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Resum 

El sector editorial ha d’incorporar els criteris de sostenibilitat mediambiental de l’ecoedició per tal de 

garantir el futur de la indústria. Davant l’emergència climàtica, el món del llibre ha de canviar: la 

implementació de polítiques de sostenibilitat, l’obtenció de certificacions i l’estandardització d’estratègies 

verdes han de ser el principi del final de l’edició tradicional. L’alta rotació de les llibreries, l’incessant ritme 

de devolucions o la ràpida producció de novetats, entre moltes altres, són tendències que destaquen dins el 

món editorial actual i són insostenibles tan ambientalment com econòmicament. A més, el lector del segle 

XXI està canviant els hàbits de consum, donant preferència a aquells productes produïts de manera local i 

ecològica. Tenint en compte aquestes tendències, tots els agents del sector editorial han de vetllar per la 

incorporació de criteris d’ecoedició en tot el cicle de vida dels llibres impresos. 

Aquest assaig mostra un recull de criteris i bones pràctiques que s’han de tenir en compte a l’hora de produir 

un llibre de paper, des del moment d’obtenció de les matèries primeres que s’utilitzaran, fins al final de la 

vida útil d’aquest producte, moment en què s’ha de reciclar el llibre per tal de contribuir positivament en 

l’economia circular. 

 

Paraules clau 

Ecoedició, sostenibilitat, món editorial, llibre imprès, ecodisseny, petjada ecològica, Anàlisi del Cicle de 

Vida. 
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1 Introducció 

Amb una simple cerca a Google sobre el canvi climàtic, qualsevol usuari té a la seva disposició una llarga 

llista de causes i conseqüències de l’escalfament global proporcionades per l’Organització de les Nacions 

Unides (2021), d’ara endavant ONU. La crema de combustibles fòssils, la desforestació, la producció de 

materials i aliments, l’ús del transport i el consum excessiu, entre d’altres, estan conduint el planeta a un 

punt sense retorn, amb conseqüències com l’augment de les temperatures, tempestes més severes, sequeres 

més intenses, l’augment del nivell del mar, l’extinció d’espècies animals, l’escassetat de menjar i l’augment 

de problemes de salut. 

Continuant en aquesta mateixa cerca, es proposen accions que cadascú pot realitzar individualment per a 

contribuir en la minimització de l’impacte de les emissions de diòxid de carboni, però s’ha arribat a tal punt 

d’emergència climàtica que les accions individuals ja no són suficients per a evitar les catàstrofes que els 

científics experts estan vaticinant i que, malauradament, ja es poden començar a veure en l’actualitat. 

Davant d’aquesta emergència climàtica, l’ONU va aprovar el 2015 l’Agenda 2030 sobre el 

Desenvolupament Sostenible, que tal com defineixen al seu portal web, consisteix en una oportunitat per a 

què els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb què millorar la vida de tothom, sense 

deixar ningú enrere. L’Agenda consta de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (d’ara en endavant 

ODS) que inclouen des de la igualtat de la dona fins a l’eliminació de la pobresa, el disseny de les ciutats, 

la defensa del medi ambient o el combat contra el canvi climàtic (ONU 2020). 

Inma Ballesteros, directora de l’Observatori de l’OCC-FA i subdirectora de l’Àrea Estudis de Progrés de la 

Fundación Alternativas, recalca la importància que el sector cultural incorpori aquests 17 ODS en el seu 

dia a dia i també quant d’essencial és que la cultura es tingui en més consideració per a la pròxima agenda 

de sostenibilitat, ja que aquesta contribueix a la cohesió social i el creixement econòmic (Ballesteros 2021: 

12). Manuel Gil i Manuel Ortuño coincideixen amb Ballesteros en el fet que és necessària la transformació 

immediata i transversal de la indústria editorial, ja que sense desenvolupament sostenible no hi ha cap mena 

de futur. Actualment, el sector del llibre produeix anualment 300 milions d’exemplars, cosa que suposa un 

elevat consum de matèries primeres i un accelerat ritme d’enviaments i devolucions. Per tant, hi ha la 

necessitat d’adoptar mesures a nivell global i muntar una estratègia d’estàndards mediambientals i 

certificacions d’ecoedició i sostenibilitat, a més de comunicar al lector el quant contamina cada llibre i 

buscar i definir plans i iniciatives per a mitigar aquesta realitat (Gil i Ortuño 2021: 24-25). 
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Aquesta vessant de l’edició enfocada en la sostenibilitat ambiental és l’anomenada ecoedició. A Espanya, 

l’ecoedició va sorgir com un projecte d’investigació i desenvolupament d’un model de publicacions 

ambientals i sostenibles l’any 2006 a mans de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia 

(Junta de Andalucía 2008: 8). Eduardo Crespo de Nogueira, a l’article “Ecoedición. Ideas y herramientas” 

de la revista Texturas 43, defineix l’ecoedició de la següent manera: 

La ecoedición es una idea innovadora y reciente, aunque progresivamente construida desde hace 

tiempo por acumulación e integración de conceptos y experiencias procedentes de los distintos 

ámbitos que participan en la creación y el uso de las publicaciones impresas. En síntesis, la 

ecoedición constituye una forma de proceder, un modo de abordar las distintas fases y procesos 

implicados en la tarea editorial, de suerte que minimicen su impacto negativo sobre el entorno 

natural y social que las alimenta, y que resulten indefinidamente sostenibles y reiterables en el 

tiempo. (2020: 49) 

L’objectiu principal de l’ecoedició, tal com es descriu al Manual sobre ecoedición (Junta de Andalucía 

2008: 9), és reduir els impactes ambientals al llarg del cicle de la vida d’un llibre a través de deu punts: la 

reducció del consum de matèries primes, la disminució del volum de residus i la facilitació del seu 

reciclatge, la minimització de la contaminació (atmosfèrica, acústica i per vessaments), l’optimització de la 

vida útil d’una publicació, la reducció dels consums d’aigua i d’energia, la disminució d’estoc sense 

disminuir la rendibilitat, la promoció de la utilització de nous suports que evitin l’ús desmesurat del paper, 

la promoció de l’ecodisseny, la promoció de la gestió ambiental sostenible dins el sector editorial i la 

promoció de l’ocupació de qualitat i d’igualtat de condicions laborals. 

L’ecoedició vol involucrar tota la societat, dirigint-se tant a les empreses relacionades amb el sector editorial 

i gràfic, com poden ser impremtes, editorials, distribuïdores o llibreries, com a la ciutadania, qui ha de 

demanar que els llibres que llegeix siguin més sostenibles ambientalment i socialment. A més, també es 

dirigeix a associacions privades i públiques, universitats, administracions públiques o qualsevol altre públic 

que elabori o promogui publicacions (Junta de Andalucía 2008). 

Pel que fa als beneficis de l’ecoedició, no només es veuria una reducció de costs gràcies a l’optimització de 

les matèries primeres i l’energia i la reducció de residus a gestionar, sinó que també estimularia la innovació 

i creativitat dins el mercat, milloraria la fidelització dels clients, milloraria la imatge de l’empresa i donaria 

l’oportunitat a l’empresa d’obrir-se a nous mercats. 
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Vist en què consisteix l’ecoedició, aquest assaig pretén funcionar com a guia sobre bones pràctiques per a 

la publicació sostenible. En primer lloc, s’analitzarà l’estat de la indústria editorial actual a Espanya. En 

aquest segment es vol mostrar com d’insostenible és el sector del llibre a través de l’estudi de la relació 

amb les llibreries, de les altes tirades d’impressió de llibres i de la sobreproducció de novetats.  

En segon lloc, s’observaran els hàbits de lectura i de consum dels lectors, com aquests han anat canviant en 

els últims anys i quin impacte va tenir la pandèmia de la covid en aquesta àrea. 

A continuació, es veuran propostes i iniciatives de l’ecoedició a Espanya. Dins d’aquest apartat, 

s’aprofundirà en dos projectes en específic, el Projecte LIFE+ Ecoedición i el Projecte Greening Books 

LIFE+. Es mostrarà com van funcionar a Espanya, per què es van iniciar, quines anàlisis es van fer, les 

eines que van desenvolupar per tal d’ajudar a estendre els coneixements adquirits sobre l’ecoedició i quines 

conclusions van extreure sobre el sector del llibre. 

Seguidament, s’exposarà la petjada ecològica actual d’un llibre de paper publicat sense considerar la 

producció sostenible, observant el seu cicle de vida (des de l’obtenció de la matèria primera fins al final de 

la seva vida útil). Per tal de mostrar aquesta petjada ecològica, s’utilitzaran els anàlisis duts a terme pels 

projectes sobre l’ecoedició mencionats anteriorment. 

I, finalment, es farà un recull de bones pràctiques per a incorporar en una editorial per tal de produir llibres 

tenint en compte el seu impacte ambiental. També es mostraran pàgines web dissenyades per a calcular la 

petjada ecològica de les publicacions i es farà un recull d’ajudes i subvencions que les editorials interessades 

podrien sol·licitar per tal de facilitar la incorporació d’aquestes bones pràctiques a l’empresa. 

