titulacions universitàries que incorporen 
crèdits d’ecodisseny. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS 
SOSTENIBLES    

LÍNIA BÀSICA L2 
IMPULSAR LA TRANSVERSATILITAT DE 
L’ECODISSENY EN TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I 
CENTRES DE RECERCA 

 

18 
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TÍTOL Introducció de l'ecodisseny a les escoles. 

DESCRIPCIÓ 

Darrerament s’han iniciat diverses iniciatives per a 
introduir determinats coneixements o conceptes que no hi 
són presents habitualment al currículum escolar.  Per 
exemple, aquest darrer any s’han impartit classes 
d’emprenedoria a diverses escoles de Catalunya, amb la 
finalitat de fomentar l’esperit emprenedor amb 
metodologies de les escoles de negoci per a fomentar la 
creació i la gestió d’empreses. Es vol incidir en aquestes 
assignatures perquè  incloguin el concepte  i aplicació de 
l’ecodisseny com a eina d’innovació, de diferenciació, de 
valor afegit i de sostenibilitat. S’aprofitaran, tanmateix, 
aquells programes o experiències ja iniciats, com per 
exemple el Programa Escoles Verdes. 
El DTES establirà acords i col·laboracions amb els 
organismes competents i de gestió. 
Actuacions  relacionades:  1, 16, 26 i 41  

INDICADORS Nombre d’alumnes que hagin accedit, curricularment  a 
l’escola, a l’ecodisseny.  

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L2 
IMPULSAR LA TRANSVERSATILITAT DE 
L’ECODISSENY EN TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I 
CENTRES DE RECERCA 

 
 

TÍTOL Incentivació de la creació d’un màster en ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

Si bé es considera fonamental proporcionar un caràcter 
més transversal a l’ecodisseny es considera també 
necessari que es creï un màster específic en ecodisseny 
en alguna de les universitats de Catalunya.   
Aquesta és una actuació que el DTES no pot impulsar tot 
sol, pel que caldrà establir acords i col·laboracions amb 
els organismes competents i de gestió. 
Actuacions  relacionades:  1, 16, 18 i 41  

INDICADORS 1. Nombre de màsters en ecodisseny a Catalunya. 
2. Nombre d’alumnes als màsters en ecodisseny. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L2 
IMPULSAR LA TRANSVERSATILITAT DE 
L’ECODISSENY EN TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I 
CENTRES DE RECERCA 

20 
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TÍTOL Creació de tallers d’ecodisseny per a la col·laboració 
entre universitats, professionals i empreses. 

DESCRIPCIÓ 

Aprofitant les relacions mantingudes aquests darrers 
anys entre el DTES i universitats, centres de recerca i 
escoles de disseny, caldria fer un pas endavant per 
promoure espais de trobada de caire formatiu entre 
aquests centres i les empreses i professionals 
interessats. Alguns d’aquests centres són: ICTA, ESDI, 
ESCI, Universitat Rovira i Virgili, Xarxa Catalana d’ACV, 
Red española de ACV, Ecotech SUDOE, ...etc. 

Actuacions  relacionades:  1, 7, 9, 10, 12, 16, 27 i 41 

INDICADORS 
1. Nombre de tallers 
2. Valoració dels tallers per part dels participants 
3. Materialització de nous projectes productius 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L2 
IMPULSAR LA TRANSVERSATILITAT DE 
L’ECODISSENY EN TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I 
CENTRES DE RECERCA 

 
 

TÍTOL Creació d’una plataforma de treball en ecodisseny.  

DESCRIPCIÓ 

Per  millorar la cooperació i col·laboració entre centres de 
recerca, universitats i el sector privat, és  prioritària la 
creació d’una xarxa o plataforma que els permeti 
disposar de canals de comunicació i de col·laboració. Cal 
considerar les xarxes de centres de recerca tecnològica 
existents com és el cas de les d’Innovació Tecnològica 
(XIT–CIDEM), la de Centres Tecnològics (XCT) i la de 
Centres de Difusió Tecnològica (XCDT) per incorporar 
l’ecodisseny en les seves línies d’investigació. Caldria 
interrelacionar les xarxes i plataformes existents. 

