
*No s’inclouen les ecoetiquetes explicades a la introducció del treball, ja que ja s’han 
especificat les categories de cadascuna a la introducció. 

ANNEX 3 

Categories de les 

ecoetiquetes de 

serveis 

analitzades* 

EUROPA 
 

Milieukeur  
(http://www.smk.nl/nl/s357/SMK/Progra
mma-s/Milieukeur/c324-Milieukeur) 

 
Alfals 
Baròmetre sostenible Flors 
Baròmetre sostenible motivació 
Bestiar (carn) 
Blat 
Bolets 
Bosses GFT 
Broiler 
Brots 
Brots 
Carn de porc – Director de cadena 
Carn de porc (processat) 
Cebes 
Cervesa 
Civada 
Col 
Créixens 
Cuines 
Cultius herbacis i vegetals 
Daikon (hortalissa xinesa) 
Detergents de rentat de cotxes 
Electricitat verda 
Enciam  
Escarola 
Escorxadors 
Escorxadors de carn 
Espelta 
Espinacs 
Fesols enllaunats 
Flors i plantes 
Hortalisses d’hivernacle 
Hortalisses processades 
Linòleum 
Líquids de tocador 

Lloses de formigó 
Maduixes 
Mitjans d’extinció d’incendis 
Mobles 
Nabius 
Neteja de cotxes 
Ordi 
Ou 
Pastanaga 
Patates 
Peix 
Peres 
Pomes 
Porcs de granges de porcs 
Porcs –director de cadena 
Porro 
Productes de viver 
Productes transformats 
Productes transformats 
Rajoles, pisos de seguretat in siu i de 
farciment 
Rocket (fruita) 
Sègol 
Sòl de formigó 
Sorra per a gats 
Termòmetre de Salut Medi Ambient 
Vegetals superfície (vegetals 
processats) 
Vorada de formigó 
Xicoira 
 
 

AENOR 
(http://www.aenor.es/aenor/certificacion

/procesos/proceso_certificacion_aenor.

asp#1) 

Centres de recollida i recuperació de 
paper i cartró 
Instalacions de tractament de vehícles 
al final de la seva vida útil 
Leaf Marque – Producció hortofrutícola 
Lluita biològica contra plagues 
(producció agrícloa) 
Marca AISE de sostenibilitat de 
detergents 
Tesco Nurture – Producció 
hortofrutícola 
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Bra Miljöval  
(http://www.naturskyddsforeningen.se/) 
 
Aparell de refrigeració 
Blanquejador 
Cotxes i assegurances de casa 
Detergent A 
Detergent B 
Electricitat 
Energia tèrmica 
Finestres 
Netejadors A 
Netejadors B 
Paper 
Paper per cuinar 
Productes d’eixugar 
Productes d’impregnació de formigó 
Productes de cura d’automòbils 
Productes per pintar i rentar 
Productes per treure el graffiti 
Sabó i xampú 
Suavitzant 
Supermercats 
Tèxtils 
Transport 
 
 

Ekologicky Setrany 
Vyrobek  

(http://www.ekoznacka.cz/) 
 
Adhesius i segelladors diluïts amb 
aigua 
Aglomerat a base de fusta i 
manufactures d’aquestes matèries 
Bomba de calor 
Bosses de paper i bosses de compra 
Calderes de calefacció central a gas 
Calderes de calefacció d’interiors i de 
combustió de biomassa 
Canonades, accessoris i sistemes de 
canonades de poliolefines 
Detergents 
Detergents per a rentavaixelles 
Detergents per al rentat de mans 
Escalfadors infrarojos 
Humus fets de paper reciclat 
Impresos 
Materials abrasius de farciment d’àrids 
lleugers per al manteniment hivernal de 
carreteres 
Materials adsorbents 
Materials fets de paper reciclat per a 
l’aïllament tèrmic 

Miralls per a interiors 
Mobles de metall 
Oficines i serveis administratius 
Olis i lubricants 
Ordinadors personals 
Ordinadors portàtils 
Paper gràfic de deixalles de paper 
Papereria i material de dibuix 
Pellets de calefacció de fitomassa 
herbàcia 
Pintures a l’aigua 
Productes cosmètics 
Productes d’higiene “teixit” de paper 
Productes de cartró i de cartró de paper 
reciclat 
Productes de cautxú reciclat 
Productes de neteja d’ús general 
Productes de plàstic reciclat 
Productes de polpa modelada 
Productes per a la protecció temporal 
contra la corrosió per a aplicació directa 
Productes tèxtils 
Recobriments tèxtils per a pisos 
Sabates 
Sabons, xampús i condicionadors per 
al cabell 
Serveis als campaments 
Serveis d’allotjament turístic 
Terra de fusta 
 
