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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    
 
A continuació es presenten totes les propostes rebudes a través del formulari en línia i de les 
sessions de debat del procés de participació per elaborar el Programa Català d’Ecodisseny 
2011 – 2015.  Les propostes s’han classificat segons el seu eix i línia d’actuació. 
 
En el cas de les propostes rebudes a través de les sessions de debat, només es presenten les 
propostes de noves accions del Programa. Totes les aportacions relacionades amb les accions 
presentades en el document base seran considerades i valorades en la redacció del Programa.  
 
Per a cada una de les propostes recollides s’especifica quin impacte tindrà en el Programa 
Català d’Ecodisseny. Concretament, es diferencien les següents categories:  
 
 * S’accepta la proposta i s’integra en el Programa Català d’Ecodisseny  
 

 * S’accepta parcialment. Una part del seu contingut es acceptat o bé s’accepta la  
     proposta en la seva totalitat, però amb matisos. 

 
 * S’accepta la proposta però resta condicionada a nivell pressupostari.  
 
 *  Es rebutja la proposta i s’indiquen els motius.  
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EIX 1. ESTÍMUL DE L’EIX 1. ESTÍMUL DE L’EIX 1. ESTÍMUL DE L’EIX 1. ESTÍMUL DE L’OFERTA DE PRODUCTES OFERTA DE PRODUCTES OFERTA DE PRODUCTES OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS SOSTENIBLEI SERVEIS SOSTENIBLEI SERVEIS SOSTENIBLEI SERVEIS SOSTENIBLESSSS    
 

LÍNIA 1. INCENTIVAR LÍNIA 1. INCENTIVAR LÍNIA 1. INCENTIVAR LÍNIA 1. INCENTIVAR A EMPRESES I DISSENYA EMPRESES I DISSENYA EMPRESES I DISSENYA EMPRESES I DISSENYADORS A INCORPORAR ADORS A INCORPORAR ADORS A INCORPORAR ADORS A INCORPORAR 
L’ECODISSENYL’ECODISSENYL’ECODISSENYL’ECODISSENY    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

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. 

INDICADORS  

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada    

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Programa de promoció de la ISO 14006 

DESCRIPCIÓ 

Així com en els casos de la ISO 9001 i la ISO 14001, s’hauria de 
crear un programa que promogués la ISO 14006 sobre Sistemes 
de Gestió Ambiental – Directrius per a la incorporació de 
l’Ecodisseny en productes i processos. 

De fet, aquesta acció podria estar relacionada també amb l’Acció 
1.3 (Fomentar l’accés a serveis d’assessorament i suport tècnic) si 
bé s’insisteix en l’especificitat d’aquesta en la temàtica i en l’àmbit 
de l’ecodisseny.  

INDICADORS 
Augment del nombre d’empreses amb ISO 14006 respecte a anys 
anteriors 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada    

1111    

2222    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Crear 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, es proposa la 
creació d’un mapa de l’ecodisseny a Catalunya. D’aquesta manera, 
es podria donar a conèixer no només aquests productes i serveis 
sinó també mostrar possibilitats d’intercanvi i coneixement entre 
empreses, entitats i sectors geogràficament propers. 

De fet, és una acció que podria ser considerada complementària a 
l’acció 1.4 (Elaborar una col�lecció d’experiències d’èxit en 
ecodisseny a Catalunya) 

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Desgravacions fiscals per productes ecodissenyats 

DESCRIPCIÓ 

Amb l’objectiu d’incentivar a empreses i dissenyadors a incorporar 
l’ecodisseny es proposa la creació d’una línia de desgravació fiscal 
per a productes ecodissenyats. D’aquesta manera, es fomentaria 
la innovació i la creació de noves línies de treball que portessin 
adherides eines d’ecodisseny amb el conseqüent benefici 
econòmic, social i ambiental. 

INDICADORS 

Nombre de productes i processos ecodissenyats  adherits al 
programa de desgravació fiscal 

Augment del nombre de productes i processos ecodissenyats 
respecte a anys anteriors 

RETORN 

RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . . El Programa Català d’Ecodisseny és de caire 
departamental, i per tant, es centra en les accions competència del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. En cas que es prengués la 
decisió al nivell competencial corresponent, caldria definir la 
metodologia per tal de discernir objectivament els productes 
ecodissenyats. 