Actuacions  relacionades:  1, 7, 12, 16, 25, 26, 27  i 41 

INDICADORS 
1. Nombre d’enllaços entre xarxes i plataformes. 
2. Nombre de consultes. 
3. Nombre de projectes generats entre actors socials. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L2 
IMPULSAR LA TRANSVERSATILITAT DE 
L’ECODISSENY EN TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I 
CENTRES DE RECERCA 

21 
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TÍTOL Creació d’una plataforma virtual d’intercanvi 
d’experiències i de difusió de l’ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

Per avançar en la normalització de l’ecodisseny de 
productes i serveis cal en primer lloc aprofitar el 
coneixement existent. 

Ha arribat el moment de compartir tota aquesta 
informació per tendir vers un mercat sostenible, el qual es 
construirà amb la participació dels centres de recerca, 
universitats, empreses, consultories, escoles de disseny, 
professionals, administracions, etc. 
Cal inventariar les plataformes o portals virtuals existents 
per a establir el format més òptim i eficient. 

Actuacions  relacionades:  1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16 , 17, 
24,  25, 26, 27 i 41 

INDICADORS 
1. Nombre d’aportacions i accessos a la plataforma. 
2. Nombre de projectes generats entre actors socials. 
3. Nombre d’enllaços interns i externs. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 

 
 

TÍTOL Potenciació de la col·laboració amb altres organitzacions 
vinculades amb l’ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

Potenciació de la col·laboració i la creació de sinergies 
entre Catalunya i altres administracions o organitzacions, 
com per exemple, el País Basc, per a la consecució 
d’objectius comuns i l’intercanvi d’experiències. Es 
considera que la societat pública en l’àmbit de la gestió i 
protecció del medi ambient del País Basc (IHOBE) ha 
desenvolupat una important tasca en la implementació de 
l’ecodisseny en l’àmbit del País Basc.  

Actuacions  relacionades:  1, 10, 16, 23, 25, 26, 2 7 i 41 

INDICADORS Nombre específic de punts en els quals  s’hagi arribat a 
un acord o intercanvi d‘experiències. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 

23 
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TÍTOL Foment de la col·laboració entre empreses. 

DESCRIPCIÓ 

Realitzar una tasca prèvia de classificació per sectors de 
les diferents tipologies d'empreses que ecodissenyen i 
proposar  una o més persones amb experiència que 
serveixin de referència (de manera voluntària)  per a  
cada sector i que estiguin disposades a donar suport i/o 
col·laboració mútua a noves empreses que volen 
incorporar l'ecodisseny  als seus productes. 

Actuacions  relacionades:  1, 9, 10, 11, 12, 16, 22 , 23, 
24, 26, 27, 28 i 41. 

INDICADORS 
1. Nombre d’empreses disposades a col·laborar-hi. 

2. Nombre d’intercanvis d’experiència entre empreses. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 

 
 
 
 

TÍTOL Introducció i normalització de l’ecodisseny en el mon del 
disseny de béns i serveis i a les seves activitats socials. 

DESCRIPCIÓ 

El disseny a Catalunya és molt present, tant 
professionalment com formativament. Cal aprofitar els 
esdeveniment existents vinculats al disseny i treballar 
perquè incorporin  el valor afegit de l’ecodisseny. 

Actuacions  relacionades:  1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 1 2, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33 i 41. 

INDICADORS Nombre d’esdeveniments sobre el  quals s’hagi pogut 
incidir. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 

 
 

25 
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TÍTOL Promoció de sessions tècniques de transferència de 
coneixements  

DESCRIPCIÓ 

Sessions tècniques que incloguin experiències  
empresarials, sectorials, universitàries i altres, així com, 
la realització de tallers pràctics per a facilitar el debat i 
promoure noves idees. 

Actuacions  relacionades:  1, 8, 9, 11, 12, 16, 21,  22, 
23, 24, 25, 26 i 41. 