 

NF France 
(http://www.ecolabels.fr/fr) 
 
Absorbents líquids utilitzables al sòl 
Blocs d’il·luminació de seguretat 
Boles auxiliars per al rentat mecànic 
Bosses per a les escombraries 
Cabassos 
Cafeteres elèctriques a filtre per a ús 
domèstic 
Cartutxos d’impressió làser 
Cola per al revestiment de sòls 
Coles de papereria 
Colorants universals 
Contenidors de compostatge per al 
jardí 
Filtres per al cafè 
Instruments d’escriptura 
Llibretes 
Mobles 
Perfils de decoració i mobles 
Pintures, vernissos i productes 
relacionats 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
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Productes de neteja 
Recobriments de pintura 
Serveis de renovació mecánica 
d’articles d’automòbil 
Sobres i postals 
Sorra per a gats 
 
 

ÀSIA 
 

China Environmental Label 
(http://www.sepacec.com/cecen/labellin
g/introduction/) 
 
Adhesius 
Aerosols 
Agent contra la arna segur 
Aigua embotellada i canonades d’aigua 
residual 
Aire condicionats domèstics eficients i 
poc sorollosos 
Articles de ceràmica, vidre de ceràmica 
i vidre de ceràmica en contacte amb 
aliments 
Balestres electrònics eficients 
Bateries i piles sense mercuri 
Blocs per a arquitectes 
Ceràmica sanitària 
Ciclomotor de baixa contaminació 
Coloms d’argila 
Container per a menjar i beguda 
Cuines de gas eficients i de baixa 
descàrrega 
Dessecants de fibra per a l’embalatge 
Detergents 
Equipament de refrigeració sense 
CFCs per a la industria i el comerç 
Extintors sense halo 
Fluorescents i llampades eficients 
Fluorescents i llampades eficients de 
doble capa i sense mercuri 
Forns de microones domèstics 
Fotocopiadora 
Gasolina sense plom per a vehicles 
Hidro-tractament magnètic elèctric anti-
calç 
Impressores, fax i combinacions 
d’impressores i fax 
Incens repel·lent per als mosquits 
sense fum 
Incens sanitari 
Joguines per als nens 
Material de construcció de fòsfor guix 
Materials d’embalatge 

Materials de construcció sense asbests 
Metall de soldadura i tall de gas 
Micro-ordinadors i pantalles 
Mobles 
Olla a pressió sense alumini 
Panells lleugers per a les parets 
Papers per a la paret 
Piles recarregables sense plom, cadmi 
ni mercuri 
Plàstics d’escuma sense CFCs 
Portes i finestres per a l’estalvi 
energètic 
Productes d’aerosols 
Productes fets de paper reciclat 
Productes fets de plàstic reciclat 
Productes per a la pesca i panells de 
fusta 
Refrescos 
Refrigeradors domèstics 
Rellotges solars 
Rentadores poc sorolloses 
Revestiments basats en l’aigua 
Roba de llana resistent a la arna 
Sabates 
Substituts del SAO 
Televisió en color de baixa radiació 
Tèxtil eco típic 
Transformadors d’energia en sec 
Vehicles lleugers de baixa 
contaminació 
 
 

Hong Kong green label 
(http://www.greencouncil.org/eng/greenl
abel/intro.asp) 
 
 
Altres productes de consum comuns 
Material d’embalatge general 
Materials de construcció 
Productes comuns de paper amb un 
percentatge de paper reciclat 
Productes comuns de paper sense 
contingut de paper reciclat 
Productes comuns de plàstic amb un 
percentatge de plàstic reciclat 
Productes d’automobilística 
Productes d’electrònica i electricitat 
Productes d’informàtica 
Productes de neteja 
Productes de papereria 
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Eco Mark Program (Japó) 
(http://www.ecomark.jp/english/) 
 
