
 
Els productes de neteja  formen part  indispensable del nostre dia a dia  i  fan dels 
nostres  espais  laborals  i  domèstics  uns  llocs  més  nets  i  confortables,  però  en 
ocasions un mal ús d’aquests productes químics pot causar un  impacte ambiental 
sever i afectar negativament la nostra qualitat de vida. 

 
 
La neteja és una part fonamental de la gestió quotidiana de les empreses, 
sigui quin sigui el seu sector de negoci i sigui quina sigui la magnitud de la 
seva  activitat.  En  aquest  sentit,  optimitzar  quantitativament  i 

qualitativament  l’ús dels productes de neteja és una 

opció  clau  no  solament  per  a  ajustar  la  despesa,  sinó  també  per  a 
contribuir a fer que les empreses siguin més sostenibles i responsables. 
 
En aquest  sentit, alguns bons consells per a millorar  la  sostenibilitat dels 
serveis de neteja són: 
 

 Entre  dos  productes  similars,  triar  el  que  té  un  impacte  ambiental 
menor, com ara els ecoproductes  i els productes naturals abans que 
els  productes  químics  sintètics.  Per  poder  escollir,  la  informació 
(composició,  origen,  etc.)  és  clau  i  no  sol  ser  fàcil  d’aconseguir 
(etiquetes  complexes, etc.), motiu pel qual us  recomanem  consultar 
en botigues especialitzades o confiar en  les ecoetiquetes per guiar  la 
tria de productes químics adequats. Podeu consultar ecoetiquetes de 
productes  de  neteja  al web  d’Ecolabel  Index  seguint  aquest  enllaç. 
Entre  aquestes destaca el distintiu de AISE,  l’Associació de  Sabons, 
Detergents  i  Productes  de  Manteniment  (Association  for  Soaps, 
Detergents  and  Maintenance  Products).  Aquest  organisme 
internacional  és  una  bona  font  d’informació  sobre  productes  de 
neteja adequats gràcies a la seva iniciativa Cleanright. Us recomanem 
una visita al seu web http://es.cleanright.eu/ 

 No  fer  servir  productes  tòxics  o  optar  pels  que  siguin  menys 
impactants. En això  resulta  clau mirar els pictogrames que marquen 
riscos de toxicitat, nocivitat, irritabilitat, etc.  

 Fer  servir  productes  i  substàncies  polivalents,  per  exemple  els 
productes  de  neteja  multiusos,  amb  els  quals  evitem  la  compra  i 
l’acumulació  de  diversos  productes  i  també  fem  prevenció  de  la 
generació de més residus d’envàs. 

 També amb  l’objectiu de prevenir residus d’envàs, optar per formats 
reutilitzables  o  de  gran  format  (a  l’engròs,  etc.)  en  comptes  de 
flascons petits. 

 Dosificar  correctament  els  productes  i  evitar  així  l’abús  i  el 
malbaratament. No sempre més quantitat significa un millor resultat. 
En  això,  els  productes  concentrats  són més  recomanables,  perquè 
amb menys quantitat de producte s’aconsegueix el mateix resultat. 

 

Atenció: és molt  important que  recordem que abocar  l’aigua de  fregar o 
restes  d’altres  productes  químics  al  carrer  és  una  acció  altament 
contaminant!  Les  aigües  que  recull  el  clavegueram  es  condueixen 
directament  als  rius,  car  se  suposa  que  no  han  patit  cap  ús  ni  alteració 
humana com passa amb les aigües residuals que es recullen i es tracten en 
estacions depuradores d’aigües  residuals. Per  tant,  la destinació correcta 
de  l’aigua  de  fregar  és  el WC  i  la  de  les  restes  de  productes  químics 
(pintures, olis, dissolvents, etc.) és la deixalleria. 
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Al Centre Andorra 
Sostenible estem a la vostra 

disposició per aclarir dubtes o 
resoldre consultes sobre aquest i 
altres temes de sostenibilitat. 
 
 
Ens trobareu a: 

C/ Prat de la Creu, 62‐64, 1a planta  
(Departament de Medi Ambient) 
AD500 Andorra la Vella 
www.sostenibilitat.ad 
andorrasostenible@andorra.ad 
Telèfon: +376 875 771 
 
I també a les xarxes socials: 
 

    


