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GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI:  

Etiquetatge ecològic del paper i cartr  reciclat (2)

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 Distntu de Garanta de Qualitat Ambiental 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 iistintiu té actualment 33 categories (17 de productes i 16 de serveis.. 

• Productes del paper i Productes de cartr  i cartonet reciclats conàormen dues 
d’aquestes categories. 

L'objectiu principal d’aquestes categories és reduir l'aàecció al medi ambient del procés de àabricació dels productes 
de paper  cartró i cartronet mitjançant el reciclatge dels residus de paper i cartró usats i promoure la àabricació  la 
comercialització  l'ús i el consum de paper reciclat. 

A la categoria de PAPER  s'inclouen productes de paper fabricats amb fbres  erges (procedents dels boscos) o fbres
reciclades (ique procedeixen de residus de paper i cartr  i ique prè ia selecci  tornen a utlitzar-se en la fabricaci  
de paper)  o barreges d'ambdós en la proporció que s'estableix en els criteris.  Té dues subcategories:  1. 
Subcategoria de paper tissú.  . Subcategoria de paper de còpia i de paper d'impressió i escriptura. 

A la categoria de CARTRÓ s’inclouen tots aiquells productes fnals o intermedis del cartr , inclou el cartr  ondulat i 
els papers per a la fabricaci  del cartr , els materials d’aïllament, els embalatges  etc. Té quatre subcategories: 1. 
Productes de cartronet reciclat  .  Productes de cartró reciclat 3. Emmotllaments de paper i cartró reciclat 4. Altres 
productes de cartró i cartronet reciclats.

Poden sol·licitar el distintiu els fabricants emplaçats a Catalunya i els distribuïdors que comercialitzen a Catalunya. 

El iistintiu permet fer ús de la marca, promoure-la entre els clients i els proveïdors  i diàerenciar-se dels competidors.

Conegueu els criteris ambientals per a  l paper   i els criteris ambientals per al cartró i cartronet. 

• Quines empreses s’han certfcat fns ara en aiquestes dues categories?
GOMÀ-CAMPS      SA   (subcategoria de paper higiènic i domèstic. amb seu a La Riba  Tarragona
STORA ENSO BARCELONA (subcategoria de productes de cartró reciclat. amb seu  a Castellbisbal  Barcelona

• A Granollers Mercat us assessorarem sense cost en el trcmit de certiicació. Contacteu amb nosaltres.
• Aquí podeu saber més sobre:  

Etiquetatge ecològic     
iistintiu de garantia de qualitat ambiental

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/static_files/resolucions/cat/030.pdf
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
https://www.bcncarton.com/es
http://www.gomacamps.com/
http://www.gomacamps.com/
http://www.gomacamps.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/static_files/resolucions/cat/050.pdf
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/static_files/resolucions/cat/030.pdf

