Una part important de la sostenibilitat de les empreses es determina en el moment
de la compra: què i com comprem. En aquest article us oferim alguns consells per
fer un consum més responsable en el moment de la compra.

compra verda

#12
La compra
verda

Es coneix com a
l’acció de triar i adquirir béns
i serveis sostenibles, és a dir, que satisfacin les nostres necessitats, però
amb el menor impacte negatiu per al medi ambient. Alguns productes de
compra verda també poden aportar sinergies positives o valor afegit a la
societat en forma d’equitat i justícia social, solidaritat i respecte als drets
humans.
Però, què diferencia un producte de compra verda d’un que no ho és? De
manera general, es poden citar alguns criteris que, junts o per separat,
contribueixen a caracteritzar aquells productes que són més responsables
amb el medi ambient i que, per tant, responen a les característiques de la
compra verda:
•
•
•

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:

•

Quan hi ha hagut un estalvi de recursos en alguna de les seves
fases de producció o distribució, per exemple minimitzant l’ús de
materials com els embalatges i els envasos innecessaris.
Quan en el seu procés de fabricació s’han fet servir recursos
renovables i/o materials reciclats i alhora no incorporen productes
tòxics ni contaminants per a la salut i el medi.
Quan són productes de proximitat i, per tant, han consumit menys
energia en la seva fase de transport, i han reduït altres impactes
ambientals negatius com les emissions contaminants, la producció
de residus, etcètera.
Quan el cicle de vida del producte és llarg. És a dir, que, des que el
producte “neix” (fases d’extracció, processament i fabricació) fins
que “mor” (i es converteix en residu), el seu temps d’ús i de vida
útil és més llarg en comparació amb altres productes. Alguns
aspectes que caracteritzen els productes amb vida llarga és que
estan fets amb materials duradors i de qualitat, són reutilitzables
(a l’inversa dels productes d’un sol ús com els d’usar i llençar),
requereixen un manteniment petit o bé són productes fàcils de
reparar en cas d’avaria.
Quan, un cop s’acaba la seva vida útil, la seva gestió com a residu
és més senzilla pel fet que es desmunta fàcilment o no conté
substàncies tòxiques o perilloses ni requereix tractaments o
processos especials que la compliquin.

Si voleu saber més sobre la compra
verda i el consum responsable, podeu
descarregar de forma gratuïta la nova
guia titulada El consum responsable que
hem editat des del Centre Andorra
Sostenible amb el patrocini de
MoraBanc. Podreu trobar-la al web
www.sostenibilitat.ad o bé emprant
aquest codi QR.