INDICADORS Número d’assistents: empreses i professionals. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 

 
 

TÍTOL Elaboració de guies d'aplicació de criteris d'ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

S’ha de proporcionar eines que permetin identificar els 
aspectes ambientals més significatius i facilitar una 
sistemàtica de definició d'objectius quantificables. 
Cal  fomentar la difusió de l’experiència adquirida per 
empreses i dissenyadors/es. Per exemple, en el sector 
de les arts gràfiques es troba en desenvolupament una 
guia de l'ecodisseny gràfic, liderada per una empresa 
catalana. 
Cal aprofitar, en primer lloc,  els instruments per a 
l’aplicació de criteris d’ecodisseny treballats i elaborats 
pel propi DTES o per altres entitats  o organismes. En 
altres casos caldrà fomentar l’estudi i definició  de criteris 
per aquells  camps en que no existeixin els materials i 
instruments adequats.  

Actuacions  relacionades:    1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 0, 12, 
25, 26 i 41. 

INDICADORS 1. Nombre de guies i instruments disponibles. 
2. Nombre d'empreses i dissenyadors participants. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 
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TÍTOL Promoció de la compra verda i ecodisseny. 

DESCRIPCIÓ 

Creació d’eines que fomentin la relació entre compra 
verda i ecodisseny. Es tracta de conceptes estretament 
relacionats i que indubtablement el seu treball conjunt 
comportarà un benefici ambiental important. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 12, 14, 15, 16, 17 , 26, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 41. 

INDICADORS Nombre de categories amb criteris definits. 

EIX 1 
ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES I 
SERVEIS SOSTENIBLES 

LÍNIA BÀSICA L3 
AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS 

 
 
 
 
 
 

TÍTOL 
Elaboració de campanyes de sensibilització i exposicions 
per a la difusió de les ecoetiquetes i el consum 
responsable. 

DESCRIPCIÓ 

La sensibilització és un procés lent però indispensable. 
Els aspectes pressupostaris poden condicionar el format, 
però no el contingut. El DTES disposa de material 
elaborat amb anterioritat i que és totalment vigent, com 
per exemple la Guia d’ecoetiquetes i altres.  

Actuacions  relacionades:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 29 , 31, 
32, 33, 34, 36, 37 i 41. 

INDICADORS Nombre d’actuacions concretes dutes a terme 

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L4 INCENTIVAR ELS CONSUMIDORS 
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TÍTOL Formació  a  grups  d’interès,  formadors  i  intermediaris 
multiplicadors. 

DESCRIPCIÓ 

El concepte d’ecodisseny  no és conegut per tots els 
grups de població. A més d’implementar eines de difusió i 
sensibilització general, cal que s’actuï sobre grups 
concrets d’interès (per exemple, a les escoles, als gremis 
i associacions de comerciants, a formadors i educadors. 
Així mateix cal aprofitar els intermediaris multiplicadors, 
és a dir, empreses, persones, administracions que tenen 
contactes amb diferents sectors, aconseguint una difusió 
molt més ràpida i directa a sectors concrets. 

Actuacions  relacionades:  1, 9, 12, 30 i 41  

INDICADORS Nombre de cursos realitzats a grups d’interès, formadors 
i intermediaris multiplicadors. 

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L4 INCENTIVAR ELS CONSUMIDORS 

 
 

TÍTOL 
Impuls de l’ecodisseny a fires sectorials o especialitzades 
i valorar l’organització d’una fira d’ecodisseny. 

 

DESCRIPCIÓ 

Tot i haver valorat la possibilitat d’una fira específica de 
l’ecodisseny, es considera més viable i molt més eficient 
d’entrada, donar suport a les empreses que 
ecodissenyen en fires sectorials o especialitzades.  Això 
pot  comportar la consecució d’objectius com els 
d’agilitzar i coordinar la transferència de coneixement 
entre els diferents actors i la de fomentar una demanda 
més sostenible. Aquests espais de trobada i d’intercanvi 
que proporcionen poden ser clarament beneficiosos. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 9, 11, 14, 16, 26,  27, 
29, 30, 33  i 41. 

INDICADORS Nombre de fires en les que s’ha pogut incidir. 

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L4 INCENTIVAR ELS CONSUMIDORS 
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TÍTOL Comunicació dels beneficis econòmics de la incorporació 
de criteris ecològics. 