Ampolles de buit 
Aparells de gravació i reproducció de 
BD/DVD 
Assegurança general 
Cartutxos tòner per a la impressora 
Comerços 
Duplicadors digitals 
Envasos retornables 
Equipament d’aigua eficient 
Extintors 
Fotocopiadores 
Guants i cinturons de cuir 
Instruments musicals 
Mobles 
Oli lubricant biodegradable 
Ordinadors personals 
Panell fet de fusta 
Paper d’impremta 
Paper per a l’embalatge 
Paper per a la comunicació 
Paper per a la impressió 
Paper sanitari 
Papereria i material d’oficina 
Pintures 
Productes amb plaques fotovoltaiques 
Productes de construcció 
Productes de la llar 
Productes de plàstic 
Productes de plàstic biodegradable 
Productes de vidre 
Productes domèstics per al tèxtil 
Productes industrials per al tèxtil 
Productes per a enginyeria civil 
Productes que contenen fusta 
aprimada, reutilitzada, etc. 
Productes reutilitzables 
Projectors 
Rajoles 
Recipients recarregables i recipients 
amb estalvi de recursos 
Rellotges 
Roba 
Sabates 
Sabó reciclat fet d’olis de cuina 
Tinta d’impressora 
Triturador d’escombraries 
 
 

Thai Green Label 

(Tailàndia) 
(http://www.tei.or.th/greenlabel/) 

Agents de correcció 
Aïllament de cautxú 
Aixetes i accessoris sanitaris 
Balestres electrònics 
Benzineres 
Detergents 
Detergents per al rentavaixelles 
Extintors 
Fotocopiadores 
Instruments d’escriptura 
Lavabos 
Llampades fluorescents 
Materials de construcció 
Moble de metall 
Netejadors de superfície 
Panells per a la construcció, la 
decoració i la indústria del moble 
Paper 
Pintures 
Plàstic reciclat 
Productes fets de fusta de cautxú 
Productes fets de roba 
Sabons 
Teules de ciment per a sostres 
Teules de formigó per a sostres 
Vehicles de passatgers 
 
 

Korea Eco-Label 
(http://el.keiti.re.kr/eng/index.do) 
 
Accessoris LED 
Accessoris per a l’eficiència en aigua 
dels lavabos 
Adhesius 
Agents de tractament d’aigua 
Agents resistents a l’aigua per a la 
construcció 
Agregat i pols fi 
Aire condicionat 
Aixetes eficients en aigua 
Aliatges de coure per forja 
Ambientador 
Anticongelant 
Aparells de televisió 
Arxius de documents 
Aspersor d’extinció 
Balasts per a descàrregues d’alta 
intensitat 
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Balasts per a llampades fluorescents 
Bateries 
Bateries industrials 
Bens de teixit de punt i bens amb 
processats simples 
Bidet 
Boies per a la pesca 
Bolquers 
Cables elèctrics 
Cadires de recepció 
Cadires per a l’oficina i l’escola 
Canonades per a obres d’aigua 
Cartutxos tòner 
Catifa d’entrada al pis 
Cintes de paper adhesiu i fulls de paper 
adhesiu 
Coberta interior per al terra 
Condicionant 
Conductors elèctrics de mà 
Desodorants 
Detergent líquid per a bugaderia 
Detergent per al renta-vaixelles 
comercial 
Detergents domèstics 
Detergents potents per a la bugaderia 
Dispensadors d’aigua freda i calenta 
elèctrics 
Dispositius per a la neteja de peces i 
equips 
Divisors d’oficina 
Dutxes i banyeres eficients en aigua 
Escalfadores d’aigua elèctriques i 
màquines de cafè elèctriques 
Escalfadors de gas 
Esmenes per al sòl 
Esquers per a la pesca 
Extintors 
Filtres netejadors d’aire 
Finestres 
Fluids hidràulics 
Fogonets de gas 
Fogonets de gas industrial 
Fotocopiadores 
Gel de dutxa 
Generador d’energia ininterrompuble 
Impresos 
Impressores 
Instruments d’escriptura 
Instruments de reducció de residus 
Joieria d’imitació 
Làmines de resina sintètiques per a 
decoració 
Lavabos eficients en aigua 
Llampades amb balast integrat 
Llampades de LED per a ús general 

