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PROJECTE ECOTALLER 
 
Campanya per a la prevenció d’envasos i residus als 
tallers de reparació i manteniment d’automòbils 

 
 
Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, el Gremi de Tallers de Barcelona 
presenta, dins les IV Jornades Innotaller, el projecte ECOTALLER per promoure l’ús i 
consum racional d’envasos i conseqüentment la minimització de residus. 
 
Objectius del Projecte: 

• Canviar la base de la decisió de compra integrant els conceptes de repercussió 
de la mida de l’envàs en l’optimització de les compres a curt i llarg termini, 
integrant el concepte de rendiment mediambiental en la gestió empresarial dels 
tallers. 

• Incorporar una nova eina a la presa de la decisió de compra per part del taller 
que el permeti conèixer comparativament els estalvis de producte i residu 
generat, derivats de la mida de l’envàs contenidor del líquid. 

• Incidir en la millora i optimització dels espais d’emmagatzematge tant del 
producte per ser consumit com del residu generat. 

• Demostrar a l’empresari del taller que l’aplicació de mesures de minimització de 
l’impacte mediambiental en la seva gestió són un element fonamental de 
rendibilitat empresarial. 

 
Periode d’execució 
12 mesos, 2010 - 2011 
 
Actuacions: 
En l’àmbit de l’ambientalització de compres: 

• Desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisions de compra 
• Comunicacions, al llarg de tot el període d’execució del projecte, als tallers per 

donar a conèixer aquestes eines. 
• Reunions en l’àmbit de la Federació Catalana de Tallers (FECATRA) 

En l’àmbit de la Prevenció d’Envasos 
• Proves pilot d’eficàcia de les eines creades i estudi quantitatiu per enquesta 

En l’àmbit de la Campanya de Conscienciació 
• Espais a la revista GREMITALLER i al blog ECOSOSTENIBILIDAD 

 
Presència activa a la Setmana Europea de la Prevenció promoguda per l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
Informació i desenvolupament del projecte ECOTALLER 
Accés obert a www.gremibcn.com
Participació oberta al Google Blog: http://ecosostenibilidad-taller.blogspot.com/  
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