2 Objectius i justificació 

2.1 Objectius 

Tenint en compte la durada i la llargada d’aquest assaig, l’estudi se centrarà en les mesures que es poden 

prendre per a reduir la petjada ecològica dels llibres impresos. Això vol dir que es tindrà en compte tot el 

cicle de vida útil d’un llibre de paper, des de l’obtenció de les matèries primeres del producte fins al final 

de la vida útil d’aquest, quan és reciclat o reutilitzat. Dit això, els dos objectius principals d’aquest Treball 

Final de Màster són, d’una banda, la recopilació i la simplificació de la informació sobre l’ecoedició a 

Espanya (projectes, estratègies, tendències, estudis de contaminació, etc.) per tal de contextualitzar-la de 

manera breu i entenedora. I, d’altra banda, mostrar un conjunt de bones pràctiques que una editorial hauria 

d’incorporar. És important remarcar que hi ha un gran número d’estratègies per a reduir la petjada ecològica 

d’un llibre, així que cada editorial ha d’analitzar quines d’aquestes podrien incorporar per tal de reduir el 
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seu impacte mediambiental i, per sobre de tot, aprendre a calcular la petjada ecològica, compensar-la i 

comunicar-la al lector.  

2.2 Justificació 

L’emergència climàtica no es pot obviar. Tal com expressa Manuel Gil (2020: 41), el fet que les indústries 

del llibre contaminen no és cap secret. Però els canvis no poden només afectar un dels elements del cicle 

de vida del llibre, sinó que el sector ha de viure una transformació transversal. A Espanya, els dos grans 

grups editorials, Planeta i Penguin Random House, ja estan editant amb paper certificat per FSC i PEFC i 

tenen plans d’avançar cap a un futur amb una petjada neutral (Gil 2020: 39-40), i altres editorials mitjanes 

i petites estan treballant per a incorporar mesures sostenibles dins la seva producció, com Errata Naturae i 

Pol·len Edicions. Tot i així, l’esforç no es pot quedar només aquí. En aquest assaig es mostraran moltes 

altres propostes per ajudar a reduir l’impacte ambiental de la indústria del llibre i contribuir en la 

transparència de la petjada ecològica de cada publicació.  

3 La indústria editorial en l’actualitat 

Tal com s’ha comentat en la introducció, la indústria editorial ha de viure en els pròxims anys una 

transformació radical i transversal que passa per la incorporació de mesures mediambientals al llarg de tot 

el procés de producció del llibre. Actualment, aquest sector es veu enmig d’un conjunt de tendències 

insostenibles que davant l’emergència climàtica no es poden mantenir durant gaire més temps. Pimentel 

exposa al Manual del editor (2012: 40-70) un total de tretze tendències, encara que, des que es va publicar 

aquest manual, ja se’n poden veure unes quantes més. Les més rellevants de cara al medi ambient, però, 

són les que se centren en la producció, la distribució i la comercialització del llibre. 

En primer lloc, Pimentel (2012: 43) mostra el problema de l’increment del ritme de les devolucions. Les 

transaccions amb les llibreries, ja siguin en ferm o en dipòsit, tenen dret a devolucions. Això implica que, 

des d’un principi, part dels llibres col·locats a les llibreries es retornaran, fet que es tradueix en un gran 

nombre de llibres que van i venen del magatzem del distribuïdor a la llibreria i viceversa. Any rere any, el 

percentatge de llibres retornats creix, ja que el ritme de vendes no s’incrementa proporcionalment al ritme 

d’edició de llibres nous. Similarment, l’espai del que disposen les llibreries tampoc augmenta en proporció 

i, per tant, no poden col·locar totes les novetats que arriben durant molt de temps, a vegades, fins i tot, es 

redueix el temps d’exposició d’una novetat a només unes setmanes o directament no s’exposa.  

En segon lloc, aquesta necessitat de col·locar llibres que es venguin ràpidament ha suposat que molts editors 

redueixin els tipus de publicacions que editen, donant preferència a títols d’alta rotació amb un ritme de 
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venda elevat, i deixant de publicar llibres amb menys sortida o donant menys importància als llibres de 

fons. Aquesta obsessió per a publicar best sellers, sobretot pel que fa als grups editorials més grans, provoca 

que s’oblidin d’autors novells, d’autors amb un públic més reduït o de llibres innovadors més arriscats, 

limitant així la bibliodiversitat. Pimentel (2012: 49) recorda davant d’aquesta tendència les reflexions de 

Mario Muchnik després del seu èxit supervendes De parte de la princesa muerta: un best seller pot portar 

molts diners a una editorial, però no es pot pensar que la pot mantenir durant molt de temps perquè un dia 

deixarà de vendre’l. El més important és que els títols de fons siguin bons perquè no es vegi compromesa 

l’empresa. 

A més, no són només els editors qui en l’actualitat necessiten aquests títols d’alta rotació, sinó que les 

llibreries també. Necessiten optimitzar les seves superfícies de venda, cosa que només s’aconsegueix si els 

llibres generen grans beneficis en l’espai que ocupen. Si les llibreries veuen que un títol tarda molt en sortir, 

el retornen amb rapidesa, fet que posa una gran pressió a les editorials. 

En tercer lloc, cal destacar que sobretot els grans grups editorials imprimeixen títols en tirades molt altes. 

Tal com s’explica a “Llibres que esquiven la trinxadora” (Jiménez 2020), l’informe del Comerç Interior del 

Llibre del 2018 va indicar que les devolucions van ser d’un 30,4 %, caient al 19,4 % en el cas d’editorials 

petites. Pol·len Edicions critica el fet que, principalment les grans editorials no miren d’ajustar les tirades i 

especulen amb els llibres, cosa que consideren que no només és “un absurd ambiental”, sinó que també és 

absurd econòmicament. Un dels principals problemes de les altes tirades és el fet que els llibres que no 

s’acaben venent poden acabar convertint-se en pasta de paper, ja que “la llei de protecció intel·lectual 

permet a les editorials enviar a destruir exemplars no venuts o també saldar-los”. Però l’alternativa de saldar 

cada cop s’utilitza menys perquè el mercat de l’Amèrica Llatina, el principal destinatari d’aquests llibres 

saldats, “ha anat madurant, el seu poder adquisitiu ha millorat i ha augmentat la producció pròpia” (Jiménez 

2020). 

En aquesta sobreproducció també hi influeixen les distribuïdores, que no se sostenen de vendre títols, sinó 

de col·locar-ne el màxim. Bernat Ruiz destaca “el caràcter financer del negoci de la distribució perquè 

necessita vendre més llibres que els que li retornen”. Aquest mètode s’assembla al dels grans grups 

editorials, que saben que amb una producció de centenars de títols alguns no funcionaran, “però els beneficis 

dels títols que aconsegueixen vendre compensen les pèrdues de la resta” (Jiménez 2020). 

Així doncs, amb aquesta petita mostra de les grans tendències del sector editorial es pot veure com de 

necessària és l’ecoedició. La implementació de pràctiques per a reduir l’impacte ambiental al llarg del cicle 

de la vida d’un llibre no només beneficiaria el medi ambient, sinó que també ajudaria els diferents agents 

de la cadena del llibre. Per tal d’incorporar aquestes pràctiques, la indústria també ha de deixar de ser tan 
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cautelosa davant dels canvis tecnològics, des de l’acceptació del llibre electrònic fins a l’ús de la impressió 

sota comanda, tecnologies que, entre d’altres, contribuiran a la inclusió d’aquestes pràctiques sostenibles 

(Magadán i Rivas 2021: 37-38). 

4 Els lectors del segle XXI 

Quan es pensa en la necessitat d’incorporar l’ecoedició al llarg del cicle de vida d’un llibre, també s’han de 

tenir en compte els consumidors d’aquests continguts. És evident que s’ha de considerar el públic objectiu 

pertinent per a cada nova publicació, però més enllà de l’estudi de l’edat, el gènere, el format, el suport, el 

gènere literari que més agrada o on tendeixen a adquirir llibres els lectors, dades que a nivell espanyol es 

recullen a Hábitos de lectura y compra de libros en España cada any gràcies a la Federació de Gremis 

d’Editors d’Espanya1, també s’han de tenir en compte els hàbits de consum, les preocupacions i l’interès 

dels lectors en un nivell més generalitzat. 

Com es pot llegir a El consumo sostenible ha llegado para quedarse (T. Rodríguez 2021), els consumidors 

espanyols han començat a adoptar nous hàbits de consum, en part a causa de la pandèmia de la covid. 

Prèviament a l’emergència sanitària, ja es veien tendències de consum com la compra online i la 

conscienciació mediambiental, però des del 2020 aquests hàbits de consum s’han vist accelerats. Si bé el 

preu es continua considerant l’atribut més valorat pels consumidors, també s’està veient una clara tendència 

a prioritzar els aspectes dels productes relacionats amb la sostenibilitat.  