Llampades fluorescents 
Llits 
Lluminària amb sensor 
Maquinaria de construcció silenciosa 
Màquines de fax 
Màquines de vending 
Material aïllant 
Materials d’acabat per a sostre o paret 
Materials d’embalatge 
Materials de blocs, rajoles i taules 
Materials de construcció reciclats 
Mesuradors d’aigua 
Mobles d’oficina de fusta 
Mobles de fusta domèstics 
Mobles de fusta educacionals 
Mobles de metall educacional i per a 
l’oficina 
Monitors d’ordinador 
Motxilles 
Multi-aire condicionats 
Netejador multi-usos 
Netejadors d’aire 
Netejadors de parabrises per a 
l’automòbil 
Netejadors elèctrics de buit 
Netejadors industrials 
Neveres 
Neveres Kimchi 
Oli de motor de doble cicle 
Oli de motor de gasolina 
Oli de motor dièsel 
Ordinadors notebook 
Ordinadors personals 
Orinals 
Pantalla de reproducció de díodes 
emissors de llum 
Paper d’impressió 
Paper d’oficina 
Paper de paret 
Paper de vàter 
Parts de transport sense asbests 
Parts elèctriques i electròniques 
Paviments de ciments permeables a 
l’aigua 
Pintures 
Plomades de pesca 
Pneumàtics per a camions i autobusos 
Pneumàtics per a cotxes de passatgers 
Productes d’aïllament acústic per a 
pisos d’edificis 
Productes d’escòria reciclada 
Productes d’oli 
Productes de cautxú reciclat 
Productes de fusta incorporats 
Productes de fusta reciclada 



Productes de paper per a l’oficina 
Productes de plàstic 
Productes de resina biodegradable 
Productes re-suplementaris 
Productes tèxtils per a decoració 
Protectors digitals 
Rentadores 
Rentavaixelles 
Reproductors de vídeo 
Roba 
Sabates 
Sabons 
Serveis d’hotels 
Sistema d’escalfat amb control 
automàtic de temperatura 
Sistema de bosses d’escombraries 
mesurat 
Sistema de reducció de residus 
alimentaris 
Sistemes de bomba de calor 
Sistemes solars d’escalfament d’aigua 
Solucions anticongelants per al cotxe 
Suavitzant per a teles 
Taules i cadires per a institucions 
educacionals 
Telèfons mòbil 
Tintes d’impressora 
Vehicles elèctrics de dues rodes 
Ventiladors de calefacció 
Vitrines de congelació i refrigeració 
Xampú 
 
 

AMÈRICA I OCEANIA 
 
 

Green Seal 
(http://www.greenseal.org/Home.aspx) 
 
Envasos per a aliments 
Equipament i materials de construcció 
Hotels i unitats d’allotjament 
Paper d’escriptura i impressió 
Pintures i recobriments 
Productes de neteja institucionals 
Productes domèstics 
Sabó per a mans i netejadors 
Serveis de neteja 
Tovalloles de paper, tovallons i 
mocadors de paper 
 
 

 

EcoLogo M (Canadà) 
(http://www.environmentalchoice.ca/en/
) 
 
Absorbent d’oli marí 
Additius absorbents per a l’assecat i el 
greix d'origen biològic 
Additius alternatius al control dels olors 
Additius biològics de digestió per a la 
neteja i el control d'olors 
Additius d'origen biològic RV i Marí per 
a tractament en tanc 
Adhesius 
Aïllament tèrmic: materials 
Blocs urinari 
Bolígrafs, llapis mecànics i altres 
instruments d'escriptura 
Bosses compostables de paper 
Bosses reutilitzables de serveis públics 
Cafè 
Caldera d'escalfament d'aigua – gas de 
condensació cremat 
Cartró 
Combustibles de gel Productes 
Compostos de neteja i desgreixatge 
amb base biològica 
El tanc sèptic - Additius alternatius 
Electricitat Renovable de baix impacte 
Els cartutxos d'impressió 
Els combustibles d'automoció 
Els desinfectants i netejadors 
desinfectants 
Els detergents de bugaderia i 
suavitzants 
Els plats de Petri de la Font Reducció 
de plàstic 
Els tancs d'aigua calenta domèstica-
indirecta Fired 
Envasos per Aliments 
Esdeveniments 
Espelmes 
Formes comercials i altres productes 
de paper 
Instal·lacions de l'allotjament 
Instal·lacions d'Oficina 
Institucional 
Joguines 
La pintura i removedor de vernís 
L'asfalt i els agents desencofrants 
Les bateries recarregables de Consum 
Les tovalloles de cuina 
Les tovalloles de mà 
Llegiu de rentar 
Lubricant Industrial sintètic 