3333    

4444    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL 
Ús de plataformes sectorials com a mitjà per a la difusió de 
l’ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

S’apunta a la poca necessitat de crear una nova web o eina 
interactiva de foment de l’ecodisseny ja que es considera que 
actualment ja hi ha una sobresaturació d’aquest tipus de webs i 
que, a més, només les consulten  persones amb un mateix 
perfil.  

En canvi, sí que s’observa la necessitat d’ús de plataformes ja 
existents (es posa l’exemple d’Ebay o Amazon) com a mitjans de 
difusió de l’ecodisseny. Es proposa doncs, aconseguir que 
aquest tipus de plataformes creïn i disposin de mecanismes i 
eines de detecció i publicitat  de productes ecodissenyats. 
D’aquesta manera, es creu que en el moment de selecció de 
productes, el client podria conèixer i per tant comprar aquells 
que han estat creats i dissenyats seguint criteris d’ecodisseny. 

INDICADORS 
Augment del nombre de plataformes ja existents que permeten 
la cerca i compra de productes ecodissenyats. 

RETORN 
Rebutjada: Rebutjada: Rebutjada: Rebutjada: el control últim recau sobre l’usuari que ofereix el 
producte i per tant no hi ha manera de poder garantir que un 
producte sigui ecodissenyat    

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT El Tinter 

TÍTOL Guies pràctiques d'ecodisseny per sectors 

DESCRIPCIÓ 

Es important l'elaboració de Guies practiques de ecodisseny per 
sectors de la producció. En particular nosaltres tenim a mitges 
treballada la guia de l'ecodisseny gràfic, i se’n podria fer una 
col�lecció, amb l'aportació de més empreses i dissenyadors 

INDICADORS 
Número de guies, número d'empreses implicades, número de 
dissenyadors implicats 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

5555    

6666    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT QUALINNEO 

TÍTOL Publicitat empreses que ecodissenyen 

DESCRIPCIÓ 

Proposo que a través del web Gencat.cat es  citin les empreses que 
ecodissenyen, de cara a que els consumidors interessats en aquest 
tipus de productes o serveis les puguin conèixer. I també de cara a 
que aquestes empreses vegin reconegut l'esforç.  

Actualment hi ha a Catalunya 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. 

* Proposta també relacionada amb Línia 4 

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT QUALINNEO 

TÍTOL Distintiu català 

DESCRIPCIÓ 

Proposo que es concedeixi algun tipus de segell o distintiu català 
per productes ecodissenyats. Es pot desenvolupar un estàndard 
amb uns requisits establerts que haurien de complir els productes 
ecodissenyats o aprofitar estàndards  existents,  com  ara la Norma 
ISO 14006. 

INDICADORS -- 

RETORN 
AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada    parcialment.parcialment.parcialment.parcialment.    S’accepten i es seguiran potenciant les 
dues propostes per separat, però es rebutja el vincle directe entre 
ISO 14006 i el distintiu. 

7777    

8888    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT QUALINNEO 

TÍTOL Publicitat als mitjans 

DESCRIPCIÓ 

Un cop el programa ECODISCAT tingui cara i ulls caldria fer-ne 
difusió als mitjans per tal que tothom es familiaritzi amb el 
concepte Ecodisseny i s'interessi pels productes ecodissenyats i 
per les empreses que ecodissenyen. 

* Proposta també relacionada amb Línia 4 

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT PRYSMA 

TÍTOL Incentivar la creació d'econegocis per emprenedors 

DESCRIPCIÓ 

Reduir les despeses associades a la creació d'econegocis per 
emprenedors  

Facilitar/Ajudar en el finançament d'econegocis pensats per noves 
empreses  

 No pensem només en ajudes a empreses existents. D'aquesta 
forma es promou el treball en activitats més sostenibles 

INDICADORS -- 

RETORN 
AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada    parcialment.parcialment.parcialment.parcialment.    S’està valorant a mig termini la 
possibilitat de donar aquest suport per fomentar  nous models de 
negoci que permetin avançar en prevenció de residus. 

