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INTRODUCCIÓ A
LA CONSULTA
GRÀCIES PER PARTICIPAR EL DIA 25 D’OCTUBRE EN LA CONSULTA I COMPARTIR LES VOSTRES IDEES I OPINIONS. ENS
INTERESSA MOLT TOT EL QUE PUGUEU DIR-NOS.
Quan ens trobem, tractarem temes relacionats
amb el consum sostenible i l’elaboració de
polítiques.
El quid de la qüestió és: als mercats lliures, les
opcions de consum es consideren una qüestió
rellevant de la vida privada dels individus.
Generalment, els governs es mostren reticents
a intervenir en l’esfera privada dels seus
ciutadans. En conseqüència, les polítiques
destinades a potenciar el consum sostenible
tendeixen a centrar-se en la producció de béns
i serveis, més que no pas en el consum privat.
Ens agradaria debatre amb vosaltres sobre
ampliar la política relativa al consum sostenible
per tal d’incloure mesures adreçades als
ciutadans privats. També volem la vostra opinió
sobre els diferents papers que els ciutadans
poden fer per incrementar la sostenibilitat en la
societat.

QUÈ ÉS LA SOSTENIBILITAT?
Comencem per definir què es la sostenibilitat.
Una de les definicions més comunes de
desenvolupament sostenible va ser encunyada
per la Comissió Brundtland1. Es defineix
desenvolupament sostenible com “aquell
desenvolupament que satisfà les necessitats
actuals sense posar en perill la capacitat de
les generacions futures de satisfer les seves
pròpies necessitats”.
Aquesta definició, però, ha estat molt criticada
perquè posa l’èmfasi en el desenvolupament.
Actualment s’ha ampliat l’abast del terme
sostenibilitat per incloure-hi també aspectes
socials, mediambientals i econòmics2. És a
dir, necessitem tractar la sostenibilitat des de
la perspectiva de les persones, el planeta i el
benefici.
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QUÈ ÉS EL CONSUM SOSTENIBLE?
El Ministeri de Medi Ambient de Noruega, al
simposi d’Oslo de 1994, defineix el consum
sostenible com “L’ús de serveis i productes
que responguin a necessitats bàsiques i
que condueixin a una millor qualitat de vida i
redueixin al mínim l’ús de recursos naturals i
materials tòxics, així com l’emissió de residus
i contaminants en els cicles de vida del servei
o producte per tal que no posin en perill les
necessitats de generacions futures.”
Aquesta continua sent una de les definicions
més útils de consum sostenible usada en
l’actualitat i és la que servirà com a base del
nostre debat.
PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL CONSUM
SOSTENIBLE?
Avui dia els recursos de la Terra no podran
suportar indefinidament el nivell actual de
producció i consum humà. Si es continua
amb els actuals models de consum l’any 2030
necessitarem un altre planeta per satisfer la
demanda de consum mundial3.
D’altra banda, l’activitat econòmica humana
afecta el nostre medi ambient natural. Contribueix a l’escalfament climàtic, contamina i
canvia els paisatges. Creem camps, desviem
rius, construïm preses i carreteres, establim

indústries, desenvolupem ports, etc., tot això
per donar suport a la producció i moviment de
béns.
QUATRE ÀREES DE CONSUM

Els efectes no tenen només repercussions
locals. Segons la Comissió Europea, “Les
conseqüències del consum a la UE es fa sentir
a escala planetària, ja que la UE depèn de les
importacions d’energia i de recursos naturals.
A més una proporció cada cop més creixent de
productes consumits a Europa es fabriquen a
d’altres parts del món.” 4

En aquest procés de consulta, ens centrarem
en algunes àrees clau: alimentació i begudes,
transport, habitatge i electrodomèstics. Tots
representen entre el 60% i el 70% de les
pressions mediambientals causades pels
gasos d’efecte hivernacle, reducció de la capa
d’ozó, l’acidificació i el consum de recursos8.
En conseqüència, qualsevol iniciativa
dels decisors polítics per adaptar millor el
consum amb els límits humans, econòmics
i del planeta farà referència probablement a
aquestes quatre àrees clau. Constatareu que
això serà un fet recurrent al llarg del llibre.

Així mateix, gran part d’Àsia i Àfrica presenten
retards respecte a Europa quant al seu
desenvolupament econòmic. Les perspectives
de creixement econòmic i l’augment de la
població en aquests continents són un dels
majors reptes del consum.
Tot això planteja dificultats si les generacions
futures volen tenir un bon nivell de vida. Caldrà
fer canvis per tal de trobar l’equilibri entre les
persones, el planeta i el benefici de manera
que sigui efectiu i just per a tothom.
EL CANVI A TRAVÉS DE L’ELABORACIÓ DE
POLÍTIQUES
Els decisors polítics europeus estan analitzant
activament solucions per a la producció
i el consum. Les parts interessades són

QUÈ ÉS PACITA?
PACITA és un projecte de quatre anys finançat per la UE. El seu objectiu és millorar els
processos d’elaboració de polítiques sobre qüestions relacionades amb la ciència, la
tecnologia i la innovació.
PACITA vol enfortir els fonaments de l’elaboració de polítiques per a millorar la base del
coneixement sobre la qual es basen aquestes polítiques. I ho fa mitjançant un diàleg
interactiu amb una sèrie de persones i organismes. Així, es pretén revelar el coneixement,
l’experiència i l’expertesa idonis que d’una altra manera no serien tingudes en compte en
l’elaboració de polítiques.
Esteu participant en una consulta europea sobre consum sostenible, que és un projecte de
recerca de PACITA. Hi participen ciutadans d’Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca,
Dinamarca, Hongria, Irlanda, Lituània, Països Baixos, Portugal i Espanya. Es tracta d’un de
diferents projectes que s’estan duent a terme en el marc de PACITA.

omnipresents i cadascuna entre elles poden
influir en el procés de decisió política: els
mateixos decisors polítics, els polítics, els
grups d’interès, els lobbies, els mitjans de
comunicació, organismes industrials, sindicats,
ONG, i la llista continua. Alguns tenen més veu
que la resta. Altres tenen més temps d’emissió.
També hi ha alguns que són més eficaços a
l’hora d’aconseguir el que volen.
El projecte PACITA vol conèixer l’opinió dels
ciutadans normals. Vosaltres sou part de la
consulta. Volem escoltar l’opinió dels ciutadans
d’11 països europeus sobre polítiques de
consum sostenible. Volem conèixer quins
instruments creuen els ciutadans que
haurien d’utilitzar els decisors polítics, si les
mesures adoptades haurien de ser intrusives
o prescriptives, i quins nivells de polítiques
s’haurien d’elaborar. En resum: si el que cal
és canviar, qui o quins han de controlar aquest
procés i com s’ha de fer.
Alguns
canvis
requereixen
decisions
fonamentals i impliquen compromisos difícils.
Altres canvis són graduals i es produeixen

sense que ningú realment se n’adoni. A més, un
sol canvi pot resoldre més d’un problema. Per
exemple, la reducció de la contaminació crea
llocs de treball directes, millora el medi ambient
i beneficia la salut humana. Aquest és l’escenari
ideal, però no sempre passa així. A vegades,
la resolució de problemes de sostenibilitat
social anirà en detriment de les consideracions
econòmiques o mediambientals. És difícil
trobar solucions per a un únic espai que no
perjudiquin a tercers. I encara és més difícil
trobar solucions que siguin bones tant per a les
persones, el planeta i el benefici.
TRES POSSIBLES VIES
No hi ha una solució única per aconseguir un
consum més sostenible. En aquest llibret, i en
la nostra consulta en general, tractarem les tres
possibilitats, que no són mútuament excloents.
La primera possibilitat és avançar vers models
de consum més sostenibles. Això fomenta un
equilibri entre el que i com consumeixen les
persones i les pressions que el consum exerceix
sobre els recursos del planeta, l’economia i la
societat.
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La reducció del consum és la segona possibilitat
que s’ha d’estudiar. Això es pot dur a terme en
part pel canvi d’actituds cap al consum i en
part pel canvi dels processos de producció i
fabricació.
Finalment, les pressions socials, ambientals
i econòmics causades pel consum també es
poden reduir si es retalla la quantitat de residus
que genera el consum.
Des del punt de vista d’un decisor polític,
les millors solucions no suposen pas un
compromís. Idealment una política ha d’aportar
millores sense eliminar la possibilitat de decidir
ni afectar altres àrees. Ara bé, això no sempre
és possible.
LA UE I ELS SEUS OBJECTIUS
La UE està analitzant la sostenibilitat sota
diferents aspectes. L’eficiència energètica i
dels recursos ocupa un lloc destacat en els
debats de la Unió Europea. Més recentment,
la UE ha començat a interessar-se per la noció
d’economia circular – una economia que
gairebé no genera residus
Una iniciativa clau en aquests moments és
Europa 20205, l’estratègia de creixement
europeu fins al final de la dècada. Segons
José Manuel Barroso, el president sortint de
la Comissió Europea, Europa 2020 pretén
assolir “una economia intel·ligent, sostenible
i integradora, amb alts nivells d’ocupació,
productivitat i cohesió social”.
El projecte Europa 2020 promou moltes altres
iniciatives. Una és el Full de Ruta per a una
Europa eficient en l’ús dels seus recursos, que
descriu com l’economia europea es podria
transformar en una economia sostenible per a
l’any 2050.