DESCRIPCIÓ 

L’experiència de diverses Consultories referma el fet de 
que en situacions en les quals es proposa als clients, tant 
públics com privats (d’arquitectura i urbanització) la 
incorporació de millores ecològiques, el factor 
determinant sol ser el cost i l'amortització de la inversió.  
Costa disposar d'eines de comunicació concretes que 
ajudin a una comunicació clara i convincent.  
Cal incentivar l'estudi i publicació de dades sobre la 
repercussió econòmica de mesures concretes 
quantificables. 

Actuacions  relacionades:  1, 3, 14, 26, 29, 30, 32  i 41. 

INDICADORS Realització dels estudis, publicació dels resultats. 

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L4 INCENTIVAR ELS CONSUMIDORS 

 
 
 

TÍTOL 
Definició i incorporació de criteris objectius d’ecodisseny 
als processos de contractació pública. 

 

DESCRIPCIÓ 

Actualment s’estan ambientalitzant progressivament els 
plecs de contractació pública. 

Caldria reforçar els requeriments ambientals d’aquests 
plecs, establint llindars i percentatges que afavoreixin 
productes i serveis més sostenibles. 

Actuacions  relacionades:  1, 13, 14, 15, 17, 29, 3 0 i 
41. 

INDICADORS  

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L5 
PROMOURE L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 
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TÍTOL Avantatge competitiu de la certificació en ecodisseny 
(ISO 14006) en la compra verda pública. 

DESCRIPCIÓ 

Establir la certificació d’ecodisseny (ISO 14006) com a 
criteri afavoridor en el procés de valoració a la compra 
verda pública. 

Actuacions  relacionades:  1, 11, 13, 14, 15, 17, 2 9, 36, 
37 i 41 

INDICADORS Nombre d’empreses adjudicatàries 

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L5 
PROMOURE L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

 
 
 

TÍTOL 
Seguir impulsant l'ambientalització de la contractació 
pública als departaments i empreses de la Generalitat de 
Catalunya  i altres administracions locals i supralocals. 

DESCRIPCIÓ 

S’està ambientalitzant progressivament la contractació 
pública a determinades administracions, però caldria fer-
ho extensiu a les que encara no han començat, com per 
exemple algunes administracions locals i supralocals que 
tenen un paper rellevant en aquesta matèria. 

Un dels aspectes d’aquesta ambientalització és la 
promoció de la compra de productes reciclats a 
l’Administració pública. 
 
Actuacions  relacionades:  1, 13, 14, 15, 17, 29, 3 0, 31, 
35, 37 i 41. 

INDICADORS  

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L5 
PROMOURE L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 
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TÍTOL Promoure que les empreses ambientalitzin els seus 
contractes amb els proveïdors. 

DESCRIPCIÓ 

Els criteris definits per la compra verda pública poden 
servir també per a l’ambientalització de les compres al 
sector privat. 

Un dels aspectes d’aquesta ambientalització és la 
promoció de la compra de productes reciclats a les 
empreses. 

Actuacions  relacionades:  1, 10, 14, 17, 29, 30, 3 5, 36 
i 41. 

INDICADORS  

EIX 2 
IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT 
SOSTENIBLE 

LÍNIA BÀSICA L5 
PROMOURE L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

 
 
 
 

TÍTOL Assignació de responsabilitats de gestió. 

DESCRIPCIÓ 

Per a la gestió i aplicació ordenada i eficient de les 
actuacions incloses en l’Estratègia, cal establir les 
responsabilitats de gestió que han d’assumir  el personal 
assignat per al seu desenvolupament. 

INDICADORS 

1. Compliment del calendari. 

2. Assoliment dels objectius. 

3. Anàlisi dels resultats esperats. 

4. Reformulació d’objectius no assolits. 

EIX 3 APLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

LÍNIA BÀSICA L6 GOVERNANÇA 
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TÍTOL Creació d’una comissió intradepartamental. 

DESCRIPCIÓ 

El personal del DTES assignat per al desenvolupament 
de l’Estratègia ha de constituir la Comissió 
intradepartamental per a la coordinació i seguiment de 
les actuacions que s’han de dur a terme. 

INDICADORS 
1. Constitució de la Comissió. 

2. Actes de les reunions de seguiment. 

EIX 3 APLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

LÍNIA BÀSICA L6 GOVERNANÇA 

 
 
 
 
 
 

TÍTOL Creació  dels  grups  de treball  necessaris  per línies de 
treball i objectius. 