9999    

10101010    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT PRYSMA 

TÍTOL 
Incentivar implantacions i certificacions de ISO 14006 i 
Declaracions Ambientals de Producte 

DESCRIPCIÓ 

Pensar no només en la subvenció, si no també en la incentivació 
d’aquestes implantacions, a través de la necessària aportació 
d’aquests sistemes per accedir a altres ajudes, concursos de 
l'Administració. 

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT PRYSMA 

TÍTOL Diagnòstics per a la definició d'ecoproductes o ecoserveis 

DESCRIPCIÓ 
Aquesta acció entraria dintre de la línia d'impuls de subvencions 
d'accés a serveis d'assessorament i suport tècnic, encara que es 
faci internament a les empreses. 

INDICADORS -- 

RETORN 
AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada però condicionada a nivell  però condicionada a nivell  però condicionada a nivell  però condicionada a nivell pressupostaripressupostaripressupostaripressupostari. . . . Pendent crear 
els instruments metodològics i econòmics adients.  

11111111    

12121212    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT PRYSMA 

TÍTOL 
Ajudes a empreses que agafin becaris cursant assignatures 
d'ecodisseny o recent titulats 

DESCRIPCIÓ 

Ajudes a empreses que agafin becaris cursant assignatures 
d'ecodisseny per aplicar als seus productes/serveis. Durada 
mínima de 6 mesos. Potser podria ser personal que elaborés un 
bon diagnòstic 

INDICADORS -- 

RETORN 
RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . . Fer distincions entre professionals de diferents àrees 
seria discriminatori.         

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT territori24 arquitectura i urbanisme slp 

TÍTOL Creació de ajuts per d’implantació / formació en ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

El procés de incorporar el disseny ecològic és complicat i requereix 
una formació continua complicada d'afrontar econòmicament per 
les empreses en temps de crisi.  

 Proposo  la creació d'ajuts específics a les empreses que apostin 
per incorporar criteris d'ecodisseny als seus productes. Crec que 
una línia similar a la que va significar el programa Forma't amb 
subvencions importants per realitzar programes complerts i de 
qualitat contrastada seria molt positiu. 

INDICADORS Creació del programa de subvencions 

RETORN 
AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada parcialment.  parcialment.  parcialment.  parcialment. S’accepta sempre i quan vagi vinculat a 
subvencions existents o resultats i a disponibilitat pressupostària. 

11113333    

11114444    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT A títol personal 

TÍTOL Desenvolupament Funcional de Producte 

DESCRIPCIÓ 

Tal com expressa el primer punt dels objectius del programa 
d'ECODIScat [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] 
l'autor considera important que el programa tingui com a objectius 
també implementar i millorar el coneixement i pràctiques 
desenvolupades durant les últimes dues dècades a la Unió 
Europea al voltant del desenvolupament funcional de producte 
(DFP), enfocat a reduir l’ús de recursos de l'activitat econòmica 
gràcies a centrar l'activitat empresarial en la satisfacció de les 
necessitats de l'usuari. (Mont, 2004). 

Tot i que cada cas és el resultat de trobar l'equilibri entre tots els 
factors, es poden identificar elements claus que ajuden a definir 
els models de negoci que apliquen el desenvolupament funcional 
de producte, també coneguts com Sistema Producte-Servei (SPS), 
i aquests són: 

� Orientats a proveir la funció que satisfà una necessitat concreta 
de l'usuari. 

� Sistema distribuït i alta col�laboració entre els diferents actors 
que prenent part en proveir la funció. 

� Distribució de la propietat 

Aquest tipus de model de negoci té el potencial de fer més fàcil 
implementar metodologies que integrin els criteris ambientals en 
totes les operacions de l'empresa a l'hora de proveir productes i 
serveis, ja que proposa un sistema on l'empresari hi és el primer 
interessat en implementar-les. 

No és l'objectiu d'aquesta proposta fer una dissertació sobre el 
concepte, doncs ja hi ha prou documentació disponible al 
respecte, veure (Manzini, 1996; Stahel, 1998; Goedkoop et al 
1999; Mont, 2004; Tukker i Tischner, 2004), però si posar de 
relleu la diferència entre aplicar criteris ambientals a les 
operacions existents de l'empresa i implementar la innovació per a implementar la innovació per a implementar la innovació per a implementar la innovació per a 
la sosteniblitat des del disseny de sistemes sola sosteniblitat des del disseny de sistemes sola sosteniblitat des del disseny de sistemes sola sosteniblitat des del disseny de sistemes sosteniblessteniblessteniblesstenibles, entenent 
la relació entre ambdós prespectives de necessària de necessària de necessària de necessària 
complementarietat.complementarietat.complementarietat.complementarietat.    