les matèries primeres a l’energia, passant per
l’aigua, l’aire, les terres i el sòl. Es respectaran
totes les fites quant al canvi climàtic. Així mateix,
es protegiran, valoraran i considerablement
es recuperaran la biodiversitat i els serveis
ecosistèmics.” 6
Una altra iniciativa impulsada per l’estratègia
Europa 2020 és el Pla d’Acció per al Consum
i Producció Sostenibles (CPS) i una Política
Industrial Sostenible (PIS)7. Aquest pla té per
objecte garantir un paper de lideratge de la
UE en matèria mediambiental. El seu objectiu
fonamental és crear un marc per millorar el
rendiment energètic i mediambiental dels
productes i fomentar-ne la utilització per part
dels consumidors.
El resultat d’aquestes iniciatives seria una
societat molt diferent de l’actual.
COM S’ESCTRUCTURA AQUEST LLIBRET
Aquest llibret es divideix en quatre parts. Cada
part correspon a una de les sessions en què
participareu el dia de la consulta ciutadana.
El Capítol 1 dóna informació general sobre el
consum sostenible i l’elaboració de polítiques
El Capítol 2 se centra en l’evolució vers un
consum sostenible.
El Capítol 3 tracta temes relacionats amb la
reducció del consum.
El Capítol 4 parla de la reducció dels residus i
de la perspectiva de la denominada economia
circular.
Al final del llibre, hi ha un apèndix amb una llista
del material de referència utilitzat per a elaborar
aquest llibret.

El full de ruta és ambiciós en la seva visió:
“D’aquí al 2050 l’economia europea haurà
crescut respectant les limitacions de recursos
i límits del planeta, tot contribuint així a la
transformació global de l’economia. La nostra
economia serà competitiva, inclusiva i oferirà
un alt nivell de vida que reduirà notablement
les impactes mediambientals. Tots els recursos
seran gestionats de forma sostenible, des de
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CONTEXT:
INSTRUMENTS
POLÍTICS

EMPRESES

EN AQUEST APARTAT, ES PARLARÀ AMB DETALL DE LES
QÜESTIONS RELATIVES A L’ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES
SOBRE CONSUM SOSTENIBLE. TAMBÉ ES DESTACARAN
ALGUNS DELS INSTRUMENTS QUE TENEN AL SEU ABAST
ELS DECISORS POLÍTICS.

GOVERN

CIUTADANS

TRIANGLE DE CANVI

Per tal que els decisors polítics puguin elaborar
mesures eficaces, la situació ideal seria tenir en
compte l’opinió de les tres parts principals: els
decisors polítics, les empreses i els ciutadans.
Tots junts constitueixen el denominat “Triangle
de canvi”.
Cada un d’aquests grups és alhora divers i
tenen interessos diferents. Això és vàlid per a
les diferents empreses, els diferents grups de
ciutadans i pels decisors polítics, que poden
representar diferents electors o tenir diferents
graus de poder.

Cada grup també disposa de diferents
mecanismes usats per influir el comportament
d’altres grups.
Tanmateix, és important que la presa de decisió
i l’elaboració de polítiques siguin eficaces. És
important que totes les parts comprenguin els
efectes a llarg termini de les seves decisions.
L’èxit dependrà de l’acceptació i la participació
dels ciutadans, les empreses i els governs. El
repte és fer coincidir els interessos de grups
tan diversos. Com s’ha de fer això?
No és fàcil elaborar una estratègia al si de la
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA
En molts sentits, el preu que els consumidors paguen pels béns i els serveis no reflecteix tots
els costos que comporten. Els preus rarament inclouen el cost de reposició dels recursos
usats o el control dels efectes secundaris, com ara la contaminació.
Si s’incloguessin en el preu dels productes aspectes més generals relacionats amb
l’extracció de matèries primeres, el transport, la producció, l’ús i eliminació dels productes,
aleshores seria el seu cost real seria més transparent per a la societat.
Aquesta transparència afavoriria pràctiques com ara la contractació pública ecològica. En
aquest cas es tracta de comprar tenint en compte les consideracions mediambientals en
totes les fases del procés de contractació.

Els ciutadans de la UE no són tots iguals. Viuen
a llocs diferents, accedeixen de manera diferent
als recursos i els productes, viuen segons
diferents regles culturals i sota circumstàncies
econòmiques diferents. Les seves arrels socials
i històriques varien. I cada persona percep el
consum sostenible o la necessitat d’aquest
consum de manera diferent. Tot això repercuteix
en què, com i quan consumeixen els ciutadans.
Fins i tot si tots compartissin el mateix passat i
les mateixes opinions, serien diferents en la seva
forma d’actuar. Les decisions sobre el consum
personal sovint es regeixen pels compromisos
que les persones consideren que han de
complir. Algunes decisions són acceptables per
algunes persones, però no per a d’altres.
Tenim per exemple l’ús del cotxe. L’ús del cotxe
privat incrementa més la demanda de recursos
que no pas les diferents alternatives de transport públic: cal més infraestructura, més terres
i consum considerables recursos petrolífers. No
obstant això, alhora cal, gràcies a la llibertat de
moviment, ajudar a transportar els nostres fills
i les nostres compres i estalviar temps. A zones
remotes, sovint el cotxe privat és l’únic mitjà
de transport. Com poden les polítiques afectar
l’ús del cotxe privat perquè quadrin amb necessitats contradictòries? I quin paper podrien

fer els avenços tecnològics en la reducció de
l’impacte de la propietat de cotxes privats?
El cotxe és un bon exemple d’altre aspecte
del consum. A vegades les persones no són
plenament conscients de les opcions de consum
que adopten. El cotxe és el mitjà de transport
més popular i usat a molts països de la UE. Els
ciutadans d’aquests països consideren que
posseir un cotxe privat és dóna per fet. Però
per als ciutadans d’altres països, la bicicleta és
l’opció més natural de transport. Els hàbits de
transport varien a la UE, d’un país a un altre, i
dins dels mateixos països també.
I no només els ciutadans d’avui dia es veuen
afectats per les polítiques actuals. Què es
decideix avui que pugui afectar les generacions
futures? Com podem considerar això millor?
LES POLÍTIQUES DE CONSUM SÓN DE GRAN
ABAST
El consum està en el centre de moltes de les
nostres activitats diàries. És el motor de la
nostra economia, afecta la nostra relació amb
el medi ambient i, sovint, defineix aspectes
clau de la nostra societat i cultura. Cal tenir
en compte que la interrelació del consum, les
mesures polítiques en relació amb el consum
afecten un gran ventall de qüestions fonamentals, com ara el canvi climàtic, el subministrament d’aliments, el desenvolupament tecnològic, els drets humans, la justícia i la igualtat
social, etc. La modificació d’algun aspecte
dels nostres models de consum pot repercutir

© European Union 2014 - European Parliament.

unió política tan diversa des del punt de vista
social, econòmic o cultural. Considerem només un dels tres grups abans esmentats: els
ciutadans.
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en molts altres sectors de la societat.
En conseqüència, els decisors polítics han tenir
en compte l’impacte de les seves decisions
perquè moltes d’aquestes poden generar
oposició. Per exemple, les consideracions
mediambientals sovint són percebudes com
un obstacle per al creixement econòmic,
l’ocupació o la millora del nostre nivell de vida.
Però no totes les decisions polítiques són
polèmiques. Hi ha moltes opcions sostenibles
que tenen un ampli suport i responen a les
ambicions dels polítics, les empreses i els
ciutadans. Per exemple, una política que
promogui una dieta amb més verdures de
temporada fomenta la sostenibilitat i comporta
beneficis per a la salut, la qual cosa redueix al
seu torn la pressió sobre els serveis de salut.
Sempre que els decisors polítics siguin
capaços d’adaptar les seves polítiques a les
necessitats de les persones, les empreses
i el medi ambient, aquestes polítiques seran
acceptades fàcilment.
Això planteja la pregunta de saber a quin
nivell les polítiques s’han d’elaborar, aplicar i
executar? A nivell local, nacional, internacional,
europeu, mundial? Com poden respondre els
ciutadans d’un lloc que tracten d’assolir un
consum sostenible quan veuen que altres no
ho fan? Haurien de triar els països el seu propi
camí o sotmetre’s a les decisions preses a nivell
internacional? Com l’elaboració de polítiques
a nivell nacional o internacional pot tenir en
compte iniciatives d’àmbit local?
La globalització del consum reforça l’abast
d’aquestes preguntes. El que consumeixen les
persones a nivell local es pot haver produït molt
lluny –i a partir de recursos importats d’un altre
lloc. Això significa que l’impacte del consum
local, ja sigui positiu o negatiu, es deixa sentir
tant a nivell local com més lluny.
INSTRUMENTS POLÍTICS
Els decisors polítiques tenen al seu abans una
sèrie d’instruments, de més flexibles a més
vinculants. Les polítiques flexibles són les que
no tenen el suport de cap legislació vinculant.
Les directrius i els informes de les empreses