El giro hacia la sostenibilidad en el consumo es una tendencia que ya se vislumbraba antes de la 

pandemia, pero se ha visto claramente acelerada como consecuencia de la crisis sanitaria. En 

términos generales, ha crecido el interés por las marcas socialmente responsables y los productos 

ecológicos, éticos, de origen local o saludables, que incrementan su presencia en la cesta de la 

compra en un contexto en el que claramente se valora más y mejor aquello que contribuye a impulsar 

la sostenibilidad en sentido amplio. (T. Rodríguez 2021) 

Les principals preocupacions dels consumidors a l’hora d’analitzar la sostenibilitat són els drets humans, el 

canvi climàtic, la utilització i gestió de residus plàstics o la contaminació de l’aigua i l’aire. Així es veu 

com el públic s’interessa per l’origen dels envasos i les etiquetes dels productes.  

 
1 Per a consultar els resultats de l’any 2021, veure Federación de Gremios de Editores de España, “Hábitos de lectura 

y compra de libros en España 2021”, 2022. 
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Davant d’aquesta ciutadania més conscienciada i exigent, les empreses més transparents poden construir i 

mantenir una reputació acceptable. Així mateix, no només han de limitar-se a evitar perjudicar el medi 

ambient seguint l’agenda de sostenibilitat, sinó que també han de crear valor: “[s]e trata de diseñar nuevos 

productos, servicios y modelos de negocio que puedan servir de forma rentable a las personas y al planeta 

como parte de una economía circular” (T. Rodríguez 2021).  

Aquests canvis també es poden veure a escala global, tal com mostra l’estudi de sostenibilitat i consumisme 

de l’Institut de Recerca Capgemini (Jacobs et al. 2020). La seva recerca va mostrar com el 79 % dels 

consumidors estan canviat les preferències de compra a favor de la sostenibilitat, fet que contrasta amb un 

36 % de les organitzacions que creuen que els consumidors canviarien els seus hàbits a causa de la 

conscienciació ecològica. L’estudi conclou que aquest comportament verd es relaciona amb emocions 

positives com la felicitat, cosa que es tradueix en una experiència d’usuari més satisfactòria i facilita la 

fidelització a una marca. Durant la pandèmia, encara que la màxima prioritat dels consumidors passés a ser 

la seguretat sanitària, el públic seguia buscant, per exemple, alternatives al plàstic o productes de producció 

local o de proximitat. També volien que les empreses no deixessin de pensar en els objectius i les pràctiques 

sostenibles, cosa que reforça la idea que els hàbits sostenibles dels consumidors han vingut per quedar-se. 

En resum, la transició cap a una indústria editorial conscienciada amb el medi ambient també és necessària 

des del punt de vista del lector, que cada vegada serà més exigent amb els productes que compra i 

consumeix. Com conclou Rodríguez (2021), encara que la producció i la venda de productes sostenibles 

pugui semblar més costosa a curt termini, és clarament rentable quan es mira des d’una perspectiva a llarg 

termini. I ser sostenible no només s’alinea amb les noves normatives mediambientals, sinó que també té un 

efecte positiu directe a la reputació i el posicionament de la marca, aspectes clau per a generar valor per als 

clients.  

5 Projectes i iniciatives de l’ecoedició a Espanya 

Amb el canvi de mil·lenni, van sorgir diferents iniciatives a alguns països d’Occident que vetllaven per 

l’optimització de diverses parts del procés productiu editorial. En general, es preocupaven pels decreixents 

marges o beneficis econòmics del sector i la creixent demanda de material ambientalment sostenible de part 

d’un públic consumidor cada cop més exigent. Els participants d’aquestes iniciatives, i sobretot els 

productors de paper, van acabar adonant-se que l’adopció de criteris de sostenibilitat i de reducció dels 

impactes ambientals els podia solucionar les seves dues preocupacions: rescatar-los econòmicament i, a la 

vegada, modernitzar-se des del punt de vista ambiental i social (Crespo 2020: 50). 
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La Green Press Iniciative, una organització sense ànim de lucre sorgida als Estats Units, va ser un dels 

promotors més actius d’aquesta innovació. Es va fundar l’any 2001 i estava centrada en la indústria del 

llibre i més endavant, el 2007, es va estendre a les publicacions periòdiques. Eduardo Crespo (2020: 50) 

defineix aquesta organització de la següent manera: 

Se trata de una iniciativa de enfoque colaborativo entre fabricantes de papel, impresores, editores y 

otros actores relevantes, para tratar de minimizar los impactos ambientales y sociales de su 

actividad, con especial atención a los bosques amenazados, a los efectos vinculados al cambio 

climático, y a los impactos sobre las comunidades locales implicadas en procesos de producción de 

papel. 

Signant acords amb gairebé 250 editors per tal que deixessin d’utilitzar paper procedent de boscos 

amenaçats i substituir-lo per paper certificat, la Green Press Iniciative va tenir una influència pionera en el 

sector i va publicar directrius i manuals per a aplicar els seus principis, que van inspirar la creació 

d’iniciatives semblants arreu del món (Crespo 2020: 50-51). 

A Espanya hi va haver moltes iniciatives i projectes dedicats a l’adopció de mesures sostenibles en l’àmbit 

editorial. D’una banda, van sorgir organitzacions com el Grup d’Ecoedició, creat l’any 2008 i format per 

“entitats, empreses i experts que van decidir unir-se per fer la difusió d’aquest concepte”, o iniciatives com 

el Parlament de l’Ecoedició, nascut per a “estructurar un espai de treball comú de tota la cadena de valor 

del llibre” sobre l’edició de llibres sostenibles (Bigues et al. 2013: 12). I, d’altra banda, s’han desenvolupat 

projectes amb cofinanciació europea a través dels projectes LIFE+, com el Projecte LIFE+ Ecoedición, 

centrat en la promoció de la inclusió de requeriments sostenibles en la indústria editorial (Comissió Europea 

2014); el Projecte Greening Books LIFE+, focalitzat a desenvolupar productes gràfics dissenyats i editats 

de manera sostenible (Comissió Europea 2013b); el Projecte LIFE+ Sustaingraph, enfocat a desenvolupar 

una eina digital per a mesurar l’impacte ambiental dels productes gràfics (Comissió Europea 2013a); i el 

Projecte BATsGRAPH, centrat a trobar alternatives sostenibles a la impressió en òfset (Comissió Europea 

2011).  

Actualment, hi ha diverses editorials espanyoles que estan incorporant mesures de sostenibilitat, com Errata 

Naturae o Editorial Flamboyant. A més, Pol·len Edicions, part del projecte Greening Books, continua 

compartint el seu coneixement sobre l’ecoedició en les Jornades Ecobooklab que organitza des del 2019 i 

que se centren cada any en una temàtica de l’ecoedició diferent. Aquesta editorial realitza una feina 

excel·lent a l’hora de calcular, optimitzar i comunicar als lectors l’impacte mediambiental de cada llibre a 

través de l’eina bookDAPer i la declaració ambiental de producte simplificada (DAP), que més endavant 

s’explicarà en què consisteixen (Bigues et al. 2021). 
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Una altra iniciativa és Llibre Local, “una eina informativa per facilitar als consumidors que ho desitgin 

exigir a les editorials uns estàndards ètics i de compromís” a l’hora d’imprimir un llibre. Identifiquen els 

llibres íntegrament fabricats a empreses d’Espanya per tal de conscienciar els lectors de la importància dels 

productes fets localment, amb condicions laborals adequades, amb processos de reciclatge de residus de 

paper i de tintes adequats i sense producció deslocalitzada (Llibre local 2022). 

En aquest apartat, es recolliran breument els objectius, les accions i els resultats dels projectes LIFE+ 

Ecoedición i Greening Books LIFE+, liderats, respectivament, per la Junta d’Andalusia i pel Centre 

d’Investigació Tecnològica LEITAT de Catalunya, ja que han desenvolupat molt material per als 

professionals del sector i han treballat per a difondre la importància de les pràctiques sostenibles en el sector 

editorial entre els lectors.  

5.1 Projecte LIFE+ Ecoedición 

El Projecte LIFE+ Ecoedición2 es va desenvolupar durant quatre anys, entre el 2010 i el 2014, amb la 

pretensió bàsica de millorar la producció editorial directa i la contractació de subministrament de 

publicacions des del punt de vista mediambiental, a més de dotar el sector editorial i les indústries afins 

d’un conjunt de criteris de producció sostenibles i ecoinnovadors que resolguessin els problemes 

d’eficiència ambiental que tenien en aquell moment (Crespo 2020: 51). Crespo (2020: 51) assenyala els 

objectius específics del Projecte LIFE+ Ecoedición, que incloïen la promoció de la gestió sostenible dels 

serveis editorials, l’increment de l’eficiència a l’hora de manejar els recursos a través de la reducció de les 

tirades i l’increment de la conscienciació ciutadana per a què demanessin publicacions produïdes de forma 

sostenible. 