Relacionat-ho amb el que esmenta el programa a l'Eix 1 punt 2 [...] 
"Finalment, cal conèixer els 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", 
cal esmentar el treball fet per SusProNet (Sustainable Product-
Service co-design Network), projecte finançat per l'Unió Europea 
sota el programa 'Competitivitat i creixement Sostenible' (1998-
2002). Treball que va servir per; crear una sòlida xarxa a Europa 
d'experts en la matèria, recolectar i evaluar la informació existent 
en recerca, descriure l'estat en que es trobaba el camp de 
coneixement i les millors implementacións, i preparant un llibre 

11115555    
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que va ser editat a finals del 2004 amb títol New Business for Old 
Europe (1) (Tuker, Tischner. 2004). 

En la mateixa linia cal destacar també el projecte LeNS Project (2), 
financiat per l'Unió Europea gràcies al programa Asia-Link i 
EuropAid, que aplicava el coneixement obtingut durant el projecte 
Suspronet mencionat més amunt i similars a set universitats, tres 
europees i quatres asiàtiques, on en una de les quals l'autor va 
tenir la sort de pendre part l'any 2009 al Politècnic de Milà. 
L'objectiu del projecte de tres anys de duració (2007-2010) va ser 
el desenvolupament curricular del Disseny per a la Sostenibilitat a 
través dels Sistemes Producte-Servei. 

Per acabar, i amb l'intenció de proposar sinergies amb el 
programa i els centres de recerca pioners a Europa sobre el tema, 
l'autor proposa contactar amb el centre de recerca SPIRIT de la 
universitat Blekinge Tekniska Högskola a Suècia, ara mateix un 
dels pols en recerca i innovació per a la sostenibilitat, establint fa 
dos anys un dels primer masters al món en innovació per a la 
sostenibilitat i el desenvolupament funcional de producte (Master 
in Sustainable Product Service System Innovation (3)). 

INDICADORS -- 

RETORN 
Rebutjada:  Rebutjada:  Rebutjada:  Rebutjada:  Des del punt de vista d’actuació concreta, però s’entén 
vinculada a la proposta 10 “Incentivar la creació d’econegocis per 
a emprenedors”    

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT BCD Barcelona Centre de Disseny 

TÍTOL % Desgravació per empreses certificades 

DESCRIPCIÓ 
Les empreses que contaminen paguen quota per gestions de 
neteja i reciclatge. De igual manera es podria parlar de un % 
desgravable per empreses que estalvien materials i energia.  

INDICADORS 
Ecoindicadors  

Auditories 

RETORN 

RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . .  El Programa Català d’Ecodisseny és de caire 
departamental, i per tant, es centra en les accions competència del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  En cas que es prengués la 
decisió al nivell competencial corresponent, s’acceptaria 

11116666    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT BCD Barcelona Centre de Disseny 

TÍTOL Compra verda pública 

DESCRIPCIÓ 
Instauració de la norma ISO 14001 a cada departament de les 
nostres institucions i la observació de l'ecodisseny per a tots els 
concurs públics i convocatòries .  

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

11117777    
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LÍNIA 2. IMPULSAR LALÍNIA 2. IMPULSAR LALÍNIA 2. IMPULSAR LALÍNIA 2. IMPULSAR LA TRANSVERSALITAT DE  TRANSVERSALITAT DE  TRANSVERSALITAT DE  TRANSVERSALITAT DE L’ECODISSENY EN TITUL’ECODISSENY EN TITUL’ECODISSENY EN TITUL’ECODISSENY EN TITULACIONS LACIONS LACIONS LACIONS 
UNIVERSITÀRIES I CENUNIVERSITÀRIES I CENUNIVERSITÀRIES I CENUNIVERSITÀRIES I CENTRES DE RECERCATRES DE RECERCATRES DE RECERCATRES DE RECERCA    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Incentivar 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.   