(per exemple, sobre els valors socials d’una
empresa) en són dos exemples. Les polítiques
vinculants són aquelles que són obligatòries.
L’incompliment d’aquesta mena de polítiques
comporta sancions.
Tot seguit analitzarem algunes de les grans
categories d’instruments usats pels decisors
polítics.
INFORMACIÓ
En proporcionar informació als ciutadans, els
decisors polítics tracten d’aconseguir un canvi
sense ser prescriptius. Es parteix del principi
que els consumidors podran prendre decisions
més sostenibles si estan ben informats.
La informació es pot lliurar de maneres diferents:
a través d’espots a ràdio i televisió, pamflets,
cartells a llocs públics, certificació i etiquetes
dels productes i serveis. Els nens poden
aprendre moltes coses sobre la sostenibilitat
a l’escola. Els consumidors poden rebre
informació sobre els productes sostenibles a
través de personal especialment preparat a les
botigues.
Tanmateix no és fàcil organitzar campanyes
d’informació eficaces. Han de tractar qüestions
clau relatives a la informació que s’ha de donar,
com donar-la i on presentar-la. A més, comparar
els productes i serveis amb precisió i equitat no
és gens fàcil.
Les campanyes d’informació mal gestionades
poden saturar els ciutadans amb massa informació, i el que és pitjor, donar-los informació
inexacta, que alhora pot aixecar suspicàcies.
Per exemple, si les empreses donen informacions exagerades sobre les seves credencials
verdes o la seva responsabilitat social, els consumidors es poden mostrar recelosos.
El mateix passa amb les etiquetes de productes,
algunes de les quals no són prou clares ni
rigoroses ni representen els estàndards normals.
Alhora, val a dir que la proliferació d’etiquetes i
sistemes de certificació poden crear confusió.
L’etiquetatge i la certificació poden ser un repte
també per a les empreses. Per exemple, els
processos d’etiquetatge o de certificació poden
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esdevenir una càrrega massa pesada per a
molts petits productors. Això limita la capacitat
de participació d’empreses més petites.
Els decisors polítics recorren sovint a campanyes
d’informació, però no sempre són efectives.
Fins i tot amb informació d’excel·lent qualitat,
els consumidors no poden canviar el seu
comportament. Consideracions econòmiques,
socials, polítiques, tècniques o d’infraestructura
poden impedir que ho facin.
NORMATIVA
La normativa és prescriptiva i comporta sancions
en cas d’incompliment. Les prohibicions, les
normes obligatòries, autoritzacions, permisos
d’obra, etc., són exemples d’instruments
normatius. Els decisors polítics també poden
usar la normativa per donar exemple. Així, poden
obligar els organismes públics a respectar les
normes de responsabilitat social o implementar
sistemes de contractació ecològica.
La normativa pot ser molt efectiva en el canvi dels
hàbits de consum. S’ha d’aplicar la normativa,
la qual cosa implica càrregues administratives
complementàries per als governs nacionals i
locals.
Per tal de ser eficaç, la normativa s’ha d’adaptar
als canvis i a la innovació. La tecnologia sovint
evoluciona més ràpidament que els legisladors.
En alguns casos, la normativa redueix les
opcions dels ciutadans en retirar productes
o serveis del mercat. Això significa que els
decisors polítics necessiten trobar l’equilibri
entre el que és indispensable i el que és
tolerable per als ciutadans. El Comitè Econòmic
i Social Europeu (CESE) destaca que els
ciutadans es preocupen pel fet que certes àrees
estiguin excessivament regulades. La retirada
progressiva de les bombetes incandescents a
favor d’alternatives energètiques més eficients
és un exemple il·lustratiu del descontent dels
ciutadans de la UE.
En general, la normativa està adreçada a
fabricants i els organismes públics, i no tant als
consumidors directament.

INSTRUMENTS FINANCERS
El terme incentius o desincentius financers no
és nou per als decisors polítics. Graven els
comportaments que volen reduir i subvencionen
els que volen estimular. Les persones (tant
ciutadans i empresaris) són sensibles a tot
allò que els toca la butxaca i reaccionen en
conseqüència.
Segons l’Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmic (OCDE), les
mesures financeres funcionen millor quan són
essencials i significatives, i quan redueixen les
diferències de preu entre productes sostenibles
i els que no són tan sostenibles. Els incentius
financers petits o els desincentius influeixen
poc.9
A banda dels impostos i les subvencions, els
decisors polítics poden recórrer a sistemes
de préstec per adquirir béns sostenibles,
sistemes de primes per encoratjar la compra de
productes sostenibles , cupons de descompte
per a determinats productes, etc.
Si els polítics decideixen recórrer a la fiscalitat
per aconseguir un canvi, han d’anar amb
compte per tal de no afectar de manera
desproporcionada les llars amb ingressos
baixos i mitjans. Si no ho fan, aleshores poden
agreujar la desigualtat social.

risc que els consumidors tornin als seus hàbits
anteriors un cop ha desaparegut la novetat.
Altres iniciatives es basen en l’emoció. La culpa
és un poderós motor de canvi de comportament.
Tanmateix, els psicòlegs suggereixen que
confiar massa en la creació d’un sentiment de
culpa entre un públic objectiu pot acabar fent
que aquest desconnecti.
En altres llocs, s’han usat mesures més
subtils per modificar el comportament. En
són exemples, l’oferta de plats més petits per
promoure porcions més petites de menjar,
no donar bosses de plàstic a les caixes dels
supermercats, donant per defecte opcions
preseleccionades durant un procés de compra,
o fent més atractius els recipients per a residus
als espais públics per tal que la gent els usi.
El context cultural també pot haver d’influir
en l’eficàcia d’aquestes mesures a tot la
UE. Igualment, la familiaritat pot fer que amb
el temps aquestes iniciatives no siguin tan
eficaces.

propietat individual. Això també es coneix com
a economia d’intercanvi, segons la qual els
consumidors intercanvien activament eines,
béns i serveis. Aquestes iniciatives tendeixen
a generar-se a nivell de base on les persones
cerquen influir-se mútuament; no s’entén bé
com una normativa imposada per instàncies
superiors podria (o hauria) d’influir en aquests
moviments.
TOT O EN PART?
Sovint els decisors polítics combinen les seves
iniciatives, tot inspirant-se en la totalitat o en
una part dels elements abans esmentat.

Finalment, hi ha iniciatives dissenyades per
fomentar el consum de col·laboració, és a
dir, l’ ús compartit de béns preval sobre la

Una proposta molt popular a diferents nivells
de la UE és passar la fiscalitat relacionada amb
l’ocupació (com per exemple l’impost sobre la
renda i els impostos que paguen els empresaris
quan contracten algú) als impostos de consum,
com ara els impostos sobre les vendes. La
Comissió Europea vol que els governs vagin
més enllà d’augmentar els ingressos públics a
fi d’avançar vers mesures fiscals que cerquen
estimular un comportament més sostenible.
SUGGERIMENT
Els decisors polítics poden intentar fer canvis
fent que certes eleccions siguin més atractives
per als consumidors – sovint sense que aquests
s’adonin del que està passant.
Alguns volen influir en els hàbits a través de
models i celebritats. Això fa que el comportament
suggerit sigui atractiu i de moda. Però, hi ha el
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SI LA UE VOL ESDEVENIR UNA SOCIETAT MÉS SOSTENIBLE,
ALESHORES HAURÀ DE CANVIAR ELS SEUS HÀBITS DE
CONSUM. UNA DE LES OPCIONS CONSISTEIX A AVANÇAR
CAP A PRODUCTES I SERVEIS MÉS SOSTENIBLES. EN AQUEST
CAPÍTOL ES PARLARÀ DE COM ES POT FER AIXÒ.
El consum sostenible és el consum que es pot
fer de forma indefinida. No esgota els recursos.
Tampoc no provoca desequilibris socials ni
econòmics.

fet de passar a fonts d’energia renovables no
representa en general una reducció del consum
d’energia menor. Simplement representa
canviar de font d’energia.