Per a complir aquests objectius, el projecte es va dividir en catorze accions, que incloïen un diagnòstic 

ambiental del sector editorial (una anàlisi del sector a Espanya i a Andalusia per a definir el marc d’actuació 

del projecte), l’elaboració d’un manual d’ecoedició (una guia didàctica amb caràcter divulgatiu sobre la 

necessitat d’incorporar mesures socioambientals dins la indústria editorial), la creació de material divulgatiu 

(com una pàgina web en la qual recopilar i difondre tota la informació del projecte, entre altres materials), 

i la participació i organització d’esdeveniments (participació en fires del llibre nacionals i internacionals o 

la organització del Congrés Internacional d’Ecoedició), entre d’altres (R. Rodríguez et al. 2014: 21-22). 

 
2 Per a més informació sobre el Projecte LIFE+ Ecoedición, consultar la secció del projecte del Portal Ambiental de 

la Junta d’Andalusia a https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/proyecto-life-ecoedici%C3%B3n.  
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A través d’aquestes catorze accions, van aconseguir els següents resultats3: 

- Completar un diagnòstic ambiental del sector editorial d’Espanya. 

- Crear un òrgan de revisió i avaluació especialitzat en la gestió sostenible de les publicacions i en la 

compra pública verda. 

- Realitzar un projecte pilot per a una avaluació real del projecte i la difusió del projecte entre les 

empreses del sector. 

- Reduir el consum de matèries primeres a través de la reutilització i l’ús de productes reciclats, a 

més de la promoció de matèries primeres amb certificació ambiental. 

- Reduir l’estoc en la producció de publicacions, imprimint així només el que es necessita utilitzant 

nous conceptes de producció i formes innovadores i sostenibles de creació i disseny, aplicant 

normes d’ecodisseny o sostenibilitat ambiental en l’ús de les matèries primeres. 

5.2 Projecte Greening Books LIFE+ 

Entre els anys 2010 i 2013 també es va desenvolupar el Projecte Greening Books LIFE+, en el qual 

participaven tres actors: el centre tecnològic LEITAT, l’empresa Simpple i la impremta verda El Tinter, 

tots tres membres del Parlament de l’Ecoedició (Bigues et al. 2021: 12-15). Aquest projecte tenia tres 

objectius principals: 

1.  “Reduir l’impacte ambiental de les publicacions:	 consum de recursos naturals, contaminants a 

l’aire i l’aigua, residus, gasos d’efecte hivernacle, substàncies químiques i barreges químiques”. A 

través d’una anàlisi escrupolosa del cicle de vida dels llibres i les revistes, els dos tipus de 

publicacions en què es va centrar el projecte, es volia prevenir l’excessiva generació de residus i 

promoure la màxima recuperació i el reciclatge. Aquesta “bona gestió ambiental [contribuiria] a 

reduir la petjada de diòxid de carboni del sector de les publicacions” (Bigues et al. 2013: 10).  

2. Conscienciar sobre la petjada ecològica que tenia el sector editorial i promoure el consum de 

publicacions fetes de manera sostenible. 

3. Ajudar els editors i els altres agents que participen en la publicació de llibres a entendre com 

minimitzar l’impacte mediambiental dins la indústria. 

Amb aquests objectius en ment, el projecte es va proposar desenvolupar una eina de software innovadora 

que calculés la petjada ecològica d’un títol abans de la seva producció per a poder considerar aquest impacte 

durant el procés de creació, començant pel seu disseny. A més a més, també volien aconseguir desenvolupar 

 
3 Rodrigo Rodríguez et al., Manual de ecoedición, 2014: 20. (Totes les traduccions són pròpies.) 



 

15 

 

una aplicació que fos fàcil d’utilitzar pels usuaris per a proporcionar-los informació sobre l’impacte 

ambiental d’un llibre o d’una revista. D’aquesta manera, aconseguirien que tant els professionals del sector 

del llibre com els consumidors es conscienciessin de la importància de crear i consumir llibres verds 

(Comissió Europea 2013b). 

Aquest projecte va demostrar que és possible que la indústria editorial redueixi la seva petjada ecològica a 

través dels següents resultats (Comissió Europea 2013b): 

- El desenvolupament de l’eina BookDAPer, una eina de software per a “identificar i quantificar 

l’impacte ambiental dels llibres i les revistes”. Utilitzant els càlculs d’aquesta eina i implementant 

les bones pràctiques de la seva guia, no només es pot aconseguir reduir la petjada ecològica de les 

publicacions, sinó també reduir el cost de producció. 

- L’estandardització de les etiquetes i els criteris per a mesurar l’impacte ambiental, que va donar 

pas a l’ecoetiqueta bDAP4 (Declaració Ambiental de Producte). Aquesta etiqueta serveix per a 

comunicar al consumidor final la petjada ecològica del producte imprès i inclou les seccions 

següents: “els certificats ambientals que tenen les empreses”; “els certificats ambientals del 

material principal de la publicació”, és a dir, de la procedència del paper utilitzat; “totes les bones 

pràctiques ambientals verificades de les empreses que han estat implicades en l’edició, disseny i/o 

impressió de la publicació en qüestió”; i “els resultats del càlcul dels [...] indicadors ambientals 

associats al cicle de vida de la publicació avaluada: petjada de carboni (g CO2 eq.), residus generats 

(g), consum d’aigua (L), d’energia (MJ) i de matèries primeres (g)” (Institut de l’Ecoedició 2013). 

- La redacció d’un manual de bones pràctiques per a l’ecoedició i l’ecodisseny amb criteris 

mediambientals per a reduir la petjada ecològica dels productes impresos (llibres i revistes). 

- L’augment del coneixement i la conscienciació a través de tallers amb tots els agents participants 

en el cicle de vida d’un llibre, des de l’editor fins al lector. Durant aquests tallers es van fer 

intercanvis d’idees i d’informació que van servir per a donar veu a les bones pràctiques de 

l’ecoedició. També es va aconseguir canviar l’actitud dels editors i de les impremtes, que van obrir-

se a les possibilitats dels beneficis de l’ecoedició.  

 
4 A l’annex d’aquest assaig es pot trobar un exemple de l’etiqueta bDAP extreta de la secció “Què és l’eina 

bookDAPer?” de la pàgina web www.bookdaper.cat.  
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6 La petjada ecològica del llibre de paper 

Una publicació no només té un impacte mediambiental en el moment en què s’imprimeix, sinó que també 

genera una petjada ecològica durant els processos de preproducció i postproducció, és a dir, que l’impacte 

comprèn tot el cicle de vida d’aquesta, tal com explica Crespo a “Ecoedición. Ideas y herramientas”: 

Desde el inicio del proceso de extracción de las materias primas, hasta el momento de remoción de 

los residuos del producto impreso, (es decir a través de las etapas de diseño, producción, envasado, 

distribución, uso y descarte) se consumen agua, energía y materiales, y se liberan emisiones y 

contaminantes sólidos. (2020: 55) 

Per tal de mesurar l’impacte d’una publicació impresa s’utilitza l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), una 

tècnica que repassa totes les fases i processos d’una publicació, des de l’obtenció de les matèries primeres 

fins a la producció i distribució de l’obra, sense oblidar també el seu reciclatge. Aquesta avaluació identifica 

“l’ús de recursos («entrades», com energia i matèries primeres) i emissions ambientals («sortides» a l’aire, 

aigua i sòl)” (R. Rodríguez et al. 2014: 16). Dins el cicle de vida d’una publicació impresa es poden 

diferenciar les fases següents5:  

1. Obtenció de matèries primeres 

2. Producció 

3. Distribució (embalatge + emmagatzematge + distribució) 

4. Ús del producte 

5. Disposició final del producte (gestió d’aquest com a residu, valorització, segona vida o reciclatge) 

 

Tot el procediment de l’ACV queda recollit dins la normativa ISO 14044:20066. Les normatives de 

l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO) són “un conjunt d’estàndards amb 

reconeixement internacional que van ser creats amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a establir uns nivells 

d’homogeneïtat en relació amb la gestió, la prestació de serveis i el desenvolupament de productes en la 

indústria” (Alonso 2020). La normativa ISO 14044:2006, anomenada “Gestió ambiental – Anàlisi del Cicle 

 
5 Rodrigo Rodríguez et al., Manual de ecoedición, 2014: 24. 

6 Per a més informació sobre la normativa ISO 14044:2006, consultar la pàgina web oficial: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es.  
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de Vida – Requisits i directrius”, d’una banda defineix els objectius de l’ACV i, de l’altra, determina les 

seves fases.  

Pel que fa als objectius, la normativa 14044:2006 estableix que l’ACV pot ajudar a7: 

- La identificació d’oportunitats per a millorar l’exercici ambiental de productes en les diferents 

etapes del seu cicle de vida. 

- L’aportació d’informació als qui prenen decisions dins la indústria, organitzacions governamentals 

o no governamentals (per exemple, per a la planificació estratègica, l’establiment de prioritats, el 

disseny i redisseny de productes o processos). 