INDICADORS 
Nombre de màsters en ecodisseny a Catalunya 

Nombre d’alumnes inscrits als màsters en ecodisseny 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Creació d’una plataforma de treball en ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

Amb l’objectiu de millorar la cooperació i col�laboració entre 
centres de recerca i universitats i el sector privat, es proposa la 
creació d’una xarxa o plataforma que permeti a aquests sectors i 
els molts grups que el conformen tenir canals de comunicació i 
treballs conjunts.  

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

11118888    

11119999    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Beca a estudiants d’ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

Des de l’administració pública, però a la vegada també amb el 
suport i col�laboració d’entitats, fundacions... s’hauria de buscar 
fórmules per a proporcionar ajudes (p. ex. Beca) als estudiants que 
vulguin ampliar els seus coneixements en ecodisseny.  

Complementàriament també es proposa buscar sistemes que 
comportin avantatges en la contractació d’aquest tipus de 
persones.  

INDICADORS 
Nombre de beques proporcionades en programes de formació en 
ecodisseny 

RETORN 
RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . . Fer distincions entre  diferents àrees seria 
discriminatori.         

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT PRYSMA 

TÍTOL 
Beques estudiants projectes final de carrera relacionats amb 
ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

Proporcionar beques a estudiants que realitzin projectes final de 
carrera relacionats amb ecodisseny. Incorporar aquests projectes a la 
base de dades o plataforma virtual d'intercanvi d'experiències i de 
difusió de l'ecodisseny. 

INDICADORS  

RETORN 
RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . . Fer distincions entre  diferents àrees seria discriminatori.    
La proposta seria acceptada en el marc dels projectes que rebin 
suport econòmic relacionats amb l’ecodisseny. 

22220000    

21212121    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT A títol personal 

TÍTOL 
Xarxa Catalana per l'aprenentatge del  Disseny de Sistemes Producte-
Servei Sostenibles 

DESCRIPCIÓ 

Enviat  un document associat a la proposta. Sumari del doc.:  

La transició cap al desenvolupament sostenible necessita una discontinuïtat al sistema, 
un canvi radical en la manera en què produïm i consumim. Dins d'aquest marc, s'ha 
arribat a la conclusió de que les decicions preses durant la fase prèvia de disseny d'un 
producte/servei juguen un rol clau per aquest canvi cap a la sostenibilitat. Es per això que 
la tendència global a la indústria és la d'adoptar la inserció del dissenyador en les fases 
més primitives, fent servir mètodes del procés de disseny com a motor per a l'innovació. 
Per aquesta raó, els centres educatius de Disseny han de ser capaços d'oferir als seus 
estudiants una àmplia gamma de coneixements i eines efectives per al Disseny 
Sostenible; i habilitar així tota una nova generació de dissenyadors que puguin, 
activament, reorientar els actuals patrons de conducta cap una societat futura. 

Dins d'aquest àmbit, aquest paper presenta els resultats immediats del projecte LeNS, ' 
Learning Network on Sustainability' (Xarxa per l'aprenentatge en Sostenibilitat), una 
xarxa multipolar entre Àsia i Europa per al desenvolupament curricular del Disseny 
sostenible, enfocat a la Innovació de Sistemes (Producte-Servei), finançat per la Comissió 
Europea dins del programa Asia-Link. LeNS és un mecanisme de desenvolupament i 
difusió del 'Disseny de Sistemes Sostenibles' en centres educatius de Disseny amb un 
enfoc transcultural. 

El prinicpal producte del projecte és el 'Open Learning E-Package' (OLEP, Paquet Virtual 
Obert per al Aprenentatge). Una plataforma oberta que permet la producció 
descentralitzada i col�laborativa en ús i coneixements. Pot descriure's com un paquet 
virtual modular de materials educatius (textos, presentacions, àudio i videos) i d’eines per 
a disenyadors, que els professors (com també estudiants, professionals, emprendedors o 
qualsevol altre persona interessada) pot descarregar gratuïtament, modificar, mesclar i 
tornar a fer servir amb una ètica 'copy-left' (lliure de drets d'autor).  