Optar per un consum sostenible no implica pas
necessàriament un consum menor (aquest serà
el tema del capítol següent), sinó que afavoreix
la transició vers alternatives més sostenibles
als productes i serveis actuals. Per exemple, el

El problema de l’evolució del consum planteja
preguntes sobre la relació entre els decisors
polítics i els ciutadans. Fins a quin punt els
decisors polítics han de prendre la iniciativa
en aquest tema? Quanta llibertat s’ha de
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donar als ciutadans perquè prenguin les seves
pròpies decisions? I quin paper tenen aquests
per aconseguir que es canviïn els patrons de
consum?
No és pas fàcil respondre a aquestes preguntes.
Tanmateix, per tal de ser eficaces, els decisors
polítics han de saber que és el que pensen
realment els consumidors. Han d’elaborar
polítiques que no només connectin amb el
sentiment, sinó també amb els esforços que els
ciutadans estan disposats a fer. Sobretot perquè
hi ha una bretxa entre el que els consumidors
reconeixen que senten (i diuen) i el que realment
poden fer i faran.
NO HI HA UN ÚNIC CIUTADÀ
Val a dir però que els ciutadans no són iguals.
No són un grup homogeni. Els consumidors
són individus heterogenis amb diferents nivells
de voluntat i de capacitat de canviar les seves
decisions i accions vers patrons de consum
més sostenibles.
A algunes persones els interessa la sostenibilitat. A d’altres, menys, o tenen altres prioritats.
Potser el seu desinterès vingui donat per manca d’informació adequada o perquè no tinguin
més temps per informar-se.
Tothom no està en la mateixa posició per fer el
canvi. Com més alta sigui la posició d’algú en
una jerarquia, més podrà influir. El personal de
nivell inferior, per exemple, influeixen menys en
les polítiques de consum de l’empresa que no
pas els executius.
Les opcions de vida o les circumstàncies socials també hi influeixen. Així els propietaris
d’habitatges tenen més capacitat d’actuar en
relació al consum que no pas els qui viuen en
un habitatge de lloguer. Els propietaris poden
decidir instal·lar calderes o sistemes de calefacció més eficients, substituir les finestres velles
per d’altres amb doble vidre, etc. Per contra, la
gent que viu de lloguer paga les factures de la
llum i del gas, però sovint tenen poc a dir sobre
el sistema de calefacció instal·lat.
El mateix és aplicable a la situació econòmica
de les persones. Si la fabricació dels productes
més sostenibles n’augmenta el cost, no tothom

podrà comprar-los.
QUÈ HAURIEN DE FER ELS CIUTADANS?
És molt interessant el paper dels ciutadans en
l’evolució de la societat vers un model més sostenible. Estan en posició de dur a terme aquest
canvi per pròpia iniciativa? Si és així, quines
vies tenen a l’abast?

CONSUM

CO

L·L A B R ATIU
O

La via més evident per aconseguir un consum
més sostenible passa pels seus hàbits de compra. Poden comprar productes que aproven i
eviten la resta.
L’impacte de l’elecció individual de compra
per part del consumidor pot ser menor, però
és molt gran des del punt de vista col·lectiu.
Per exemple, les iniciatives de compra
col·lectiva o de consum col·lectiu a nivell local
pot afavorir la sostenibilitat – el bescanvi, els
treballs comunitaris de jardineria, cooperatives
d’energia renovables, etc.
D’altra banda, en adoptar un comportament
més sostenible, els ciutadans individuals i els
col·lectius poden fer canviar d’hàbits a d’altres
persones.
Els ciutadans també poden fer donar a
conèixer les seves opinions a les urnes, per
tal d’influir en aquells que estan en posició de
fer aquests canvis. Quan no és any electoral,
poden adreçar-se directament als legisladors
en recórrer a una sèrie de mecanismes que van
des de l’enviament de cartes a manifestacions
al carrer.
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Segons les darreres previsions de la Comissió
Europea, d’aquí al 2050 la demanda de
transport de passatgers haurà augmentat un
40% en comparació amb el 2010. La demanda
de transport de mercaderies augmentarà al
voltant del 54%.10
Malgrat una petita disminució, la previsió és
que l’any 2050 el cotxe continuïn representant
més de 60% del transport de passatgers. Els
decisors polítics haurien de fer alguna cosa per
reduir aquesta xifra? Perquè, al cap i a la fi, la
seva intervenció afectaria les decisions i les
opcions dels individus.
Si els decisors polítics orienten la societat
vers altres alternatives, hi ha diferents formes
d’influir en els hàbits de transport.
La primera consisteix a proporcionar incentius
financers o desincentius. Per exemple, els
incentius fiscals aplicables a les formes d’anar
a treballar amb bicicleta o amb cotxe compartit.
Els ajuts financers per a la compra de vehicles
poc contaminants. Els governs també podrien
augmentar els impostos de combustible o
posar peatges a carreteres o centres urbans.
Una segona opció és afavorir l’ús del transport
col·lectiu per sobre de l’ús dels cotxes privats
quan s’està planificant la infraestructura. Però
això no és fàcil. La problemàtica de la propietat
d’un vehicle és un tema especialment sensible
en els debats sobre el consum sostenible. Per
a algunes persones, el cotxe és un símbol de la
llibertat individual. Per a d’altres, és essencial
per a moure’s per aquelles zones on el transport
públic està poc desenvolupat.
En molts casos, el transport privat per carretera
ha esdevingut una pràctica molt arrelada en la
nostra societat. En conseqüència, els prejudicis
culturals en favor les carreteres impliquen que
una gran part de la gestió del territori afavoreixi
l’ús del cotxe particular. En alguns països,
canviar això exigirà un gran canvi de mentalitat

dels ciutadans en referència a la propietats de
vehicles particulars.
PROPORCIONAR INFORMACIÓ EFICAÇ
Com hem vist a l’apartat anterior, proporcionar
informació és un dels instruments a l’abast dels
decisors polítics. Això es pot usar per donar
suport a decisions que aquests prenen en nom
dels ciutadans. També es pot utilitzar per ajudar
els ciutadans a prendre les seves pròpies
decisions.
L’etiquetatge és una de les formes més eficaces
de proporcionar informació als ciutadans en
relació amb les opcions de consum. És també
un dels mitjans més difícils d’aplicar. Si la
informació és de qualitat, aleshores l’etiquetatge
dóna confiança als ciutadans i és una ajuda fàcil
a l’hora de prendre decisions de consum. Si és
de mala qualitat, llavors pot generar suspicàcies
i confusions entre els ciutadans.
L’ús del cotxe particular a la UE
Mitjans de transport usats almenys un cop al dia
Font: Eurobarometer11

TRANSPORT I SOSTENIBILITAT
El transport és una de les àrees del consum
modern que està en desacord amb la sostenibilitat. En particular, l’ús del cotxe privat i el
transport aeri.
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LA COMBINACIÓ ENERGÈTICA DE LA UE
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Actualment, la UE importa una gran part de les seves
necessitats energètiques. La dependència del petroli
estranger era superior al 80% el 2011, mentre que la
dependència de les importacions de gas eren de més
del 60%. La previsió és que aquesta dependència
augmenti. La Comissió Europea espera que la
dependència de les importacions de petroli arribi al
90% d’aquí a l’any 2030. Així mateix dependrem del
80% de les importacions de gas.
El que apareix detallat a la gràfica representa la marca
global de consum energètic de la UE l’any 2011.

Per exemple, les iniciatives d’etiquetatge són
populars, però difereixen considerablement en
el seu àmbit d’aplicació: quins productes són
elegibles, a quines normes mediambientals i
comercials han de respectar? on impacten més
des del punt de vista geogràfic?, etc.
Cal afegir que els Estats membres de la UE
no estan tots al mateix punt pel que fa a les
iniciatives d’etiquetatge i reglamentació.
Per exemple, considerem l’ús de la paraula
“Orgànic” en el sector alimentari. A molts
països, s’usa de manera normal. A d’altres, es
tracta d’un concepte relativament nou en els
cercles de consum. El terme pot fins i tot fer
referència a coses diferents a diferents països.
Una possible tasca per als legisladors a nivell
europeu seria la regulació i simplificació de
l’etiquetatge a la Unió Europea. L’etiqueta
ecològica de la UE n’és un exemple, la qual
en principi només s’usava per a designar els
productes electrònics. Ara ja s’està usant en
una gamma més àmplia de productes i es
podria estendre també a d’altres serveis.
POLÍTIQUES NEUTRALS VS LA DEFINICIÓ DE
DECISIONS
Proporcionar informació exacta facilita la presa
de decisions dels ciutadans. Tanmateix, també
pot deixar poc marge de maniobra. Per a alguns,
això és acceptable: correspon a la persona,
organisme o país usar la informació de manera
eficaç. D’altres, però, se senten incòmodes
amb aquesta visió perquè no hi ha el risc que
no s’assoleixen els objectius perseguits.