DESCRIPCIÓ 
Un cop identificades aquelles actuacions on 
competencialment sigui necessari, caldrà establir els 
acords pertinents per a assolir els resultats desitjats. 

INDICADORS 
1. Actes de les reunions amb altres organismes  o 

entitats. 

2. Nombre d’acords signats. 

EIX 3 APLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

LÍNIA BÀSICA L6 GOVERNANÇA 
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TÍTOL 
Difusió, a tot el conjunt de la societat, de l’Estratègia 

catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015).  

DESCRIPCIÓ 

Tot i que la responsabilitat de la gestió recaigui en el 
DTES, és imprescindible la participació i col·laboració 
d’entitats temàticament relacionades, així com de la 
societat en general. La difusió de l’Estratègia és el primer 
pas que cal fer per a començar a implementar 
l’Estratègia. 

Actuació relacionada amb totes les altres actuacion s. 

INDICADORS  

EIX 3 APLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

LÍNIA BÀSICA L7 COMUNICACIÓ I RECERCA 

 
 
 

TÍTOL Recerca dels avenços en ecodisseny del conjunt de la 
Unió Europea. 

DESCRIPCIÓ 

Recerca dels avenços en ecodisseny del conjunt de la 
Unió Europea, establint sinèrgies amb centres de recerca 
pioners, així com amb governs i organismes proactius en 
el tema. Això ha de permetre executar millor  l’Estratègia i 
modular-la d’acord amb les darreres novetats o 
tendències. Cal actuar localment però en sintonia i 
aprofitant els avenços i les línies de treball més globals. 

INDICADORS 
1. Contactes i intercanvis d’experiències. 

2. Relació de programes i/o actuacions  d’altres 
organismes o entitats a escala europea. 

EIX 3 APLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

LÍNIA BÀSICA L7 COMUNICACIÓ I RECERCA 

41 
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6. Desplegament, avaluació i vigència 
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6.1. Desplegament 
 

L’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) té la finalitat d’iniciar i 

implementar un conjunt de noves actuacions, així com, la de contribuir a 

potenciar totes aquelles experiències que en el decurs dels darrers anys s’han 

dut a terme per part d’empreses, entitats, universitats, centres de recerca, 

administracions, col·legis professionals,  ONGs, fundacions..etc, i que tenen la 

finalitat d’avançar cap a una economia sostenible, responsable, competitiva i 

ecoeficient.  

 

L’Estratègia catalana d’ecodisseny ha volgut definir una estratègia ordenada, 

participativa, integradora i oberta que doni suport a les actuacions existents, 

aprofiti les experiències obtingudes, integri la informació generada, fomenti el 

principi de l’eficiència i la sostenibilitat, i potenciï un consum més responsable i 

una major competitivitat de les nostres empreses. 

 

La responsabilitat de la gestió i coordinació de les actuacions incloses en 

l’Estratègia recauen en la Comissió intradepartemental de l’ecodiscat  2012-2015 

del Departament de Territori i Sostenibilitat i dels seus organismes vinculats. 

 

És imprescindible recordar que pràcticament cap de les actuacions incloses en 

aquesta Estratègia pot ser duta a terme, amb uns resultats satisfactoris, sense 

la participació  i col·laboració de tots els actors socials: empreses, entitats, 

universitats, centres de recerca, administracions, col·legis professionals,  

ONGs, fundacions..etc 

 

6.2. Avaluació 
Un cop constituïda la Comissió intradepartamental, definirà el calendari 

d’aplicació de les actuacions de l’Estratègia, així com, els indicadors i els 

objectius necessaris per avaluar de manera continua el seu desenvolupament.  
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6.3 Vigència 

Com bé indica el seu nom, aquesta Estratègia ha de restar vigent fins l’any 

2015, moment en el qual s’haurà recollit prou experiència i coneixement per 

reorientar i/o corregir, si cal, les actuacions, o bé, la manera d’implementar-les. 

Això no treu, que al llarg del seu desenvolupament es prenguin les mesures 

correctores que es considerin més adients per assolir els objectius establerts. 