Més enllà dels continguts, la mateixa plataforma LeNS esta programada sota una ètica 
'open-source' i 'copy-left', deixant així que sigui descarregada i reconfigurada d'acord a 
necessitats específiques, àrees d'interès, etc. Dins d'aquesta prespectiva, un dels 
objectius latents que pretén aquest document és establir la 'Xarxa per a l'aprenentatge 
Sostenible' (LeNS) a Catalunya, basada en les necessitats, interessos i oportunitats 
locals, una eina capaç de sensibilitzar, promoure i habilitar una nova generació 
d’educadors de disseny, Dissenyadors, emprenedors i empresaris formats amb un clar 
enfoc obert i col�laboratiu. 

INDICADORS 

1. Nombre de centres de disseny que fan us lliure del coneixement 
acumulat durant el programa  

2. Nombre de projectes que centren l'activitat projectual en dissenyar 
sistemes sostenibles que satisfan les necessitats de l'usuari. 

RETORN 
RRRRebutjadaebutjadaebutjadaebutjada: : : : No és possible incloure-la dins d’aquest primer Programa 
2011-2015, ja que cal haver recollit bagatge de coneixements i una 
dinàmica de treball que no s’haurà assolit encara.    

22222222    
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LÍNIA 3. AGILITZAR ILÍNIA 3. AGILITZAR ILÍNIA 3. AGILITZAR ILÍNIA 3. AGILITZAR I COORDINAR LA TRANSF COORDINAR LA TRANSF COORDINAR LA TRANSF COORDINAR LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMEERÈNCIA DE CONEIXEMEERÈNCIA DE CONEIXEMEERÈNCIA DE CONEIXEMENT ENT ENT ENT ENTRE NTRE NTRE NTRE 
ELS DIFERENTS ACTORSELS DIFERENTS ACTORSELS DIFERENTS ACTORSELS DIFERENTS ACTORS        

 
 

 
 
 

 
 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL 
Potenciar la col�laboració amb altres organitzacions vinculades 
amb l’ecodisseny  

DESCRIPCIÓ 

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. És per aquest motiu que es proposa la 
potenciació de la col�laboració i la creació de sinèrgies entre 
Catalunya i el País Basc o altres, per a la consecució d’objectius 
comuns i l’intercanvi d’experiències.  

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL 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 a 
ambdues actituds.  

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

22223333    

22224444    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Fira d’ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

Disposar d’una fira on l’eix central sigui l’ecodisseny comportarà la 
consecució d’objectius com el d’agilitzar i coordinar la 
transferència de coneixement entre els diferents actors. Els espais 
de trobada i d’intercanvi que proporcionen aquest tipus 
d’esdeveniments poden ser clarament beneficiosos per 
l’ecodisseny a Catalunya.  

INDICADORS Realització d’una fira de forma anual 

RETORN 

AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada parcialment.  parcialment.  parcialment.  parcialment. Se seguiran promovent espais de trobada. 
No es contempla organitzar  una fira pròpiament d’ecodisseny, 
però si donar suport a les empreses que ecodissenyen en fires 
sectorials existents 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT El Tinter 

TÍTOL Jornada de ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 
Amb realització de taller pràctics amb experiències sectorials per 
debatre els exemples diferents amb sectors diferents i poder 
agafar idees 

INDICADORS Número assistents, número d'empreses i professionals interessats 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

22225555    

22226666    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT QUALINNEO 

TÍTOL Col�laboració entre empreses 

DESCRIPCIÓ 

Proposo classificar les diferents tipologies d'empreses que 
ecodissenyen per sectors,  i cercar uns representants de cada 
sector amb experiència que disposats a donar suport, a través de 
la seva experiència, a noves empreses que volen incorporar 
l'ecodisseny en el disseny dels seus productes. 

INDICADORS  

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT territori24 arquitectura i urbanisme slp 

TÍTOL Elaboració de guies d'aplicació de criteris d'ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

Des del mon de l'arquitectura i la urbanització, l'aplicació de 
criteris d’ecodisseny és complexa en intervenir multitud d’agents i 
materials. El procés que va del disseny fins a la construcció i el 
final de la seva vida útil pot ser extremadament dilatat.  

Cal disposar d'eines que permetin identificar els aspectes 
ambientals més significatius i facilitar la sistemàtica 
d'establiment d'objectius quantificables.  