Font: Comissió Europea13

Els objectius energètics de la UE en són un bon
exemple. D’aquí al 2020 es voldria incrementar
un 20% l’eficiència energètica, reduir un 20%
l’emissió de gasos hivernacle i augmentar
el consum d’energia renovable un 20%.12
Alguns països estan en camí d’assolir aquests
objectius, però d’altres, no.
Una manera que té la Unió Europea d’arribar
als resultats desitjats, podria ser fixar objectius
obligatoris i garantir que hi haurà sancions si
els Estats membres no els compleixen. Ara
bé, es corre el risc de perdre objectius com
ara la reducció de l’ús de combustibles
fòssils (i per associació, la dependència a
aquests). Tanmateix, alguns pensen que aquest
enfocament ignora les particularitats dels
diferents Estats membres ni té en compte les
seves prioritats.
Això es vincula amb el debat sobre com la UE
hauria de prescriure en matèria de decisions
tecnològiques adoptades pels Estats membres
per tal d’assolir els seus objectius. Alguns estan
a favor d’una posició neutral que doni llibertat
als països a l’hora de triar la tecnologia que volen
aplicar. Per exemple, la reducció d’emissions es
podria aconseguir tant mitjançant la tecnologia
nuclear com amb la tecnologia eòlica. Els qui
defensen una posició de neutralitat tecnològica
són reticents a obligar els Estats membres a
triar entre una i altra tecnologia.
En el futur, els decisors polítics de la UE podrien
evolucionar vers una posició menys neutral
quant a la tecnologia. Podrien començar a

clarificar les opcions tecnològiques en el sector
energètic, per exemple, afavorint unes determinades solucions per sobre d’altres. Tanmateix,
els Estats membres no es posen d’acord sobre aquest tema, ni tampoc sobre el fet de si
aquestes polítiques s’han de desenvolupar a
nivell europeu. Pot ser els governs nacionals
estan en millors condicions per enfrontar-se
als problemes energètics, tenint en compte les
diferents combinacions de fonts d’energia que
usen els diferents Estats membres?
ENFOCAMENT DE DALT A BAIX VS
ENFOCAMENT DE BAIX A DALT
El debat al voltant de l’elaboració de polítiques
tendeix a centrar-se en la naturalesa descendent del procés. Les decisions preses pels governs es transmeten als seus ciutadans. El que
sovint s’oblida és que les iniciatives populars
que podrien i poden ajudar els decisors polítics
a assolir els seus objectius.
Els programes de col·laboració poden ajudar
les comunitats locals a fer molt amb poca
cosa. La tecnologia es troba sovint en el centre
d’aquests avenços ja que permet les persones
que lloguin, comprin, comerciïn, bescanviïn o
comparteixin productes a un nivell impensable
anteriorment. Aquestes iniciatives redueixen la
pressió sobre els recursos, fent que prevalgui
la sostenibilitat, que es prolongui la vida dels
productes i beneficiant un nombre més gran de
persones de manera que afavoreixin la igualtat
social.

Les persones també estan començant a treballar conjuntament per produir aliments. A tot Europa hi ha exemples de persones que conreen
col·lectivament cereals, fruita i carn a petites
porcions de terra.
La gran pregunta és saber de quina manera els
decisors polítics s’han d’implicar en iniciatives
de consum col·laboratiu. De la mateixa manera que amb qualsevol dels temes tractats en
aquest llibret, la primera pregunta que cal ferse és si els decisors polítics s’han d’involucrar
en iniciatives ciutadanes. Si al final ho fan, de
quina manera haurien d’interactuar-hi?
Perquè els decisors polítics s’involucren en accions a nivell de comunitats locals disposen
d’una àmplia sèrie de mesures al seu abast.
Així una de les opcions seria l’ajuda financera
directa i indirecta, potser a través dels programes de col·laboració entre els ciutadans i
l’Estat. Els governs podrien facilitar l’intercanvi
d’informació sobre millors pràctiques o proporcionar suport logístic. Ara bé, caldria donar més
responsabilitat a les comunitats locals?
Sigui quina sigui la decisió dels decisors
polítics, és obvi que els programes de consum
col·laboratiu poden tenir un paper important en
la creació de societats sostenibles si gestionen
el seu creixement i els adapten a les comunitats
en què es troben.

TIPUS DE CONSUM ALTERNATIU
No només els consumidors europeus són conscients del tipus de consum alternatiu, sinó
que també estan considerant com usar-los en el futur. La gràfica mostra el percentatge de
persones enquestades en una enquesta recent que estan pensant en un tipus particular de
consum alternatiu.
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REDUCCIÓ DEL
CONSUM
UN COMPONENT
PETIT PER ESCURÇAR LA VIDA
DEL PRODUCTE

SOLUCIONS?
FORÇAR LA
RECUPERACIÓ?

GARANTIES MÉS
ÀMPLIES?

DISSENYS
MODULARS?

DISSENYAR ABOCADORS

EN AQUEST APARTAT ANALITZAREM QUÈ PODEM FER ELS DECISORS POLÍTICS PER FER QUE LA GENT CONSUMEIXI MENYS.
Actualment, moltes mesures polítiques tenen
com a objectiu reduir l’impacte dels actuals
nivells de consum més que no pas reduir els
nivells de consum pròpiament dits. Per tant,
els decisors polítics tenen encara marge
per considerar l’aplicació de mesures que
afavoreixen hàbits de reducció de consum.
La retirada gradual de bombetes d’alt consum
del mercat europeu per d’altres bombetes
més eficients il·lustren la manera com es pot
reduir el consum energètic a través de mesures
polítiques .15

defensen un enfocament que desvinculi el
creixement econòmic d’un augment paral·lel de
la pressió sobre els recursos.

S’han qüestionat, però, les polítiques que
cerquen exclusivament la reducció del consum.
Un consum reduït continua pressionant els
recursos, la societat i el medi ambient. I fins
i tot si els nivells de consum es redueixen en
els països desenvolupats, el més probable és
que als països en vies de desenvolupament
estigui creixent la seva economia. Malgrat tot
el problema és que el consum augmentarà, tot
i que els països en vies de desenvolupament
adoptin models ja coneguts de consum de baix
impacte.

Vegem un exemple del sector alimentari. De
mitjana l’aportació de proteïnes dels ciutadans
de la UE prové en un 60% de la carn. La carn
necessita enormes aportacions energètiques
quant a aigua, terra i alimentació. La pressió que
la carn exerceix en els recursos es veu agreujada
pel fet que, de mitjana, els ciutadans de la UE
consumeixen aproximadament un 50% més de
proteïnes de les que necessiten. S’estima que
si els ciutadans de la UE reduïssin a la meitat
el seu consum de carn i productes lactis,
les emissions de gasos d’efecte hivernacle
procedents de l’agricultura es reduirien entre
un 25% i un 40%. Les emissions de nitrogen es

Això ha alimentat un debat en què alguns

Alguns van més enllà. Voldrien que no hi hagués
cap creixement en la producció o el consum
(creixement zero) o fins i tot tornar als nivells
actuals de producció i consum (decreixement).
AUGMENT DEL CONSUM
Però el consum a la UE està augmentant. En
part a causa de la nostra elecció de productes.
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CONSUM RELATIU
El ciutadà europeu mitjà usa al voltant de 4
vegades més recursos que el ciutadà mitjà
africà i 3 vegades més que un d’Àsia, però
la meitat d’un ciutadà dels EUA, Canadà o
Austràlia.19
Mentre que aquestes mitjanes eliminen els
matisos que els diferents nivells de consum
dels països de cada continent, les xifres
proporcionen context molt útil, sobretot quan
es pensa que el major potencial del desenvolupament econòmic es troba a Àfrica i Àsia.
Imaginem si, per assolir els nivells de vida de
la UE, aquests continents arriben també als
nivells de consum de la Unió Europea o si tothom adopta l’estil de consum nord-americà.
Podríem fer que aquest consum sigui sostenible?

reduirien en un 40%.16
Tot i que s’ha reduït l’impacte mediambiental de
cada un dels productes, el volum total del que
consumim pot neutralitzar aquesta reducció. És
l’anomenat efecte rebot. Els electrodomèstics
cada vegada són més eficients des del punt de
vista energètic, però resulta que cada vegada
els usem més i els canviem molt sovint. Entre
1998 i 2008, la despesa d’electrodomèstics a les
llars de la UE va créixer gairebé un 30%. D’altra
banda, comprem el 80% dels electrodomèstics
i descartem reparar-los o destinar-los a d’altres
usos.17
D’altra banda, la tendència actual és construir
cases cada cop més grans i per a menys
persones. Cada casa està equipada amb
electrodomèstics moderns, la qual cosa fa que
augmenti la demana d’aquesta mena d’aparells
així com la despesa en electricitat.
No només això. Cada casa particular s’ha
d’escalfar o refredar en diferents èpoques de
l’any. Necessiten ser mantingudes. També la
construcció de més cases fa que es consumeixin
més recursos.