 

Aquest procés d’avaluació i reflexió ha de permetre renovar i millorar 

l’Estratègia catalana d’ecodisseny per als següents anys.  
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7.1 Enllaços de pàgines web o documents 
 
Al llarg del document hi ha diversos enllaços que en la versió de tractament de 
textos (.doc)  són fàcilment accessibles, però que en la versió Adobe Reader 
(pdf) els vincles poden desaparèixer. 
 
 
Tot seguit s’especifiquen les adreces web on accedir als documents 
referenciats: 
 

 
1
 Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/

?vgnextoid=58df9cd6cf4c6310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=58df9cd6cf4c6

310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
2
 Pla d’acció sobre el consum i producció sostenibles i una política 

   industrial sostenible (SCP/SIP) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:es:PDF 

 
3
 El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Categories 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c

0e1a0/?vgnextoid=3e3cd75e3dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3e3

cd75e3dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
4
 El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Empreses 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0

e1a0/?vgnextoid=f4a3d75e3dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f4a3d

75e3dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
5
 El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Productes i serveis 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0

e1a0/?vgnextoid=f4a3d75e3dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f4a3d

75e3dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

 



 
Estratègia catalana d’ecodisseny  -  ecodiscat  2012-2015  
 

96 

6 
Premis Disseny per al Reciclatge 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=44

b7cfbe182d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=44b7cfbe182d6210VgnVCM1000008d

0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

7 
Ecodisseny de Parcs infantil 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgne

xtoid=69796c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69796c31cdd47210VgnVC

M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

8 
Expositor de cartronet 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgne

xtoid=69796c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69796c31cdd47210VgnVC

M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

9 
Projecte Ecojoguina 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=513

3e708d52d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5133e708d52d6210VgnVCM1000008

d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

10 
Loucomcau 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.d79bdb4ba0c86afd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=d0

7a9a13882d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d07a9a13882d6210VgnVCM100000

8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
11 

Ecosapiens 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.44d9c7aba66dc31e624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=25

b1ce70d868b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=25b1ce70d868b210VgnVCM2000009

b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=820bb184d343e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

 
12 

Trencaclosques: dissenya, ven i compra reciclat  

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=8d2

2e708d52d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8d22e708d52d6210VgnVCM1000008

d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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13 
Xarxa Compra Reciclat 

http://xcr/web/guest/home 

 
14

 Eco-innovation 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ 

 
15

 Comissió Europea + CDTI (Centre pel desenvolupament Tecnològic 

   Industrial) - VII Programa Marc 2007-2013 

http://www.ub.edu/oper/documents/Guia_7PM_CDTI.pdf 

 

16 
Comissió Europea + CDTI (Centre pel desenvolupament Tecnològic 

   Industrial) - Programa Eureka 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=77 

 

17
 Comissió Europea - Programa LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

18
 Administració General de l’Estat - VI Pla Nacional de R+D+i (2008-2011) 

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vg

nextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

19
 Administració General de l’Estat - Pla nacional d’investigació científica 2008-2011 

http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PLAN_NACIONAL_CONSEJO_

DE_MINISTROS.pdf 

 
20

 Administració General de l’Estat - Programa de treball 

http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PROGRAMA_TRABAJO_011_1

2-01-11.pdf 

 

21 Conveni d’Aarhus: Conveni sobre l’accés a la informació, participació del 
públic en la presa de decisions i accés a la justicia en matèria de Medi 
ambient. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28056_es.ht

m 
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22 
Directiva 2003/35/CE del Parlament europeu i del Consell de 26 de maig 
de 2003, per les que s’estableixen mesures per a la participació del públic 
en l’elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el Medi 
ambient. 

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0017:0024:ES:PDF 

 
23 

Llei 27/2006 de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la 
informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient 

 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/07/21/pdfs/A02201-02215.pdf 

 
24 

Decret 401/2004 de 5 d’octubre, pel qual es regula la participació de les 
organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre 
vinculades a l’ecologia i a la protecció. del medi ambient en les activitats i 
programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Terc

er%20sector%20ambiental/Registre%20dEntitats/Decret%20registre%20d'entitats.pdf.pdf 

 

25
 Bústia d’ecodisseny  del DTES 

ecodiscat.tes@gencat.cat 

 