Proposo que es fomenti l’edició d’una sèrie de guies d'aplicació 
dels criteris de l'ecodisseny seguint l'exemple de les guies IHOBE 
del país basc 

INDICADORS 
1. Encàrrec de la publicació de les guies  

2. Publicació de les guies. 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

27272727    

28282828    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT Associació The Natural Step 

TÍTOL 
Proposta del Marc de treball per al Desenvolupament Sostenible 
Estratègic (Marc DSE) com a complement del Programa Català 
d’ecodisseny 

DESCRIPCIÓ 

Aplicant una visió de sistema als problemes socials, econòmics i 
ambientals i gràcies a una definició científica de la sostenibilitat, 
el Marc per al Desenvolupament Sostenible Estratègic (Marc DSE) 
s'ha demostrat útil per facilitar la comunicació i obrir la porta a la 
col�laboració entre departaments, entitats, comunitats i sectors 
productius, alhora que estimula la creativitat i la innovació envers 
la sostenibilitat i afavoreix iniciatives d'ecodisseny.  

 La proposta aquí presentada és la de fer servir el Marc DSE per 
definir les accions que ens aproparan estratègicament cap a una 
societat sostenible. Fent servir el pensament sistèmic per tal 
d'evitar decisions no òptimes, o en el pitjor dels casos, culs de 
sac, el Marc DSE presenta una metodologia bàsica per resoldre 
alguns dels problemes més freqüents al voltant de la planificació 
estratègica envers la sostenibilitat.   

 Avançant-se al lideratge exercit per part de la conferència 
internacional de les Nacions Unides de Rio+20, pot emergir a 
Catalunya un marc de treball que crea ponts entre tots els actors 
implicats als problemes generats per la insostenibilitat actual, 
energitzant i galvanitzant el públic en acció. .  

Link de la descàrrega: 

http://thenaturalstepespana.files.wordpress.com/2011/11/atn
s_final_ecodiscat.pdf 

INDICADORS 

* Núm. d'entitats participants del programa Ecodiscat que fan 
servir el Marc per al Desenvolupament Sostenible Estratègic per 
planificar i realitzar les seves accions d’ecodisseny.   

* Núm. de programes acadèmics que incorporen el Marc DSE en 
els cursos sobre ecodisseny, sostenibilitat o estratègia.  

* Núm. de departaments, àrees o programes públics que integren 
el Marc DSE en els seus processos de planificació estratègica. 

RETORN 
RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada: : : : actualment no es disposa d’informació suficient a 
nivell metodològic per tal de prioritzar cap model.    

29292929
++++    
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EIX 2. IMPULS DE LA EIX 2. IMPULS DE LA EIX 2. IMPULS DE LA EIX 2. IMPULS DE LA DEMANDA D’UN MERCAT DEMANDA D’UN MERCAT DEMANDA D’UN MERCAT DEMANDA D’UN MERCAT SOSTENIBLESOSTENIBLESOSTENIBLESOSTENIBLE    
 

LÍNIA 4. INCENTIVAR LÍNIA 4. INCENTIVAR LÍNIA 4. INCENTIVAR LÍNIA 4. INCENTIVAR ELS CONSUMIDORSELS CONSUMIDORSELS CONSUMIDORSELS CONSUMIDORS    
 
 

 
 
 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Reducció en l’IVA 

DESCRIPCIÓ 
Es proposa establir una reducció en l’IVA per a l’adquisició de 
productes i serveis d’ecodisseny 

INDICADORS -- 

RETORN 

RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . .  El Programa Català d’Ecodisseny és de caire 
departamental, i per tant, es centra en les accions competència del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. En cas que es prengués la 
decisió al nivell competencial corresponent i que calgués 
intervenció de la Generalitat de Catalunya per certificar els 
productes ecodissenyats, caldria definir la metodologia per tal de 
discernir objectivament aquests productes. 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL Extensió del programa Renova’t a nous productes 

DESCRIPCIÓ 

El programa Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aires 
condicionats ha assolit un alt nivell d’èxit i especialment de 
reconeixement per part del consumidor final. Actualment, gran part 
de la població coneix el significat de les etiquetes energètiques 
dels electrodomèstics.  

Ampliar el programa Renova’t per tal que financés també altres 
tipus de productes podria aconseguir doncs un major èxit de 
sensibilització i incentivar als consumidors a un mercat sostenible. 

