2n Taller d'Ecodisseny de Productes relacionats amb l'Energia (ErP)
- Millora ambiental i tecnològica de productes ErP Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas 2-6
08029 Barcelona (Sala Formació)
Data: 14/11/2013
Horari: de 10:00 a 13:00 h
Objectius:
Una vegada abordada la fase d’avaluació ambiental d’ErPs en el 1r Taller (18/10/2013), en
aquest 2n Taller l’objectiu és centrar-nos en la millora ambiental i tecnològica d’ErPs i així tenir
una visió completa del què consisteix un projecte d’ecodisseny: 1) avaluació + 2) millora.
(Nota: no és imprescindible l’haver assistit al 1r Taller per poder assistir i seguir adequadament
aquest 2n Taller. Són Tallers amb temàtiques complementàries: 1r) avaluació i 2n) millora).
Programa:
10:00 - 10:45 h: Aspectes ambientals més significatius del meu producte ErP/EE:
• Recordatori: avaluació ambiental de producte / EuPeco-profiler (1r Taller)
• Discussió resultats/conclusions avaluacions empreses (quins són els aspectes ambientals
més significatius del meu producte ? dificultats/dubtes durant l’ús d’EuPeco-profiler ?).
10:45 - 11:30 h: Millora ambiental i tecnològica del meu producte ErP/EE :
• Orientació de la millora de producte (estratègies generals prioritàries): com fer-ho ?
factors motivants ? resultats assolibles i/o desitjable amb la millora ?
• Identificació preliminar de possibles accions de millora: guies genèriques i guies
específiques per a la millora ambiental - tecnològica de productes ErP/EE (fabricació,
distribució, ús i final de vida).
11:30 - 11:45 h: Pausa cafè
11:45 - 12:45 h: Millora ambiental i tecnològica del meu producte ErP/EE (continuació):
• Selecció final d’estratègies: viabilitat tècnica i econòmica de les propostes
• Comparativa ambiental: producte inicial vs. producte millorat
• Comunicació de resultats (exemples d’estratègies de comunicació)
• Resolució dubtes
12:45 - 13:00 h: Accions futures Grup ecodiscat-ErP
Material aconsellable:
Pels assistents al 1r Taller us recomanem que porteu el vostre producte simulat i avaluat amb
l’eina EuPeco-profiler (http://www.limas-eup.eu/ecoprofiler/new_eco_profiler_user?lang=es),
per tal de comentar els resultats / conclusions que n’heu pogut extreure de la seva avaluació
ambiental: aspectes ambientals més significatius identificats en el vostre producte i per tant,
prioritaris per a la millora ambiental del mateix.
També, us encoratgem a començar a pensar “solucions” als principals “problemes” ambientals
identificats en el vostre producte, és a dir, a intentar pensar i plantejar estratègies d’ecodisseny
per tal de millorar el vostre producte i els seus aspectes ambientals. Això serà pròpiament
l’objecte d’aquest 2n Taller: la millora ambiental i tecnològica de productes ErP, per tant, us
donarem pautes i referències de com abordar adequadament aquest repte de la millora.
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