
Guia
pràctica sobre
ecoetiquetes



Saps que podem 
prioritzar la compra 

d'uns i altres 
productes a través 

de les ecoetiquetes?



¿Què és una  
ecoetiqueta ?

Les ecoetiquetes són distintius que ens ajuden a identificar 
aquells productes, materials o fins i tot serveis que han sigut 
elaborats amb pràctiques que contribueixen a la cura i la 

conservació del medi ambient.



Energy Star
Programa creat per a promoure els productes 
elèctrics amb consum eficient d'electricitat, reduint 
d'aquesta manera l'emissió de gas d'efecte 
d'hivernacle per part de les centrals elèctriques. 

Ecoetiqueta Ecològica Europea (EEE)
Reconeix a aquells productes i serveis (excepte del 
sector d'alimentació, begudes i fàrmacs) que durant 
la seua etapa de fabricació, distribució, ocupació i 
residu generen menor petjada sobre l'entorn i, per 
tant, són més respectuosos que uns altres de la seua 
mateixa categoria.

Fulla verda de la UE
Segell oficial de la Unió Europea per als aliments 
ecològics. Identifica a aquells productes que han sigut 
cultivats o criats amb mètodes que conserven, cuiden 
i afavoreixen el medi ambient, garantint el benestar 
dels animals i el rebuig de plaguicides, fertilitzants o 
antibiòtics.



FSC
Aquesta ecoetiqueta garanteix que tots els productes forestals 
(fusta, paper, suro i fins i tot fibres tèxtils) s'han gestionat de 
manera respectuosa. Els productes no procedeixen de tales 
il·legals i, per tant, no han empobrit a persones o ecosistemes.

FEFC
La certificació PEFC garanteix la traçabilitat dels productes 
procedents dels boscos i ens indica que l'origen del paper, la 
fusta i altres productes forestals, com poden ser el suro o els 
bolets que adquirim, no procedeixen d'una tala il·legal sinó de 
boscos gestionats de manera sostenible i que permeten la 
conservació de la biodiversitat.

Ecoetiqueta Energètica
Mitjançant categories que van de la A+++ a la D i els diferents 
colors de cadascuna, assenyala el nivell d'eficiència 
energètica que ofereix un nou electrodomèstic. Sent «A+++» la 
més eficient i «G» la menys eficient.

Marine Stewardship Council (MSC)
Aquesta ecoetiqueta garanteix la captura sostenible i 
traçabilitat dels productes pesquers assegurant al consumidor 
que no hi ha sobreexplotació de recursos i que el peix i marisc 
dels seus plats és respectuós amb el planeta.



Sobre el 
reciclatge 

Punt Verd
Aquest símbol implica una “garantia de recuperació” on 
informa que l'envasador ha pagat perquè el residu d'envàs 
d'aqueix producte es gestione correctament i no contamine. És 
responsabilitat del consumidor depositar l'envàs en el 
contenidor de recollida selectiva adequat.

Triangle de Moebius
Aquest símbol ens identifica que és reciclable. Les seues tres 
fletxes signifiquen: recollida, procés mateix de reciclatge i la 
compra d'aquests productes ja reciclats. A l'interior del triangle 
pot ser inserit un número que correspon a un codi de material 
de reciclatge.

Producte
de PET (1) 
reciclable

Producte
d'alumini 
reciclable

Producte
d'alumini 
reciclable

El 65% 
d'aquest 

producte és 
reciclable



Serà responsable? Em farà falta? ...

Recorda!
abans de consumir

hem de 
pensar