INDICADORS -- 

RETORN 
RebutjadaRebutjadaRebutjadaRebutjada. . . .  Tot i que es valorarà la proposta a llarg termini, en 
aquests moments, no es viable tècnica i pressupostàriament. 

30303030    

31313131    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Sessions de debat 

TÍTOL 
Formació a grups d’interès, formadors i intermediaris 
multiplicadors 

DESCRIPCIÓ 

El  concepte Ecodisseny  és conegut per alguns grups de població 
però per molts d’altres això no és així. Si bé és necessari doncs 
implementar eines de difusió i sensibilització també es considera 
fonamental que s’actuï sobre grups concrets d’interès (per 
exemple, a les escoles, als gremis i associacions de comerciants, 
etc.) a formadors i educadors (a les escoles i universitats n’hi ha 
massa pocs per la demanda existent) així com a intermediaris 
multiplicadors (és a dir, empreses, persones, administracions que 
tenen contactes amb amplis sectors que poden beneficiar-se del 
concepte de l’Ecodisseny, aconseguint una difusió molt més ràpida 
i directe a sectors concrets).  

INDICADORS 
Nombre de cursos realitzats a grups d’interès, formadors i 
intermediaris multiplicadors 

RETORN 
AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada parcialment.  parcialment.  parcialment.  parcialment. Es promourà l’expert en formador de 
formadors i    que hi hagi un major nombre de professionals amb 
coneixements d’ecodisseny. 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT territori24 arquitectura i urbanisme slp 

TÍTOL 
Comunicar els beneficis econòmics de la incorporació de criteris 
ecològics 

DESCRIPCIÓ 

Quan proposem en arquitectura i urbanització la incorporació de 
millores ecològiques als clients, tant públics (GISA, Ajuntaments 
etc...) com privats, la pregunta determinant normalment gira al 
voltant del cost i l'amortització de la inversió.  

Costa disposar d'eines de comunicació concretes que ajudin a 
convèncer al client.  

 Proposo incentivar l'estudi i publicació de dades sobre la 
repercussió econòmica de mesures concretes quantificables. 

INDICADORS Realització dels estudis, publicació dels resultats. 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

33333333    

32323232    
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LÍNIA 5. LÍNIA 5. LÍNIA 5. LÍNIA 5. PROMOURE L’AMBIENTALPROMOURE L’AMBIENTALPROMOURE L’AMBIENTALPROMOURE L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA CONTRAITZACIÓ DE LA CONTRAITZACIÓ DE LA CONTRAITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓCTACIÓCTACIÓCTACIÓ    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

TÍTOL 
5.1  Seguir impulsant l'ambientalització de la contractació pública 
als Departaments i empreses de la Generalitat de Catalunya  i 
altres administracions locals i supralocals 

DESCRIPCIÓ 
Crec que l'actuació es pot deixar tal qual, però es tractaria d'afegir 
a les administracions locals i supralocals que tenen un paper 
rellevant en aquesta matèria. 

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT QUALINNEO 

TÍTOL Compra pública sostenible 

DESCRIPCIÓ 

Proposo que la compra pública valori i prioritzi les empreses 
certificades en Ecodisseny segons  ISO 14006. 

* Proposta també relacionada amb Línia 1  

INDICADORS -- 

RETORN 
AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada    amb les limitacions que marca la llei vigent de 
contractes de l’Estat. 

34343434    

35353535    
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ Formulari en línia 

ENTITAT territori24 arquitectura i urbanisme slp 

TÍTOL 
Incorporar criteris objectius d’ecodisseny als processos de 
contractació pública 

DESCRIPCIÓ 

El sector públic ha de donar exemple en la incorporació de criteris 
de sostenibilitat i ser d'aquesta manera un element de difusió i 
impuls a tot el sector de la construcció.  

La incorporació de criteris de disseny sostenible habitualment 
queda subjecte a la interpretació de la persona que avalua la 
proposta.  

L'existència de múltiples certificats permet que la puntuació sigui 
realitzada de manera més objectiva.  

Aquest mesura incentivaria d’incorporació de criteris reals en el 
procés de disseny. 

INDICADORS -- 

RETORN AcceptadaAcceptadaAcceptadaAcceptada 

36363636    


