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GUIA PRÀCTICA D’ECOEDICIÓ

4 CLAUS generals
per editar projectes
més sostenibles

1

Allargar
la vida útil

3

Generar
- residus

2

utilitzar
- recurssos

4

Producció
Empreses i materials
+ sostenibles
- contaminants

Objectiu 1
Allargar la vida útil
Aportar més valor
als projectes
Estratègies de millora ambiental
Crear un producte que compleixi
i superi les expectatives de l’usuari.
Crear dissenys que perdurin. Que atreguin l’espectador
i l’animin a conservar-los a manera d’articles
col·leccionables, perllongant així la vida dels materials.
Dissenyar per la reutilització.
Com més atemporal, més podem garantir una llarga
vida. Sempre que no es perdi capacitat de comunicació.
Orientar sempre el disseny per la freqüència d’ús més
alta. Reduir components i materials diversos pot ajudar
a allargar més la vida útil. Harmonitzar la vida útil dels
diferents components.
Capacitat per utilitzar el producte per a una funció
diferent de la inicial.
Comunicar les característiques que fan que el producte
sigui respectuós amb el medi ambient.

Objectiu 2
Utilitzar - recursos
Menys és millor

Estratègies de millora ambiental
Qualitat versus Quantitat
La desmaterialització. Utilitzar gramatges i formats
ajustats al seu ús.
La funcionalitat (elements no essencials).
Prescindir d’elements que no són imprescindibles
per la seva funció.
Dissenyar per minimitzar el temps de producció,
l’energia i els recursos utilitzats pel procés de producció.

Objectiu 3
Generar - residus
Facilitar el
millor dels finals
possibles
Estratègies de millora ambiental
Minimitzar les minves de material
en el procés de producció.
Facilitar el reciclatge. Utilitzar materials reciclats
i reciclables afavoreix l’economia circular i l’estalvi
de recursos.
Prioritzar el monomaterial.
Disseny amb facilitat de desmuntatge i facilitat
per separar els elements utilitzats.
Comunicació de la gestió del final
de la vida útil. Explicar quin és el millor final possible
del producte i com gestionar-ho.

Objectiu 4
Producció
Empreses + sostenibles i
			
- contaminants
Estratègies de millora ambiental

Prioritzeu empreses productores que:
Acreditin que són empreses compromeses amb el medi
ambient i la sostenibilitat mitjançant alguna certificació
ambiental el més rigorosa possible.
Que minimitzin i simplifiquin el procés de producció
-material, -energia, -residus,
-temps, -transport
Que utilitzin tecnologies que ajudin a optimitzar i a
consumir menys aigua, menys energia, menys materia
primera i menys residus.
Reciclin els materials residuals del procés de producció i
que generin aliances vers una economia circular.

Materials+ sostenibles i
			 - contaminants
Estratègies de millora ambiental

Escollir i prioritzar materials:
Sense substàncies tòxiques (per exemple metalls
pesants, dioxines, etc.) que tenen seriosos efectes per al
medi ambient i la salut. Tintes, plàstics, adhesius...
Amb un alt % reciclat o recuperat.
Abundants a la natura i evitar l’esgotament d’altres
materials escassos.
D’origen no fòssil. (d’origen vegetal, proporciona una
eliminació més adequada).
Amb etiquetes o certificacions ambientals
Biodegradables que compleixin amb l’expectativa de
vida i funcionalitat del producte.
Que no necessitin un transport amb un alt cost
ambiental.
Produïts amb baixa intensitat energètica.
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“El 70% de l’impacte
ambiental dels projectes
es decideix a la fase de
disseny; la feina com a
dissenyadors dona el
poder per decidir fer un
disseny més sostenible i
encaminar els projectes
cap a l’excel·lència.”