8
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1
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1.3
Àsia
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EUA,
Canadà,
Austràlia

El consum ha augmentat també a d’altres llocs.
La gent compra més roba i la usa durant
períodes més curts de temps. A la gent li
agrada estar al dia quant a modes i tendències.
No només en temes de roba sinó també quant
a dispositius electrònics, cotxes, destinacions
turístiques, etc.
Com ja es va esmentar al capítol anterior, la gent
es mou més que mai, i sobretot amb cotxe. Les
persones tenen major llibertat i independència
de moviments. Quan viatgen com a turistes,
impacten de manera significativa en els models
de consum i l’esgotament de recursos a les
seves destinacions. L’augment de la mobilitat
comporta un augment del consum a d’altres
llocs, no només a les llars.
Per ta de revertir aquesta tendència s’han de fer
canvis significatius. Alguns estaran encantats
de fer aquests canvis per pròpia voluntat. Altres
canvis però els imposaran els decisors polítics.
En ambdós casos, la pregunta més important
és quins canvis estarien disposats a acceptar?
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LA NOSTRA EMPREMTA ECOLÒGICA
D’acord amb la Global Footprint Network, 2010, “L’empremta ecològica mitjana a nivell
mundial era de 2,7 hectàrees globals per persona (18,0 miliards en total) el 2007. Amb una
biocapacitat mitjana mundial de 1,8 hectàrees globals per persona (12 miliards en total),
això condueix a un dèficit ecològic de 0,9 hectàrees globals per persona (6 miliards en
total).”18
DISSENYATS PER A DURAR
L’augment actual del consum s’incrementa per
la vida relativament curta d’alguns productes.
Aquesta situació s’agreuja pel fet que de
vegades és més barat substituir un producte
que no pas reparar-lo.
En alguns casos, els avenços tecnològics fan
palès que el producte ha quedat obsolet molt
ràpidament, i ha estat substituït per un altre
més ràpid, més potent i més eficaç. Malgrat
que encara funciona, substituir-lo és més
avantatjós.
Tothom sap que els productes són dissenyats
perquè fallin després d’un cert període
de temps. Sovint els mateixos fabricants
programen l’envelliment del producte.
En
altres casos, els avenços tecnològics poden
fer que un producte esdevingui obsolet. O que
els consumidors puguin creure que el producte
existent sigui obsolet simplement perquè n’hi
ha un model nou. Es tracta de la possibilitat de
cercar noves formes d’augmentar la longevitat
dels productes.
Sovint quan un producte falla (o esdevé obsolet),
el responsable sempre és un petit component.
Això suggereix que la fabricació de productes
modulars podria incrementar significativament
la durada d’aquests productes en permetre
substituir fàcilment la part usada o defectuosa.
També es podria obligar els fabricants a
recuperar els productes trencats o fer que
dissenyin d’altres més duradors.
Els consumidors, per la seva banda, es podrien
negar a comprar productes de vida curta.
Sovint, tanmateix, es veuen condicionats pels
límits financers de curt termini. Els productes
més duradors acostumen a ser més cars, de

manera que alguns consumidors no es poden
permetre comprar-los. Així que, encara que
els productes de més qualitat acabin sent més
barats a la llarga, algunes persones no se’n
poden beneficiar .
INFORMACIÓ VERAÇ
La publicitat és una eina poderosa usada pels
fabricants i els minoristes per crear un sentiment
d’aspiració. La compra del darrer model d’un
producte apareix com quelcom que millora la
qualitat de vida de les persones.
La publicitat és dissenyada generalment per
encoratjar-nos a comprar més productes d’una
empresa. Això planteja una pregunta clau sobre
el paper de la publicitat en el consum sostenible.
Els legisladors haurien d’examinar la relació
entre la publicitat i el consum i la sostenibilitat?
Una de les formes com una empresa pot tractar
d’influir en els consumidors perquè comprin
els seus productes consisteix a promoure les
denominades credencials ecològiques. Un
producte que redueix el consum d’energia pot
ser compatible amb el desig dels consumidors
de tenir un producte més rendible, o amb el
desig de posseir un producte que tingui un
impacte mediambiental menor.
Quan es fa èmfasi en la sostenibilitat d’un
producte o servei, les empreses han d’evitar
vendre una imatge verda dels productes que
ofereixen per tal d’augmentar els seus guanys.
Això passa quan la imatge projectada per
l’empresa no convergeix amb la realitat de les
seves polítiques mediambientals i socials.
La publicitat no és l’única manera que tenen
els fabricants de transmetre el seu missatge als
consumidors. Per exemple, també poden usar
campanyes de relacions públiques, programes
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a les xarxes socials, l’etiquetatge i les normes.
La publicitat, les relacions públiques i
l’etiquetatge es poden usar en iniciatives que
cerquen reduir el consum. Un exemple que
s’acostuma a esmentar és el de la limitació
de la publicitat del tabac a alguns països o els
advertiments sanitaris als paquets de tabac.
Les mesures no han de ser de llarg abast. En
lloc d’una prohibició total, els decisors polítics
poden prohibir campanyes que en fomentin el
consum, com les ofertes “2x1”, o les promocions
que estimulin la compra d’un producte per
obtenir descomptes en altres promocions. Per
la mateixa raó, poden promoure campanyes
que destaquin els productes sostenibles o les
credencials mediambientals.
DECISIONS FISCALS
Proporcionar una informació veraç i transparent
no és només un problema per a aquells que
volen promoure l’augment o la disminució del
consum. Això està relacionat amb l’essència
mateixa de la fixació de preus dels serveis i els
béns. En una economia sostenible, la pregunta
clau és quins costos mediambientals, socials
i econòmics s’han d’incloure en el preu dels
béns i serveis?

incrementin l’ús d’impostos al consum, com
ara impostos sobre les vendes, impostos
sobre l’energia, impostos especials, aranzels.
17
Aquests impostos podrien estar vinculats
específicament als recursos i a la utilització de
matèries. Aquesta mesura es podria combinar
amb una renúncia dels imposts laborals. Els
efectes d’aquest canvi fiscal seria una manera
d’influir en els hàbits de consum però que
encara s’estan estudiant i debatent.
Una de les principals preocupacions en relació
amb els impostos és que han de ser equitatius.
Com s’ha de distribuir la càrrega fiscal entre
els ciutadans per evitar la desigualtat social?
D’altra banda, els impostos són generalment
un tema polític sensible. Un augment de
la càrrega fiscal pot crear altres problemes
polítics i socials, particularment als països on
els impostos laborals i impostos al consum són
més elevats.

En termes generals, el preu que paguem pels
productes són una combinació de:
1. el que li costa al fabricant fer-los,
2. el que li costa al minorista vendre’ls, i
3. el valor addicional que els consumidors
estan disposats a pagar.
Tanmateix, hi ha costos que no s’inclouen dins
de la fixació tradicional de preus. Els costos són
molt més elevats per a la societat. Per exemple,
el transport de mercaderies contamina l’aire.
Això representa riscos per a la salut. Qui
paga els costos associats amb els problemes
respiratoris? Ara per ara aquests costos no es
reflecteixen en l’etiqueta del preu d’un producte
associat amb la contaminació. S’hi haurien de
reflectir? Quins costos s’haurien d’incloure en
l’etiqueta dels preus?
Una forma de fer això seria a través dels
impostos al consum. La Comissió Europea
ha proposat que els Estats membres
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REDUCCIÓ DE
RESIDUS
EL CONSUM GENERA RESIDUS, MOLTS DELS QUALS ES
DESTRUEIXEN O ELIMINEN. AIXÒ AFEGEIX MÉS PRESSIÓ SOBRE ELS RECURSOS, LA SOCIETAT I EL MEDI AMBIENT. EN
AQUEST APARTAT, ES PARLARÀ DEL QUE ES POT FER PER REDUIR ELS RESIDUS.

