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Que faig aquí parlant d’ecodisseny industrial? 

Es proposa per primer cop el concepte d’economia circular (Walter Stahel).1976

European Green Deal
1976
2019

Però perquè re-pensar el model de producció actual?
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i consum
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clean, renewable energy 
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products

made

with safe, 

healthy materials
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cycled
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Certificació Cradle to Cradle

Programa multi-atribut de 

reconeixement internacional que 

evalua els productes y el seu procés de 

fabricación.

5 categories basades en principis



Requeriments per un disseny circular

1

Seleccionar materials saludables i 

segurs

Dissenyar productes saludables i segurs per 

les persones i el seu entorn des de la seva 

producció fins a la seva reutilització

2

Pensar en sistemes circulars

A la natura no existeix el concepte de residu.

2.1. Definir el cicle correcte (Biològic / Tècnic)

2.2. Facilitat pel desmuntatge

2.3. Afavorir la productivitat dels materials

2.4. Escollir el cicle més curt

3

Transparència i traçabilitat son la 

clau

Entendre la química que hi ha darrera del 

nostre producte per definir el seu potencial de 

ciclabilitat

4

Tenir controlades les matèries 

primes crítiques (CMR)

Existeixen unes substàncies crítiques definides 

per la Comissió Europea, però per cada 

producte poden ser unes matèries concretes

5

Repensar els models de negoci

Definir una estratègia que asseguri el valor del 

nostre producte per totes les parts interessades:

Proveïdor Fabricant

Client Inversor
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Risc = Perill x Exposició
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