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Jornada de Benchmarking sobre COMPRA VERDA/2011 

Grup de treball PRODUCTES DE NETEJA 

Moderadora: Jordi Fernández 

 

 

 

Nota: 

Aquest document inclou els comentaris extrets durant la sessió de treball així com altres aportacions 

posteriors. Si considereu adient fer qualsevol aportació o comentari, no dubteu en contactar amb 

info@clubemas.cat  

 

Principals conclusions del grup de treball: 

Les principals consideracions que es van fer fruit de la jornada de benchmarking van ser les següents: 

- Existeixen moltes etiquetes ambientals, el que porta a vegades a confusió. Podem trobar l’etiqueta 

ecològica europea (Ecolabel), l’àngel blau alemany, el cirgne nòrdic, el Distintiu de Garantia de 

Qualitat ambiental català (per les bosses d’escombraries), i l’etiqueta del Sustainable Cleaning. 

- Disposar d’una ecoetiqueta pot comportar una limitació de substàncies nocives per als organismes 

aquàtics i el medi ambient, no incloure ingredients classificats com a cancerigen, mutagen o 

teratogènic. 

- El preu dels productes de neteja ecoetiquetats sol ser més car però és millor per la nostra salut, al 

no disposar de tants productes químics, i si s’utilitza correctament es pot reduir el consum i per 

tant reduir els costos. 

- Cal tenir en compte criteris de responsabilitat social en la contractació dels proveïdors i 

certificacions ambientals (ISO 14.001 i/o EMAS). Obligació de subministrar el llistat de productes i 

quantitats estimades d’utilització, obligació de productes biodegradables i/o ecoetiquetats, de 

tècniques respectuoses amb les persones i el medi ambient, alt percentatge de contractes 

indefinits amb els treballadors, retribucions dignes i amb igualtat d’oportunitats, entre d’altres. 

- Es recomana aplicar criteris positius en la valoració dels plecs de condicions tècniques per a 

contractar empreses de neteja, és a dir, donar major puntuació a les empreses que apliquin 

millores per als treballadors i el medi ambient (exemple establir un límit per sobre del qual, si 

l’empresa de neteja supera, es pagarà més diners als treballadors, com a recompensa). 

- Cal sol·licitar a l’empresa de neteja la justificació (registres) de la formació i informació que 

proporciona als seus treballadors de les bones pràctiques d’ús dels productes (formació inicial i 

continuada): 

o Dosificació correcte del producte utilitzat, segons les recomanacions del fabricant 

o Ús de productes poc contaminants 

o Disposar de les fitxes de seguretat i fitxes tècniques de cada producte 

o Correcta identificació i emmagatzematge dels productes de neteja 

o No barrejar productes ni re-omplir ampolles 
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o Portar un registre dels consums de productes utilitzats 

o Riscos per la salut per la seva feina 

- És essencial garantir que els productes químics es fan servir per l’ús establert, un error comú és l’ús 

de alcohol de cremar per netejar sense tenir en compte que aquest producte no solament és 

inflamable (com ho és l’acohol) sinó també tòxic.  

- Cal gestionar els residus d’envasos de neteja com a residus perillosos (envasos que han contingut 

substàncies perilloses). 

 

En general es proposen alguns criteris per a la compra de productes de neteja: 

 

Producte Criteris ambientals a 

considerar 

Elements a considerar per garantir bons 

resultats 

Bosses de plàstic Que siguin de plàstic reciclat o 

material biodegradable o 

reciclable. 

Reutilitzar bosses de plàstic de la compra. 

Llençar les bosses compostables/biodegradables 

a les escombraries de residu orgànic. 

Paper tissú Que sigui 100% reciclat. 

Paper sense blanquejant òptic, 

sense EDTA ni APEO, i sense 

clor.  

Utilitzar la quantitat necessària de paper 

Paper de mans Que sigui 100% reciclat. 

Preferiblement pre-tallat o amb 

dispensador que reguli la 

quantitat de paper que es pot 

extreure cada vegada. 

Utilitzar la quantitat necessària de paper 
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Productes de 

neteja 

Millor si són ecoetiquetats. 

Que no estiguin classificats com 

productes perillosos. 

L’ús de productes concentrats o 

comprar a granel redueix el 

consum de matèries primeres i 

d’envasos i també optimitza el 

seu transport. 

La compra de productes en 

envasos grans afavoreix la 

reducció dels residus especials. 

Dosificació automàtica pot 

reduir el consum. 

 

Quan es vulgui substituir un producte de neteja 

convencional per un altre, cal implicar al 

personal per reduir al màxim el rebuig al canvi. 

És una bona idea fer proves i invitar al personal 

perquè puguin constatar que un producte 

ecològic pot oferir els mateixos nivells de neteja 

d’un producte tradicional. 

Cal explicar els avantatges per a la salut del 

treballador que té l’opció dels productes 

ecològics o d’aquests no classificats com 

perillosos. 

Consumir només el producte necessari 

(dosificació segons fabricant). 

Utilitzar productes alternatius com pot ser el 

biocarbonat, la llimona i el vinagre, o l’oli 

vegetal, oli de pi i olis cítrics. 

No inhalar els vapors dels productes, sobretot 

del lleixiu i l’amoníac. 

Reduir el nombre de productes de neteja 

Netejar amb la freqüència més adient. 

Ambientadors Que sigui preferiblement 

naturals. 

No abusar en el seu ús. Un olor excessiu 
d’ambientador no necessàriament és sinònim de 
neteja! 

Sabó de mans Amb ecoetiqueta. 

Que estigui en dosificador per 

evitar un ús desmesurat. 

Preferiblement en envasos 

grans o en format de recàrrega 

“doypack” (bossa de plàstic 

segellada que consumeix 

menys matèria primera). 

Utilitzar la quantitat necessària de sabó 

Draps Reutilitzables, evitar draps de 
paper d’usar i tirar 
Reutilitzar samarretes, 
tovalloles i llençols vells com a 
draps. També diaris per netejar 
miralls. 

 

*EDTA: àcid etilendiaminotetraacètic 

*APEO: alquilfenol polietoxilats 