Per exemple:
•
•
•
•

Reduir les subvencions perjudicials per al medi ambient
Afavorir la reutilització més que no pas fabricar nous productes
Tarifes preferencials per a productes importats produïts
sosteniblement
Normes estàndards i marcs per a les fonts sostenibles

2. Disseny ecològic

5. Optimitzar els
residus en el tancament del cicle
Per exemple:
•
•
•

Destacar els residus
com a recursos
Coordinació regional
i nacional dels residus
Sinergies industrials

ECONOMIA CIRCULAR

El disseny ecològic redueix
l’impacte mediambiental
durant el cicle de vida útil
complet del producte
Per exemple:
•
•
•

4. Contractació
pública ecològica i
consum
Per exemple:
•
Incentius financers i no
financers
•
Ampliar les garanties per
fomentar una vida més
llarga del producte
•
Passaports de productes:
quins recursos s’han usat,
com reparar-los, etc.
•
Llogar vs posseir

Augmentar la sensibilitat i l’aprenentatge
Ampliar la responsabilitat dels fabricants
Encoratjar el reciclatge i la reparació

3. Tecnologia verda per
fomentar l’eficàcia dels
recursos

Encara que s’han fet passes exitoses per reduir
la taxa de producció dels residus als Estats
membres de la UE, continuen sent un problema
important.
La UE crea 3 miliards de tones de residus cada
any. És a dir, 6 tones de residus sòlids per
càpita. Al voltant de 90 milions de tones dels
residus produïts a la UE es considera perillós,
és a dir, és perjudicial per als éssers humans i
el medi ambient. 20 Es calcula que el 2020 els
ciutadans de la UE produiran un 45% més de
residus que el 1995.
Al voltant de dos terços del que els ciutadans
de la UE llencen, acaba a les incineradores o
abocaments21. Això afecta el medi ambient i
necessita un seguiment acurat. Per exemple,
les incineradores estan subjectes a límits
d’emissions estrictes.
La manera de gestionar els residus difereix
d’estat membre a estat membre. Alguns tenen

Font: Comissió Europea21

més abocadors mentre que d’altres reciclen i
composten més.
Gestió de Residus Municipals d’Estats de la UE
seleccionats
Espanya
Portugal
Països Baixos
Lituània
Irlanda
Hongria
Dinamarca
República Txeca
Bulgària
Bèlgica

Font: Eurostat21

1. Fonts sostenibles
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Mentre que la quantitat de residus que es
produeixen a la UE ha augmentat, també ho
ha fet el nombre de residus que es recicla i es
composta. L’enfocament general a tota la UE es
basa en tres principis: la prevenció de residus,
el reciclatge i la reutilització, i la millora dels
mecanismes que tenim a l’abast per eliminar
els residus.

dels principis de l’estratègia Europa 2020. Les
economies circulars fan prevaler la reutilització,
la renovació i el reciclatge, fent que els recursos
siguin més eficients. Una veritable economia
circular no produeix residus. Això ho fa en part
per convertir els residus en un recurs, i en part
fent èmfasi en els processos d’eliminació i
pèrdua de materials.

Cada un d’aquests principis es mostra en la
gràfica de sota.

Els avantatges podrien ser considerables. La
Comissió Europea estima que l’augment d’un
30% en l’eficiència dels recursos pot resultar en
un augment del PIB de l’1% a la UE el 2030 i de
2 milions de llocs de treball. 22 Tanmateix, aquest
augment representaria un salt significatiu en
comparació amb la situació actual. Això exigiria
molt esforç per part dels decisors polítics, les
empreses i els ciutadans. Els canvis socials i
econòmics necessiten ser acceptats per tots
els actors implicats?

Les cinc etapes de la gestió dels residus

5
4
3
2
1

ELIMINEU-LOS a abocadors. Aquesta
és la DARRERA opció.
CREEU L’ENERGIA necessària per generar
electricitat gràcies a la incineració. La resta és...
RECICLEU I COMPOSTEU el que
pugueu. Si no podeu reciclar o compostar,
aleshores...
REUTILITZEU el que pugueu. Si
no podeu reutilitzar, aleshores...
REDUÏU el que pugueu. Si
no podeu reduir, aleshores...

En tractar les qüestions plantejades en cada
pas de la gestió de residus, la societat pot reduir
substancialment els residus que produeix. No
obstant això, hi ha un objectiu final més ambiciós:
una economia que gairebé no produeixi residus,
també coneguda com a economia circular.
ECONOMIA CIRCULAR
L’economia industrial es basa en la idea que els
recursos del planeta són infinits, o com a mínim,
abundants i fàcilment accessibles. Sabem fa
temps que això no és així. Molts dels recursos
naturals són finits. S’esgotaran si no es canvien
els hàbits de consum actuals.
A més del fet que els recursos cada cop són
més escassos, la UE s’enfronta a la creixent
competència. Països com ara Brasil, Rússia,
Índia i Xina tracten d’apropiar-se d’una part
important dels recursos mundials a mesura que
creix la seva economia. Això planteja un risc
addicional per al subministrament de materials a
la UE: no podem garantir que hi hagi disponibles
les quantitats que volem o en el moment que les
necessitem.
Per tractar aquestes qüestions, la UE vol
avançar cap a una economia circular. És un

RESIDUS D’ALIMENTS
El nostre consum d’aliments produeix una
quantitat significativa de residus. Cada any,
es llencen un 90 milions de tones de residus
d’aliments a la UE. Això equival a 180 kg
per persona. Un terç d’aquesta quantitat es
considera encara adequat per al consum
humà.23
Els residus d’aliments es generen en cada fase
de la cadena alimentària. Els agricultors, els
productors i els consumidors contribueixen a la
generació d’aquesta mena de residus. A la UE,
el 40% dels residus es produeixen principalment
a nivell dels productors i els consumidors. 24
A més, el nostre consum d’aliments representa
el 17% dels gasos d’efecte hivernacle produïts
per la UE, i un 28% del total dels recursos que
utilitzem.
La lluita contra els residus d’aliments comporta
un gran nombre d’avantatges. Per exemple, la
reducció dels residus d’aliments en un 40%
reduiria la quantitat de terra usada per als
processos agroalimentaris de gairebé 30.000
km2. Això representa gairebé la mida de Bèlgica.
26

Què han d’analitzar els decisors polítics per
reduir els residus d’aliments?
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Una gran quantitat de menjar es llença tot i que
encara és comestible o es pugui utilitzar per
produir altres productes alimentaris. Mentre que
alguns països de la UE ja recullen els residus
d’aliments per separat, hi hauria prou marge
per introduir un sistema de recollida selectiva
d’aliments que permetés recuperar els aliments
encara comestibles als punts de venda?
RESIDUS ELECTRÒNICS
El tipus de residus que més ràpidament creix
a la UE és el dels productes electrònics, com
ara telèfons intel·ligents, ordinadors, tauletes,
televisors, aparells de cuina, etc. El 2020 la UE
produirà uns 12 milions de tones de residus
electrònics cada any.27
La utilització de telèfons mòbils dóna bona idea
de les qüestions relacionades amb els residus
electrònics. La gent que té un telèfon mòbil
el canvia regularment, i llencen el model més
antic. Això seria un problema menor si fos fàcil
reciclar els mòbils. Però malauradament no
és així. Per començar, les petites quantitats
d’alguns minerals usats als terminals fan que
sigui difícil recuperar-los. A més els telèfons
mòbils són productes complexos que són
difícils de separar. En molts casos, els telèfons
obsolets resten oblidats a calaixos, armaris,
etc. quedant fora del procés de reciclatge.
Encara que els telèfons mòbils obsolets fossin
fàcils de recuperar, no tots els estats membres

tenen un sistema de recollida de residus
electrònics generalitzat o una infraestructura
per a reciclar mòbils. Això és aplicable
també a d’altres tipus de residus electrònics.
Actualment, la UE produeix 10 milions de tones
de residus electrònics, dels quals només es
recicla el 20%.27
La UE ha elaborat plans per augmentar
aquesta xifra. Per exemple, d’aquí al 2018
es vol recuperar el 75% dels telèfons mòbils
descartats i reutilitzar o reciclar el 55% restant.
L’augment de la taxa de recuperació dels
residus electrònics obligarà els fabricants a fer
importants canvis econòmics i logístics. Per
exemple, es podrien fer dissenys modulars i
actualitzar els dispositius. Alhora, els ciutadans
haurien de canviar els seus hàbits: canviar
menys sovint els productes electrònics i
participar en programes de reciclatge.
MINERALS CRÍTICS I MATERIALS DE
CONFLICTE
Els telèfons mòbils il·lustren perfectament
un altre tema relacionat amb el consum de
matèries primeres. Molts dels components clau
que s’usen en la fabricació de telèfons mòbils
són sensibles. Es divideixen: els minerals crítics
i materials de conflicte.
Els minerals crítics són minerals que són vitals
per a l’economia de la UE. D’altra banda, el
subministrament d’aquest tipus de minerals no

EN EL CAS DE RESIDUS D’ALIMENTS

Manca de
planificació

Consumidors
No s’usen les
restes

Sobrestoc

Venedors

Emmagatzematge
inadequat

Gestió ineficient
de l’estoc

Emmagatzematge
inadequat

Embalatge
inadequat

Emmagatzematge
inadequat

Fabricants
Embalatg danyat

Producte danyat

Embalatg danyat

Agricultors

Sobreproducció

Sobreproducció

Emmagatzematge
inadequat

El malbaratament d’aliments es produeix a moltes etapes abans que arribi als consumidors,
i poden acabar finalment igualment a les escombraries. Quin esquema presenta o com es
produeixen les pèrdues d’aliments all llarg de tota la cadena?