- La selecció dels indicadors d’exercici ambiental pertinents, incloent-hi tècniques de mesura. 

- El màrqueting (per exemple, implementant un esquema d’etiquetat ambiental, elaborant una 

reivindicació ambiental, o una declaració ambiental de producte). 

I respecte de les fases de l’Anàlisi del Cicle de Vida, les divideix en quatre processos: “definició de 

l’objectiu i l’abast”, “anàlisi de l’inventari”, “avaluació de l’impacte mediambiental” i “interpretació” (ISO 

2006). 

En aquest apartat, es veuran els processos que corresponen a cada una de les fases del cicle de vida d’una 

publicació i es mostraran els resultats de l’ACV d’un llibre model dut a terme dins el Projecte Greening 

Books LIFE+. 

6.1 L’obtenció de matèries primeres 

La primera fase del cicle de vida d’una publicació impresa comprèn l’extracció, la fabricació i el 

subministrament de matèries primeres. Les indústries encarregades d’aquests processos són la indústria del 

paper, la indústria química, els fabricants de maquinària i altres indústries que proporcionen matèries o 

productes per a les indústries anteriors (R. Rodríguez et al. 2014: 30). 

Per a l’edició d’una publicació, les principals matèries primeres utilitzades són el paper i les tintes, tot i que 

també se’n fan servir d’altres per a la maquinària de les impremtes (pel·lícules fotogràfiques, planxes 

d’impressió, productes de neteja, etc.) o per a l’embalatge del producte final. 

 
7 ISO, “ISO 14044:2006(Es) Gestión Ambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Requisitos y Directrices”, 2006. 
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6.1.1 El paper 

Tal com s’explica al Manual de la bona ecoedició (Bigues et al. 2013: 56), “[e]l paper i el cartó són fets a 

base de fibres de cel·lulosa i diferents productes químics. Les fibres s’obtenen de la fusta dels arbres, però 

també d’altres plantes, com ara l’arròs, el bambú, el cànem, el cotó, l’espart i el lli”. Per a produir paper i 

cartró, és necessari tractar les fibres de cel·lulosa en diferents processos i la seva qualitat dependrà de la 

composició i els acabats triats per a cada full. Es poden distingir cinc fases de producció de paper diferents: 

la preparació de la pasta, la formació de la fulla, la premsa en humit, l’assecat i l’acabat del paper (R. 

Rodríguez et al. 2014: 31). 

La pasta de paper està composta per fibres vegetals (verges o recuperades), additius (pigments, colorants, 

resines, etc.) i productes auxiliars (com ara antiespumants). Es poden distingir tres tipus de pasta de paper 

diferents: la pasta mecànica, la pasta química i la pasta reciclada; i totes tres tenen avantatges i 

inconvenients. Per exemple, la pasta mecànica té un baix cost de producció i aprofita més del 90 % de la 

fusta, però a la vegada produeix papers amb poca resistència i que envelleixen ràpidament. Contràriament, 

la pasta química és molt resistent i es produeix ràpidament, però només aprofita del 45 % al 70 % de la 

fusta i és un procés més car i complex (R. Rodríguez et al. 2014: 32).  

La pasta o polpa que s’obté és de color marró i és possible que s’hagi de blanquejar amb diversos productes 

químics depenent del grau de blancor que es vulgui obtenir. Els productes més utilitzats per a aquest procés 

són el diòxid de clor, l’aigua oxigenada, l’ozó, l’oxigen i els enzims. S’ha de tenir en compte que 

l’emblanquiment és un procés contaminant que, a més, pot fer perdre resistència a la polpa (R. Rodríguez 

et al. 2014: 34). 

Pel que fa a la preparació final del paper, es formen les fulles, es premsen quan encara estan humides, 

s’assequen i, si es desitja, se’ls dona l’acabat final (estucat o calandrat).  

Durant el procés de fabricació del paper, cal tenir en compte les diferents propietats que es voldrà que tingui 

el paper final: el color, la lluentor, la blancor, l’opacitat, el gramatge, la humitat, la resistència, etc., ja que 

aquestes característiques poden dependre de diversos factors, com ara l’origen de les fibres vegetals o els 

productes químics utilitzats.  

6.1.2  Les tintes 

“La tinta és una barreja homogènia de pigments (matèria colorant), vernissos aglutinants, solvents i ceres i 

additius. Les tintes convencionals estan fetes amb olis derivats del petroli, una combinació de pigments i 

aglutinants [...], més l’agent que s’utilitza per retenir i transportar el pigment, el vernís mateix” (Bigues et 

al. 2013: 60). Els dos tipus de tintes més utilitzades són les tintes grasses, fabricades a partir d’olis i 
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vernissos, i les líquides, fabricades a partir de vernissos i dissolvents. El tipus de tinta més utilitzat per a la 

impressió en òfset, la impressió que es fa servir per a tirades mitges i llargues, són les tintes grasses.  

Aquestes tintes convencionals “poden contenir grans nivells de dissolvents, metalls pesats o procedir de 

derivats del petroli”, totes elles substàncies que poden ser tòxiques i contaminants de l’aigua (a través de 

vessaments) i de l’atmosfera (a través de les emissions dels compostos orgànics volàtils o COV) (R. 

Rodríguez et al. 2014: 39). A causa d’això, poden comportar riscos per a la salut humana, a través de la 

inhalació i del contacte directe amb la pell, i per al medi ambient, malmetent la capa d’ozó atmosfèrica 

(Bigues et al. 2013: 83).  

6.2 La producció editorial 

En la fase de producció editorial és quan es trien les matèries primeres que s’utilitzaran i, a través d’una 

sèrie de processos, s’obté el producte final que serà comercialitzat posteriorment. Aquesta fase es pot dividir 

en tres processos: la preimpressió, la impressió i la post-impressió (R. Rodríguez et al. 2014: 44). 

6.2.1 La preimpressió 

Tal com s’explica en el Manual de ecoedición (R. Rodríguez et al. 2014: 45-47), la preimpressió inclou el 

disseny de la publicació, la realització de proves i la preparació i l’obtenció de la planxa d’impressió8.  

En primer lloc, el disseny és la fase en què es decideixen les característiques del producte final per tal que 

aquest compleixi la seva funció. Aquest és el moment en què es genera un arxiu digital que contindrà tota 

la informació necessària per a portar a la impremta. El disseny és la fase més artística i creativa, en la qual 

es defineix la composició dels textos (tipografia, correccions d’estil i ortotipogràfiques, etc.), es tracten les 

imatges, es decideix la composició estètica (colors, imatges, textures, etc.) i s’estableixen els aspectes 

tècnics (el sistema d’impressió que s’utilitzarà, el volum de la tirada, la compaginació, etc.). 

En segon lloc, es realitzen les proves que serveixen per a assegurar-se que el treball és correcte abans 

d’imprimir-lo. D’aquesta manera es poden evitar costos i facilitar una última correcció. Aquestes proves 

també serveixen de guia per a l’impressor, ja que l’editor pot assenyalar modificacions a l’esborrany.  

Es poden fer dos tipus de proves diferents: impreses o digitals. Les proves impreses són molt fiables ja que 

es fan amb màquines molt similars a les que s’utilitzaran per a la impressió final, però es tarda més temps 

a fer-les i poden ser més costoses. En canvi, les proves digitals es revisen en pantalla i, per tant, són més 

 
8 Planxa d’impressió: “element o material a partir del qual s’imprimeix, com la planxa del sistema òfset o el cilindre 

del sistema rotogravat” (R. Rodríguez et al. 2014: 45). 
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ràpides i barates. Com a desavantatge, són menys fiables ja que no es reprodueixen exactament els mateixos 

colors ni acabats. Aquestes últimes són les més utilitzades avui en dia. 

Per acabar, es preparen i s’obtenen les planxes d’impressió. Aquest procés es pot realitzar de dues maneres 

diferents: computer to film o computer to plate. En la impressió digital no és necessari utilitzar planxes 

d’impressió i, per tant, el procés s’anomena computer to print. 

6.2.2 La impressió 

Existeixen diferents tipus d’impressió i, per tant, s’ha d’escollir el més adequat al producte que es desitja 

d’acord amb: el tipus de publicació, el tipus de suport, la relació entre la tinta i el material escollit, la qualitat 

de la impressió, la tirada, els aspectes econòmics i els aspectes ambientals. Els dos tipus d’impressió més 

utilitzats en el món editorial són la impressió en òfset i la digital. 

D’una banda, la impressió en òfset és la tècnica més comuna i s’utilitza per a tota mena de productes, des 

de targetes comercials fins a llibres, diaris o cartells de gran format. És principalment escollida per fer 

tiratges alts, d’alta qualitat i amb poc temps. La maquinària utilitzada és complexa i “necessita realitzar 

diversos processos per rebre la informació des de l’ordinador”. A través de planxes metàl·liques, es transmet 

la tinta al material que es vol imprimir (Novagràfic Impremta 2016).  