http://www.greenseal.org/Home.aspx
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Lubricants industrials a base de 
vegetals 
Magatzems de llenya a pressió 
Màquines d'Oficina 
Mobiliari d'Oficina i Sistemes de Panell 
Mocadors Facials 
Mosaic 
Motor d'automòbil d'oli reciclat 
Neteja de mans - Industrial i 
Netejadors de catifes i tapisseria 
Netejadors de superfícies 
Panells de Guix 
Paper 
Paper Higiènic 
Paper sense estucar ni recobrir 
d'impressió mecànica 
Particions desmuntables per a l’oficina 
Polpa 
Productes antisèptic instantanis per a 
les mans 
Productes d'acer per a ús en de 
construcció 
Productes de Control de Corrosió 
Productes de cura de pisos 
Productes de Cura Personal 
Productes de Pisos 
Productes de plàstic de Cinema 
Productes de plàstic reciclat 
Productes per a l’estalvi d'aigua 
Productes per al Tractament de l'aigua 
de Piscina i Spa 
Programa de recol·lecció i d'eliminació 
de refrigerant 
Químics per al desglaç de les pistes 
d'aeroport 
Reciclatge transmeses per l'aigua 
Recobriments de superfície – 
Recobriments de superfície - Manca la 
versió marina 
Resina utilitzada en la fabricació de 
bosses de compost 
Revestiments arquitectònics de 
superfície 
Segellant i compostos per calafatar 
Servei de gestió de gespa orgànica 
Serveis Comercials  
Rentat de cotxes 
Serveis d'Impressió Digital 
Serveis d'impressió litogràfica 
Sistema d’embalatge i gestió 
d'envasos de begudes 
Sistemes de calefacció / refrigeració 
per a edificis energèticament eficients 
Sobres 
Succedanis del fenol derivats naturals 

Supressors de pols 
Tintes d'impressió 
Tovallons de taula 
Transformadors d’energia de 
cancel·lació eficients 
Vehicles neutres en gasos d'efecte 
hivernacle 
Viatges neutres en gasos d'efecte 
hivernacle 
 
 

Australia Environmental 

Choice 
(http://www.geca.org.au/) 
 
 
Adhesius 
Aïllament d’edificis 
Biopolímers compostables (productes 
sanitaris, bosses de compra…) 
Bolquers 
Catifes 
Cobriments durs de superfície 
Cobriments per al terra 
Detergents per a les mans 
Detergents per al renta-vaixelles 
Equipament audiovisual 
Estàndards de productes reconeguts 
pel GBCA per al Green Star Projects 
Impressores i equipaments diversos 
Impressores i material d’impressió 
Joguines i productes per als nens 
Lubricants 
Material de publicació 
Mobiliari 
Mobiliari exterior 
Ordinadors 
Pintures i cobriments 
Productes ambientalment innovadors 
Productes d’oficina 
Productes de cuidats personals 
Productes de fusta regenerada 
Productes de goma reciclada 
Productes de neteja 
Productes de paper reciclat 
Productes de plàstic reciclat 
Productes internacionals ecoetiquetats 
Productes sanitaris de paper 
Publicació i paper industrial 
Refrigeradors 
Refrigerants 
Revestiments arquitectònics i 
protectors 
Serveis administratius 

http://www.geca.org.au/


Serveis d’informació tecnològica 
Serveis de neteja 
Serveis de transport i distribució 
Serveis de venta “al por menor” 
Sistemes de refrigeració per a 
supermercats 
Tauler panel 
Tèxtils 
Xampús i sabons 
 

New Zeland Environmental 
Choice 
(http://www.environmentalchoice.org.nz
/) 
 
Cobriments per al terra 
Els laminats i panells de fusta 
Impressores, copiadores, faxos i 
consumibles 
Isolants tèrmiques de construcció 
Mobles i Accessoris 
Netejadors i detergents 
Pintures 
Productes de cautxú reciclat 
Productes de Paper 
Productes de plaques de guix laminat 
Productes de plàstic reciclat 
Productes de tocador 
Productes Llargs d'Acer per a la 
construcció 
Serveis de Neteja 
Tèxtils, Pells i Cuir 
 
 

Qualidade Ambiental Brazil 
(http://www.abntonline.com.br/rotulo/en/
Default.aspx) 
 
Altres 
Mobles 
Productes d'acer 
Productes de cautxú 
Productes de paper i polpa 
Productes de plàstic 
Productes gràfics 
Productes per a la higiene personal de 
perfumeria i cosmètics 
Productes tèxtils 

http://www.environmentalchoice.org.nz/
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