Font: Comissió Europea25
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LA DEPENDÈNCIA DE LA UE RESPECTE DE LES IMPORTACIONS
Gran part de la indústria de la UE depèn de les importacions quant a matèries primeres.
La indústria europea importa actualment el 100% de platí, cobalt, terres rares i el cautxú
natural que utilitza.
RÚSSIA
• Metalls del grup del platí

CANADÀ
• Cobalt

ÍNDIA
• Grafit

JAPÓ
• Indi

EUA
• Beril·li
MÈXIC
• Fluorita
BRASIL
• Niobi
• Tàntal
ÀFRICA DEL SUD
• Metalls del grup del platí

XINA
• Antimoni
• Beril·li
• Fluorita
• Gal·li
• Grafit
RUANDA
• Germani
• Tàntal
• Indi
• Magnesi
REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL • Terres rares
CONGO
• Tungstè
• Cobalt
• Tàntal

MATÈRIES PRIMERES

DEPENDÈNCIA DE LA IMPORTACIÓ

MATÈRIES PRIMERES

Cautxú

100%

Metalls a granel

57%

Metalls d’alta tecnologia

96%

Minerals industrials

46%

Mineral de ferro
Matèries primeres crítiques

85%
77%

Fusta
Paper

15%
9%

fronteres de la UE. És un repte mundial. Això
planteja el tema del paper que ha de fer la UE
en relació a la reducció dels residus més enllà
de les seves pròpies fronteres.
A banda de les mesures diplomàtiques, com es
pot participar en els tractats internacionals i fer
que els altres països facin el mateix, de quines
mesures concretes disposen els decisors
polítics?

lloc a la generació de certs productes incloenthi alguns tipus de màquina de fotos que ja s’han
retirat del mercat.30
En comptes de les prohibicions, els decisors
polítics podrien considerar incentius financers
per estimular les empreses perquè adoptin
mesures per reduir l’ús de materials perillosos,
crítics o de conflicte.

Una de les àrees que es podria tractar és el
moviment il·legal de residus perillosos generats
a la UE als països més pobres. O es podria
exigir que aquest tipus de trasllats els facin
només empreses especialitzades que apliquin
mètodes de treball segurs tant per als éssers
humans com per al medi ambient.
Quant al tema de la producció, els decisors
polítics de la UE podrien prohibir l’ús de certs
materials en els productes. Per exemple, el 2006
la UE va prohibir l’ús de soldadura de plom en
les plaques de circuits. Aquestes prohibicions,
no obstant això, no influeixen en l’elecció del
consumidor. Així la prohibició de 2006 va donar

DEPENDÈNCIA DE LA IMPORTACIÓ

Font: Comissió Europea29

es dóna per fet. La seguretat de la cadena de
subministrament es veu amenaçada i els riscos
escapen al control de la UE.
Els materials de conflicte són els materials que
s’extreuen als països on els ingressos que se’n
deriven s’usen per alimentar un conflicte armat.
Les estimacions actuals suggereixen que els
recursos naturals són la base d’un 20% dels
conflictes mundials avui dia.33
Als EUA s’ha aprovat una legislació que
permetrà donar a conèixer les empreses que
usen els minerals de la República Democràtica
del Congo i dels països veïns. La intenció és
incrementar la transparència sobre l’origen
de les matèries primeres per tal de reduir l’ús

de minerals i el finançament de les faccions
associades a la violència a la regió.28
Recentment la UE ha estat buscant dos
enfocaments diferents. La Comissió Europea
afavoreix un sistema
d’autocertificació
voluntària per a les empreses que vulguin
importar minerals de zones no conflictives.
El Parlament Europeu prefereix introduir una
legislació vinculant sobre l’ús de materials de
conflicte que afecti el conjunt de cicle de vida
del producte, des de la mina fins al consumidor
final. Què és millor: un sistema voluntari o una
legislació vinculant?
UN REPTE GLOBAL
El problema dels residus no s’atura a les
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Fonden Teknologiraadet – the Danish Board
of Technology Foundation (DBT) (Dinamarca)
La Fundació Danish Board of Technology
Foundation (DBT) és la institució parlamentària
d’avaluació de les decisions tecnològiques
a Dinamarca. És una fundació independent,
privada i sense afany de lucre. Participa en
els processos de deliberació, compromís i
participació en relació al desenvolupament
de la ciència i la tecnologia. La DBT està
especialitzada en avaluació tecnològica, la
recerca social aplicada i assessorament als
decisors polítics a nivell local, regional, nacional,
europeu i mundial. La DBT coordina el projecte
PACITA i les consultes a escala europea que
volen recollir els punts de vista sobre el consum
sostenible. www.tekno.dk

Université de Liège, SPIRAL – University of
Liège, Centre de recerca SPIRAL (Bèlgica)
SPIRAL és un centre de recerca universitari
multidisciplinari dins de la Universitat de Lieja.
El centre treballa en quatre àrees de recerca

interrelacionades: ciència, tecnologia i societat;
polítiques públiques; anàlisi de riscos; i
mètodes participatius. Proposa un enfocament
de l’anàlisi de riscos centrat en les polítiques
públiques. SPIRAL orienta les seves recerques
i consultes a nivell local, regional, nacional i
internacional. www.spiral.ulg.ac.be

i la transferència de tecnologies avançades i el
saber fer. L’ARC Fund també fa estudies consultius
sobre política d’assessorament i treballa en estreta
col·laboració amb organismes públics importants
i les autoritats locals a Bulgària per definir les
polítiques nacionals regionals, de recerca sectorial i
d’innovació. www.arcfund.net

Rathenau Instituut – The Rathenau Institute
(Països Baixos)

Story Foundry (Irlanda)

L’Institut Rathenau és un organisme independent
que fomenta el debat públic i polític sobre les
implicacions socials, ètiques i polítiques de la
ciència i la tecnologia. Aquest institut estudia també
l’organització del sistema científic als Països Baixos
i la manera com aquest respon als canvis científics,
socials i econòmics. A nivell internacional, l’Institut
avalua les decisions tecnològiques per al Parlament
Europeu al si del grup europeu d’avaluació
tecnològic (ETAG).
www.rathenau.nl

Coláiste na hOllscoile Corcaigh – University
College Cork (Irlanda)
La Universitat de Cork és un dels principals instituts
de recerca a Irlanda que té gairebé 20.000 estudiants
de primer i tercer cicle a temps complet. Compta amb
120 programes d’estudis i de formació professional
a través dels seus 60 departaments. El soci del
projecte PACITA és el Financial Services Innovation
Centre, que és un centre de recerca multidisciplinari
irlandès centrat en serveis financers, els serveis
científics i la innovació. www.ucc.ie

Applied Research and Communications Fund
(Bulgària)
L’Applied Research and Communications Fund
(ARC) Fund és una de les ONG de Bulgària més
influents que treballa en l’àrea de la innovació I
l’economia del coneixement. Les seves activitats
se centren en la competitivitat i el creixement de
l’economia a Bulgària per promoure la innovació

Els textos, els gràfics i la maquetació així com
els vídeos relatius a aquest document han estat
elaborats per Story Foundry, en col·laboració
amb la DBT i la ULG sobre la base de les
investigacions del projecte PACITA.
Story Foundry és una agència especialitzada
en la redacció i creació de continguts. Ajuda les
empreses i els organismes a fer que els seus
missatges siguin intel·ligibles i atractius per a
un públic objectiu molt divers.
Story Foundry proporciona un servei complet de
creació; l’agència té experiència en programes
de màrqueting, els projectes d’estratègia
d’imatge de les empreses i les campanyes
d’informació.
Il·lustracions de Brian Wilson Design (Irlanda)
en col·laboració amb Story Foundry.
www.storyfoundry.eu

AVÍS LEGAL

La informació d’aquests documents es
presenta “tal qual” i sense garantia que aquesta
informació sigui apta per a un ús particular.
L’usuari pot usar aquesta informació sota la
seva responsabilitat. Ni la Comissió Europea ni
cap persona que actuï en nom de la Comissió
és responsable de l’ús que se’n pugui fer
d’aquesta informació.
©PACITA i Story Foundry Ltd. 2014. És permesa
la reproducció dels textos sempre que es faci
esment de la font. Totes les marques comercials i
drets d’autor són propietat dels seus titulars.
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