La impressió digital, d’altra banda, “és un procés que consisteix en la impressió directa d’un arxiu digital 

en paper, per diversos mitjans, sent el més comú la tinta en impressora d’injecció de tinta (cartutxos) i el 

tòner en impressora làser”, és a dir, no necessita planxes metàl·liques. Un avantatge d’aquest tipus 

d’impressió és que no emet compostos orgànics volàtils (COVs) i “la impressió mitjançant injecció de tinta 

ha eliminat, fins i tot, l’evaporació de gasos”. A més, “permet fer tirades molt curtes o llargues sense canviar 

les planxes ni aturar les màquines” (Bigues et al. 2013: 96). 

6.2.3 La post-impressió 

Durant el procés de post-impressió es realitza l’acabat de la publicació: s’uneixen els plecs, es fan els 

manipulats i s’enquaderna l’obra per a obtenir el producte final. És en aquest moment que es lamina o es 

plastifica la publicació, s’estampa el relleu, es passa el producte per la guillotina, s’aplica el trepat, i, 

finalment, s’enquaderna (R. Rodríguez et al. 2014: 53-54). 

6.3 La postproducció editorial 

En aquesta fase es troben els tres últims processos del cicle de vida d’una publicació: la distribució, l’ús de 

la publicació i la disposició final del producte (com a rebuig o material per a reciclar). 
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6.3.1 La distribució 

Generalment, la distribució de les publicacions es realitza des de la impremta fins al magatzem de la 

distribuïdora, i un cop en aquest magatzem, es reparteix als punts de venda quan es necessita. Durant aquesta 

fase, també es contemplen les devolucions dels punts de venda a la distribuïdora. 

La distribució es compon de tres àmbits diferents: l’embalatge, fet de paper, cartró i plàstic, que serveix per 

a protegir i presentar el producte; l’emmagatzematge, moment en què s’han de tenir en compte les 

condicions ambientals (humitat, lluminositat, etc.) per a la conservació òptima dels productes; i la 

distribució, és a dir, el transport cap al punt de venda i les devolucions (R. Rodríguez et al. 2014: 58-59). 

6.3.2 L’ús d’una publicació 

L’ús final d’una publicació és que sigui llegida i per això es necessita el consumidor. Aquest “pot accedir 

a la publicació [...] o bé a través d’un punt de venda, o bé a través d’un regal, una donació o un préstec 

bibliotecari”. També és possible que utilitzi el BookCrossing, una pràctica on es deixen llibres en llocs 

públics perquè els reculli un lector, que després farà el mateix, o altres pràctiques similars (R. Rodríguez et 

al. 2014: 60). 

6.3.3 La disposició final 

Un cop la publicació ja ha complert amb la seva funció de ser llegida, pot anar a parar a l’abocador, on es 

descompondrà; a la incineradora, on tindrà un valor energètic; o al contenidor blau per a ser reciclada. 

Aquesta disposició va estretament lligada amb el comportament del consumidor final.  

Si la publicació no ha arribat mai al consumidor final, és possible que es vengui com a “saldo”, de segona 

mà, o que se’n faci una donació (R. Rodríguez et al. 2014: 61). 

6.4 Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’un llibre 

Una de les accions per a “millorar el comportament mediambiental del sector de l’edició per [a] minimitzar 

els impactes dels llibres” que es van desenvolupar dins el Projecte Greening Books LIFE+, va ser una 

Anàlisi del Cicle de Vida d’un llibre i d’una revista. La metodologia d’aquesta anàlisi es va basar en la 

norma ISO 14044:2006, que s’ha mencionat prèviament, i es va utilitzar el sistema informàtic SimaPro, de 

PRé Consultants, que és una de les eines més utilitzades per a “analitzar i simular el comportament 

ambiental de productes i serveis” (Bigues et al. 2013: 38-39). 
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L’abast d’aquest estudi va comprendre totes les fases del cicle de vida d’una publicació, des de la producció 

de matèries primeres fins al final de la vida útil. Aquest abast és conegut com a cradle to grave (del bressol 

a la tomba) (Bigues et al. 2013: 40). 

Pel que fa a les característiques del llibre analitzat, aquest tenia 96 pàgines de 15 x 21 cm, enquadernat en 

rústica (cobertes de paper o cartolina), amb una estimació de vida útil d’uns trenta anys, que “dues terceres 

parts [d’aquest] hagin estat impreses en una sola tinta i la resta en quadricromia”, i del qual s’hagi fet una 

tirada de 1.000 exemplars en impressió òfset (Bigues et al. 2013). 

Es va calcular l’impacte ambiental del llibre a partir de la influència que aquest va tenir sobre les set 

categories d’impacte ambiental més rellevants recomanades per l’ILCD Handbook (European Comission, 

Joint Research Centre, i Institute for Environment and Sustainability 2010): el potencial d’escalfament 

global (PEG), el potencial de destrucció d’ozó estratosfèric (PDOE), el potencial d’acidificació (PA), el 

potencial de formació d’oxidants fotoquímics (PFOF), el potencial d’eutrofització (PE), el potencial de 

toxicitat humana (PTH) i el potencial d’esgotament de recursos abiòtics (PERA). A més, en aquesta ACV 

també es van considerar la demanda acumulada d’energia i el consum d’aigua.9 

 

 

Els resultats d’aquesta ACV van mostrar en quines fases del cicle de vida del llibre hi ha un impacte 

ambiental més gran. Tal com es pot veure en la Figura 1, l’extracció i transformació de les matèries primeres 

 
9 Per a més informació de cadascun d’aquests impactes ambientals, consultar El manual de la bona ecoedició de Jordi 

Bigues et al., 2013: 41-44. 

Figura 1: Origen de les emissions de CO2 eq en cada fase 
Font: Bigues et al. 2013: 48 
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és la fase que més emissions de CO2 eq 10 genera (49,4 %), seguida de la producció de planxes (17,6 %), de 

la distribució (16,4 %) i del disseny (9,6 %). Encara que un 9,6 % d’emissions en la fase de disseny pugui 

semblar irrellevant per comparació a la resta, en aquesta fase és quan es prenen decisions de gran 

importància que poden ajudar a reduir la petjada ecològica dels processos més contaminants (per exemple, 

es tria les matèries primeres que s’utilitzaran o el tipus d’impressió). La resta de fases sumen un 7 % de 

l’emissió de CO2 eq. 

Així doncs, aquesta Anàlisi del Cicle de Vida ens mostra la importància d’introduir bones pràctiques 

ambientals durant el procés d’edició d’una publicació impresa.  

7 Bones pràctiques per a l’edició sostenible 

Vistos els processos que s’inclouen en cadascuna de les fases del cicle de vida d’un llibre i l’impacte 

ambiental que generen, és imprescindible pensar en les maneres en què es pot reduir la seva petjada 

ecològica. Així doncs, es proposaran alternatives i millores dels processos descrits anteriorment i també es 

mostraran ajudes i subvencions per tal que els agents del sector editorial puguin implementar aquests canvis.  

7.1 Les matèries primeres 

Tal com s’ha mostrat en la Figura 1, l’obtenció i tractament de les matèries primeres és el procés més 

contaminant en la producció d’un llibre. Per això és essencial escollir el paper i les tintes adequades.  

Pel que fa al paper, d’una banda, es podria utilitzar paper reciclat. Si bé es podria pensar que l’energia 

utilitzada durant el procés de neteja i depuració per a eliminar materials no desitjats (com ara plàstics o 

tinta) podria equivaldre a l’energia per a fabricar paper verge, els resultats de l’ACV del Projecte Greening 

Books LIFE+ van mostrar que el paper reciclat pot ajudar a reduir les emissions contaminants fins a un  

40 % respecte de la fabricació de pasta de paper mecànica o química (Bigues et al. 2013: 50). És important 

saber que la fibra de cel·lulosa pot ser reutilitzada unes sis vegades de mitjana, tot i que necessita que 

s’incorpori certa quantitat de fibra verge per a mantenir la qualitat de la pasta. Per això és essencial tenir en 

ment el tipus d’acabats que es donaran al producte, ja que l’ús de plàstics a les cobertes, les tintes 

metal·litzades o fluorescents i alguns tipus d’enquadernació poden dificultar el seu reciclatge (R. Rodríguez 

et al. 2014). 

 
10 El CO2 equivalent (CO2 eq) és una unitat de mesura en tonelades que calcula l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle 

(vapor d’aigua, metà, òxid de dinitrogen, cloroflurocarbonis i ozó troposfèric) (The Planet App 2020). 
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D’altra banda, en cas que el paper reciclat no fos possible o no es volgués utilitzar, seria imprescindible 

escollir paper provinent de boscos gestionats amb criteris sostenibles i que tinguin una certificació forestal 

(FSC, PEFC o equivalent). Per exemple, hi ha tres tipus de certificacions Forest Stewardship Council 

(FSC): FSC 100 %, FSC Recycled i FSC Mix, i es diferencien pel percentatge de paper reciclat utilitzat 

(Forest Stewardship Council 2022). 

