
Maig, 2018

GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI:  

Etiquetatge ecològic al sqecto  eel llssqtc  (1)

Per millorar l’estratègia de sostenibilitat a les empreses s’ha desenvolupat un conjunt d’eines per promoure mercats 
de productes i serveis més ecològics. Entre elles trobem l’etiquetatge ecològic  sovint àccil d’obtenir i element 
diàerenciador al llarg de la cadena de valor  un element diàerencial que millorarc la competitivitat.

El Disqtintu ee Ga ainta ee Qualitat Ambieintal és una de les tres ecoetiquetes  promoguda per
la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu reconeix productes i serveis que superen
determinats requeriments de qualitat ambiental més enllc dels establerts com a obligatoris per
la normativa vigent.  El Distintiu té actualment 33 categories 17  de productes i 76 de serveis). 

• P ime esq matè iesq i l oeuctesq ee llssqtc  eciclatsq és una de les categories. 

S’entén per llssqtc  eciclat els materials polimèrics recollits després que els hagin utilittat consumidors i/o empreses. 
Això inclou les devolucions de materials de la cadena de distribució  i la utilittació de subproductes de plcstic. 
Quedaran exclosos d’aquesta categoria aquells plcstics que es reciclen dins de la mateixa línia de producció i més 
concretament que es reutilitten dins del mateix procés que genera aquest material plcstic. 

Conté t esq squbcatego ies: 

7. Subcategoria de l ime esq matè iesq ee llssqtc  eciclat en àormes primcries. Aquestes primeres matèries han d’estar
constituïdes en la seva totalitat per materials polimèrics degudament identifcats en les seves àormes primcries 1en 
escames  gransa o pols).

2. Subcategoria de l oeuctesq ee llssqtc  eciclat. Els productes inclosos aquesta subcategoria han d’estar constituïts 
per un mínim d’un 80% en pes i/o en volum de material plcstic. En queden exclosos els envasos.

3. Subcategoria de l oeuctesq 100%  eciclatsq ique cointeinein llssqtc  eciclat. Els productes han d’estar constituïts per 
més d’un 50% en pes i/o en volum de material plcstic reciclat. Tots els materials que conàormen els productes 
inclosos en aquesta categoria han de provenir del reciclatge. En queden exclosos els envasos.

L’obtenció del Distintiu  d’acord amb els criteris establerts  permet fe  úsq ee la ma ca, promoure-la entre els clients i 
els proveïdors  i diàerenciar-se d’altres productors dins la competència.

• Quiinesq eml esqesq sq’hain ce ticat iinsq a a ein aiquesqta catego ia?

SONPLAST, (ext usqió ee llssqtc) amb sqeu a G ainolle sq 
ESTOLI  1seients d’inodor) amb seu a Els Monjos 1Barcelona)
ZICLA 1separadors de carrils bici  perfls de plcstic reciclats  etc)  amb seu a Barcelona

• Des de G ainolle sq Me cat us assessorarem sense cost i àacilitarem el trcmit de certifcació. Contacteu amb 
nosaltres si esteu interessats.  

• Aquí podeu sqabe  mésq sobre:
Etiquetatge ecològic
Distintiu de garantia de qualitat ambiental

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/categories_i_sol_licituds/productes/plastic_reciclat_010/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/tipus_d_etiquetes_ecologiques/
mailto:empresagm@ajuntament.granollers.cat
mailto:empresagm@ajuntament.granollers.cat
https://www.zicla.com/
http://www.estoli.com/
http://www.sonplast.com/
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiqueta_ecologica_i_declaracions_ambientals/distintiu_garantia_qualitat_ambiental/categories_i_sol_licituds/productes/dogc-2015.pdf

