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uan anem a comprar un
electrodomèstic i ens po-
sem a comparar valorem
molts de factors. Les pres-

tacions, la qualitat dels compo-
nents, el preu, l’estètica... El que re-
alment ajudaria a fer que molts
clients decidissin, però, és tenir la
resposta a la pregunta màgica:
“quin em durarà més?” Per ajudar
a escatir-ho, la fundació barceloni-
na Feniss, de recent creació, s’ha
especialitzat en la lluita contra l’ob-
solescència programada i ha creat
un segell que garanteix la fiabilitat
dels productes que el llueixen.

Per aconseguir el segell Issop (in-
novació sostenible sense obsoles-
cència programada) els aspirants
han de complir un decàleg exigent.
Òbviament, un dels punts priorita-
ris és que els productes no hagin es-
tat creats per fallar després d’un
determinat número d’usos o d’ho-
res de funcionament, ja sigui amb
el disseny propi o a partir dels com-
ponents utilitzats, sinó que es fa-
briquin amb productes amb la mà-
xima durabilitat que permeti la tec-
nologia. A més, en cas d’avaria han
de ser reparables amb un cost infe-
rior al del producte nou i no poden
tenir cap mena de programa ocult
que pugui permetre que el fabri-
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cant hi actuï de manera remota. Fi-
nalment, la garantia del produc-
te ha de ser superior als dos
anys obligatoris per llei.

A banda, però, també es de-
mana que el fabricant prioritzi
la compra de productes i que la
contractació de serveis sigui
respectuosa amb el medi ambient i
utilitzi preferentment el producte
local i el comerç just. També s’exa-
mina si contribueixen a la millora
energètica i a la disminució d’emis-

sions, si es fa
una correcta gestió dels residus, les
condicions laborals a les fàbriques
on es munten i l’ús que es fa de la

publicitat.
“Per certificar els productes ne-

cessitem que les empreses ens ce-
deixin els manuals de fabricació o
bé els productes per tal d’obrir-los i
examinar-los a fons. Quan veuen ai-
xò, molts dels fabricants interes-
sats a aconseguir el segell ja ni tan
sols responen”, explica Benito Mu-
ros, el president de la fundació Fe-
niss. De moment, de les 94 candi-
datures a obtenir la distinció Issop
només 8 l’han acabant aconse-
guint. Entre aquestes empreses hi
ha diverses firmes d’il·luminació
que creen bombetes amb més de
35.000 hores de vida útil, però úni-
cament una marca d’electrònica de
consum. Es tracta de Casio, que ha
obtingut la distinció per la seva
gamma d’ecoprojectors. Al mes vi-
nent, Feniss farà una nova gala de
lliurament d’aquest segell de garan-
tia, que es pot obtenir de manera

completament gratuïta, ja que
dues empreses han superat el
la primera tria i dues més es-
tan a la fase final del procés.
A banda de donar a conèixer
l’obsolescència programada i

combatre-la analitzant els apa-
rells, Feniss també pretén influir
en la classe política per aconseguir
que les empreses compromeses
amb una fabricació sostenible tin-
guin més beneficis fiscals que la
resta. ■

La majoria dels
electrodomèstics
tenen dos anys de
garantia. Els
projectors Casio,
com el de la dreta,
l’amplien encara
més i s’ha garantit
que no han estat
programats per
fallar ■ JUANMA
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Garantit per durar
PIONERS · Una fundació catalana examina a fons els productes i certifica els que han estat dissenyats sense obsolescència
programada ESCASSETAT · De moment, del centenar de propostes rebudes, només 8 han aconseguit el certificat Issop
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El govern espera recollir el
45% de residus d’aparells
elèctrics i electrònics el
2016 mitjançant una
campanya que inclourà
dues fases. La primera
consistirà en la instal·lació
de punts de recollida en
uns 600 comerços repar-
tits per tot el país, amb la
prèvia formació dels seus

responsables. La segona
fase consistirà en la cons-
cienciació de la societat bo
i donant a conèixer la cam-
panya a partir del mes de
maig.

La possibilitat de portar
aquest tipus d’aparells
electrònics vells als punts
de venda es convertirà,
per tant, en una alternati-
va als centres de recollida
de residus que ja hi ha en
servei, segons recordaven
el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull,
i el director de l’Agència de
Residus de Catalunya, Jo-
sep Maria Tost, en la pre-
sentació del projecte.

El 2014 s’estima que es
van vendre 76 milions de
quilos d’aparells elèctrics i
electrònics, una xifra que
va pujar als 83 quilos el
2015, ja que “el mercat
d’aquests dispositius està
en creixement constant”,
segons confirma Tost. Per

aquest motiu, enguany el
propòsit és recollir el 45%
de la mitjana del pes d’apa-
rells introduïts al mercat
entre el 2013 i el 2015, en
relació amb el 27,6% reco-
llit el 2014. Amb vista al
2017, l’objectiu pujarà
fins al 50%, i per al 2018

serà del 55%.  Els disposi-
tius dipositats en els punts
de recollida seran trans-
portats a una planta de
tractament, on n’extra-
uran els components peri-
llosos i se separaran els di-
ferents materials per po-
der-los reutilitzar. ■
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a Uns 600 comerços
s’afegiran als punts
de recollida que ja hi
ha en servei

Pla per recollir el
45% de residus
electrònics

L’estat suspèn en el reciclat-
ge d’aparells electrònics. Se-
gons l’informe CWIT de les
Nacions Unides, som a la cua
d’Europa pel que fa al tracta-
ment i recuperació d’aquesta
mena de materials, amb Xi-
pre i Romania únicament
amb pitjor bagatge. Menys de
l’1% dels productes que es
reciclen acaben tenint una
segona vida útil i el 80% de
les deixalles electròniques no
es reciclen correctament,
amb tot el que això represen-
ta. Segons aquest estudi, a
l’Estat cada any es generen
600.000 tones de residus
entre electrodomèstics, mò-
bils, ordinadors i altres dispo-
sitius, sense diferenciar els
que s’han de llançar dels que
encara funcionen i es podrien
reutilitzar d’alguna manera.

Carcasses de dispositius electrònics en un abocador, després de ser reciclats ■ ARXIU
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Menys de l’1%
d’aparells tenen
una segona vida

Societat Abocats al consum tecnològic