Independentment del tipus de pasta de paper que s’utilitzi, s’ha de tenir en compte que el procés de 

blanqueig pot ser molt contaminant. Tal com s’ha comentat anteriorment, els productes més utilitzats per a 

aquest procés són químics i, per tant, s’han de buscar tècniques que redueixin al màxim possible l’afectació 

del medi ambient. El químic blanquejant que més impacte ambiental té és el clor elemental, per tant, com 

menys clor elemental s’utilitzi durant aquest procés, millor. Si es vol blanquejar el paper, la millor tècnica 

és la Totalment Lliure de Clor (TCF), seguida per la Parcialment Lliure de Clor (PCF), tècnica utilitzada 

per a la fibra reciclada, i la Lliure de Clor Elemental (ECF), que fa servir derivats del clor. A Espanya, el 

100 % de la producció de cel·lulosa blanquejada és ECF o TCF (PCF en el cas de la fibra reciclada), i per 

tant, l’ús del clor elemental ha desaparegut del sector. Per això, el blanqueig ECF no és una millora 

ambiental, sinó el mínim exigible.11 

Respecte de les tintes, ja s’ha explicat a l’apartat 6.1.2 que poden ser tòxiques per als humans i 

contaminants. Per aquest motiu s’han d’utilitzar tintes i additius més respectuosos amb el medi ambient, 

tals com tintes vegetals (procedents de derivats de plantes, soja o oli de palma), que són biodegradables, o 

tintes amb base aquosa. A més, s’han d’utilitzar mètodes que disminueixin l’impacte ambiental, com ara 

sistemes de tinta sense aigua o sistemes de dosificació de tintes. També s’han de tenir en compte que els 

envasos de les tintes, els draps, els solvents per a netejar i les planxes d’impressió també poden contaminar 

i, per tant, s’han de gestionar responsablement. 

Per acabar, sempre s’ha de tenir en compte que el paper produït localment té una petjada ecològica menor, 

per tant s’ha d’evitar tant com es pugui el transport de paper com a matèria primera. A més, un avantatge 

de la fabricació local és el tipus de fibra o material que s’utilitza per a la polpa. Per exemple, la zona de 

Venècia (Itàlia) té un gran excedent d’algues assecades i s’ha creat un paper format, en part, amb aquest 

material. Similarment, a Catalunya, s’està començant a produir paper a partir d’excrements de burro. Si bé 

aquests papers poden tenir un cost de producció més elevat, en ser manufacturats de manera artesanal, 

poden ser una bona opció per a la impressió de productes més petits i de menys tiratge (Panyella 2021). 

 
11 Rodrigo Rodríguez et al., Manual de ecoedición, 2014: 35. 
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7.2 L’ecodisseny 

Encara que la fase del disseny només suposa un 9,6 % de la petjada ecològica d’un llibre imprès, aquesta 

fase és molt important ja que és el moment en què es prenen moltes decisions que afecten la resta de les 

fases de producció. Integrar criteris ambientals en el disseny dels productes tenint en compte totes les fases 

del seu cicle de vida per tal d’aconseguir la reducció dels impactes ambientals que produeixen12 és el que 

es coneix com a ecodisseny. Al Manual de la bona ecoedició (Bigues et al. 2013: 80-83) es defineixen els 

criteris de l’ecodisseny actualitzats a la norma ISO 14026:  

- Informar el client sobre la importància que té que el seu producte estigui dissenyat amb criteris 

d’ecodisseny.  

- Escollir el tipus de paper més adequat per a cada projecte (tenint en compte el públic objectiu, la 

durabilitat del producte, etc.), utilitzar els formats estàndard de paper (“A5, A4, A3, A2, derivats 

del format 65 × 90 cm i subdivisions del format 70 × 100 cm”), escollir papers amb etiquetes i 

certificats ecològics i reciclat. 

- Intentar reduir la quantitat de tinta utilitzada. Si bé totes les publicacions tindran necessitats 

d’impressió diferents (a una tinta, a dues o a quatre), s’han de considerar mètodes que 

aconsegueixin un estalvi de tinta, com per exemple “el sistema d’imposició de planxes amb trames 

estocàstiques”. A més, també convé utilitzar les tintes que tinguin menys impacte ambiental, com 

ja s’ha mencionat anteriorment. 

- Utilitzar els trepats per a aprofitar el material sobrer quan s’imprimeix. Per exemple, es poden 

aprofitar “les cartolines sobrants de les solapes dels llibres per a fer-ne punts de llibre”. 

- Reduir l’ús de coles d’enquadernació per al manipulat dels treballs ja que poden contenir 

substàncies tòxiques. Abans d’utilitzar l’encolada, s’ha d’intentar utilitzar el plegat, el fresat o el 

cosit.  

- Utilitzar capses reutilitzables o reciclables d’un sol material (com de cartró reciclat) a l’hora de 

distribuir. També cal utilitzar embolcalls de paper reciclat. 

- Facilitar que el producte es pugui reciclar i reutilitzar evitant l’ús de coles, plàstics, grapes, etc. 

- Informar els lectors de l’impacte ambiental del producte, per exemple, utilitzant l’etiqueta de 

bookDAPer. També s’ha d’informar sobre la reutilització. 

 
12 Rodrigo Rodríguez et al., Manual de ecoedición, 2014: 46. 
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Durant la fase d’ecoedició és quan s’ha de fer servir l’eina bookDAPer per a veure on hi haurà més impacte 

ambiental dins la producció i reduir-lo al màxim. Un cop ja no es pugui reduir més, llavors es pot pensar 

en com compensar les emissions de carboni, per exemple, a través de la plantació d’arbres (Panyella 2021).  

7.3 La impressió 

Contràriament a la impressió en òfset, la impressió digital no necessita planxes d’impressió. Això és un 

avantatge ambiental davant l’altre sistema, però per a poder afirmar que un sistema és més respectuós que 

un altre, s’han d’analitzar totes les variables, com ara la maquinària utilitzada en cada sistema d’impressió, 

els consumibles (com, per exemple, tintes), etc.13 Panyella (2021) calcula que l’impacte de la impressió 

digital és molt més elevat que el de les òfset per tres motius diferents: l’obsolescència programada, la poca 

durabilitat i el poc control de la tinta que s’utilitza. 

Tot i això, la impressió digital presenta avantatges que ajudarien a millorar el sector editorial actual ja que 

permet imprimir sota comanda (print on demand o POD). Alguns experts de la indústria la denominen el 

futur del llibre en paper, com ara Magadán i Rivas (2021) o Schavelzon (2021), i és que aquest tipus 

d’impressió disminueix la inversió inicial de l’import de la impremta, facilita la satisfacció de les vetes de 

mercat, ajuda a donar suport a escriptors novells, redueix els temps de producció i d’entrega, i evita la 

descatalogació d’obres allargant el cicle de vida dels llibres (Magadán i Rivas 2021). Aquests beneficis 

suposarien una millora per a l’alta rotació de les llibreries, el creixent ritme de devolucions i l’obsessió pel 

best seller. Això vol dir que es podrien potenciar els títols de fons, publicar novetats més arriscades i cobrir 

noves vetes de mercat i, a la vegada, reduir despeses d’emmagatzematge, transport i impressió. 

7.4 La distribució 

Pel que fa a la distribució, l’aspecte més important a tenir en compte és la producció local. La distribució 

suposa el 16,4 % de la petjada ecològica d’un llibre, així que s’ha d’intentar reduir al màxim el desplaçament 

dels productes. No és ambientalment responsable que una editorial espanyola imprimeixi llibres a la Xina, 

de la mateixa manera que no és òptim imprimir els llibres localment a Espanya per a després transportar-

los, per exemple, a Sud-amèrica (Panyella 2021). 

D’aquesta manera, es pot dir que el més ètic és optar per la producció local per a la venda local. Per tal de 

mostrar el compromís amb el medi ambient als lectors, es pot utilitzar, per exemple, el segell Llibre Local, 

del qual s’ha parlat a l’apartat 5 d’aquest assaig. Afegint aquesta etiqueta autodeclarativa als llibres produïts, 

 
13 Rodrigo Rodríguez et al., Manual de ecoedición, 2014: 50. 
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els consumidors poden identificar i, a la vegada, exigir la producció responsable de llibres impresos 

(Panyella 2021). 

Un altre criteri a considerar per tal de reduir l’impacte ambiental de la distribució són les llicències obertes. 

Panyella (2021) comparteix que facilitar la còpia digital d’un llibre pot allargar la seva vida útil. Amb això 

no promou la còpia lliure, però sí un intercanvi entre editorials de diferents països per tal d’evitar el transport 

de llibres impresos entre fronteres i així fomentar la impressió local. A més, també s’aconsegueix fer un 

intercanvi d’idees. 

7.5 Les ecoetiquetes 

Les ecoetiquetes són uns distintius gràfics que garanteixen que un producte “respon a unes exigències 

ambientals i a unes normes d’ús”. Segons la ISO, aquestes certificacions ambientals s’han organitzat en tres 

categories (Bigues et al. 2013: 28): 

1. Distintius de tipus I (conformitat amb la norma DIN EN ISO 14024): “són atorgats per organismes 

reconeguts i d’accés públic i estan verificats per terceres parts independents i també certificats per 

tercers; i són [els] més rellevants”. Aquests distintius tenen en compte el cicle de vida. Els que són 

atorgats per la Unió Europea i els estats membres són d’aquest tipus. L’Etiqueta Ecològica Europea 

(Europa), el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (Catalunya) o l’AENOR Medio Ambiente 

(Espanya) són exemples de distintius de tipus I. 

2. Distintius de tipus II (conformitat amb la norma ISO 14021): “destaquen un únic aspecte ambiental 

del producte, com ara la reducció del consum d’aigua durant l’ús d’aquest o la quantitat de material 

reciclat que conté. La norma ISO regula les bases per a realitzar càlculs i les declaracions 

ambientals més habituals”. 

3. Distintius de tipus III (conformitat amb al norma ISO 14025): són declaracions ambientals de 

producte. Aquestes “inclouen informació ambiental detallada del producte, però no n’avaluen el 

grau de millora ambiental (només si es compara amb la declaració ambiental d’un producte 

equivalent)”. 

7.6 Ajudes i subvencions 

A continuació es poden consultar dues ajudes o subvencions estatals per a què les editorials interessades 

puguin tenir més facilitat per a incorporar aquestes bones pràctiques a la seva empresa.  

D’una banda, es poden trobar les “Ayudas públicas para la modernización de las pequeñas y medianas 

empresas del sector del libro en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, que 

tenen per objectiu la modernització de llibreries, empreses distribuïdores de llibres i logística, la millora 
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d’eines de gestió editorial i el desenvolupament i la implementació de la impressió sota comanda en el 

sector de llibre14 (Ministerio de Cultura y Deporte 2022). 

D’altra banda, les PIMES poden accedir al “Programa de Sostenibilidad para Pymes” que ofereix la Cámara 

de Comercio de España. Aquest programa, dirigit a micro, petites i mitjanes empreses, té per objectiu 

millorar la productivitat i la competitivitat de les pimes amb l’adopció d’una cultura a favor de la innovació 

permanent per a aconseguir un creixement econòmic sostenible a través d’actuacions relatives a l’eficiència 

energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 202315 (Cámara de 

Comercio de España 2021). 

A més, altres subvencions més generals per a l’edició de llibres, com podrien ser les “Subvencions a l’edició 

de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana” 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2022) o les “Subvenciones para la edición de 

libros” que atorga el Ministerio de Cultura y Deporte (2021), valoren que els llibres impresos compleixin 

amb criteris de sostenibilitat i que es pugui demostrar que el 100 % del paper utilitzat procedeixi de boscos 

controlats o que tinguin distintius FSC, PEFC o equivalents. 

7.7 Altres bones pràctiques 

Altres criteris per a ser més ambientalment responsables podrien ser, en primer lloc, associar-se i contractar 

empreses que obtinguin l’energia de fonts d’energia renovable per tal de mostrar la importància d’aquest 

tipus d’energia.  

En segon lloc, exigir que altres agents del sector del llibre canviïn les seves pràctiques i esdevinguin més 

responsables pel que fa al medi ambient. Això vol dir que les editorials poden demanar a les impremtes que 

millorin el seu impacte ambiental, però que els lectors o els autors també poden exigir a les editorials que 

produeixin amb criteris de sostenibilitat en ment. 

I, finalment, millorar el coneixement i la informació sobre l’impacte del llibre digital. Tot i que aquest 

assaig s’ha centrat en les publicacions impreses, també és necessari que els agents de la cadena del llibre 

coneguin els avantatges i desavantatges de les publicacions digitals pel que fa a la seva sostenibilitat. Per a 

començar a investigar sobre la petjada ecològica dels ebooks, es poden consultar: l’article “Lectura digital 

 
14 Ministerio de Cultura y Deporte, “Ayudas públicas para la modernización de las pequeñas y medianas empresas del 

sector del libro en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, 2022. 

15 Cámara de Comercio de España, “Programa de Sostenibilidad para PYMES”, 2021. 
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o en papel... ¿Qué contamina más?” (ASPAPEL 2017); els resultats de l’Ecobooklab 2020, dedicat a 

l’anàlisi i la recerca de la petjada ambiental dels llibres digitals (Bigues et al. 2020); o l’article “L’impacte 

ambiental de l’edició digital” publicat al CCCBLab (Escamilla i Panyella 2021). 

8 Conclusions 

Davant l’emergència climàtica actual, hi ha d’haver un esforç individual i col·lectiu per tal de minimitzar 

les conseqüències de les emissions de diòxid de carboni. L’ecoedició permetrà al sector editorial reduir el 

seu impacte mediambiental i desenvolupar una estratègia d’estàndards ambientals i certificacions de 

sostenibilitat, que tal com reclamen Manuel Gil i Manuel Ortuño (2021: 24-25) són imprescindibles per a 

reduir al màxim l’impacte del sector, compensar les emissions inevitables i comunicar de manera 

transparent al lector de quant contamina cada llibre. 

Les editorials d’Espanya ja estan començant a implementar alguns canvis en la seva producció en 

l’actualitat. Per exemple, s’ha comentat que els dos grans grups editorials espanyols (Planeta i Penguin 

Random House) ja estan editant amb paper certificat per FSC i PEFC i que tenen plans per a dissenyar una 

estratègia que els porti cap a un futur amb una petjada ecològica neutral (Gil 2020: 39-40). Però aquests 

canvis han de quedar establerts i detallats per tal que puguin arribar a ser una realitat tan aviat com sigui 

possible. També és essencial que editorials mitjanes i petites pugin incorporar aquestes millores a la seva 

producció, i per això és molt important entendre que, tot i que les mesures que proposa l’ecoedició puguin 

semblar econòmicament inviables per a aquestes empreses més petites, això no té perquè ser així, tal com 

assenyala Panyella (2021). Moltes vegades els criteris d’ecoedició ajuden a reduir el cost final del producte, 

ja que, per exemple, pot ajudar a estalviar part de la matèria primera que s’hauria utilitzat sense seguir guies 

sostenibles. 

A més, tal com s’ha mostrat en aquest assaig, ja s’estan oferint ajudes i subvencions a l’Estat espanyol per 

tal d’incorporar algunes mesures sostenibles en les editorials i, addicionalment, el fet de produir amb paper 

certificat és valorat positivament a l’hora d’obtenir altres subvencions estatals i autonòmiques per a l’edició 

de llibres i el desenvolupament de la cultura. 

Panyella (2021) també destaca que el més important i el que més influirà positivament en la reducció de 

l’impacte mediambiental és el càlcul d’emissions contaminants a la fase de disseny d’una publicació. 

Aplicant criteris d’ecodisseny i utilitzant la calculadora bookDAPer durant aquesta etapa de la producció, 

es podran veure exactament quins aspectes del llibre imprès que s’està dissenyant seran els més 

contaminants per tal de poder-los reduir al màxim. El fet de minimitzar tant com sigui possible la petjada 

ecològica d’un producte abans que sigui produït és més important que qualsevol compensació que es pugui 
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fer un cop finalitzat el projecte. Tanmateix, un cop sigui impossible reduir més l’impacte ambiental, s’ha 

de pensar en les maneres en què es poden compensar les emissions per a aconseguir una petjada neutra. Un 

cop s’han fet aquests dos processos, sempre s’ha de comunicar al lector la petjada ecològica que s’ha generat 

i, també, de quina manera es pot allargar la vida Del llibre un cop ja s’ha fet servir, ja sigui a través de la 

reutilització o d’un correcte reciclatge. 

És evident que aplicar totes les mesures proposades a la vegada en una empresa pot suposar un gran repte 

o que simplement sigui impossible. Però el missatge que es vol transmetre amb aquest assaig és que el més 

necessari, ecològicament parlant, és que la transformació del sector ha de ser col·lectiva, amb una bona 

estratègia planificada i amb objectius realistes a curt termini. En altres paraules, si el que es vol aconseguir 

és un canvi radical i transversal de la indústria, aquest no es pot aplicar d’un dia per l’altre, sinó que s’ha 

de fer a consciència, amb objectius assolibles i resultats calculables. Han de ser mesures i canvis que es 

pugin sostenir al llarg del temps, per tal de no tornar mai al punt en què s’inicia aquest camí cap a la 

sostenibilitat mediambiental. Al mateix temps, aquests objectius realistes a curt termini han de formar part 

d’una estratègia a més llarg termini que tingui com a objectiu principal la sostenibilitat ambiental de 

l’empresa i del sector. 

D’aquesta manera, cada agent de la cadena del llibre (editorials, distribuïdores, llibreries, impremtes, etc.) 

ha d’analitzar quins segments de la seva producció, logística o comercialització pot començar a millorar, 

aplicant primer les mesures que poden implicar una reducció més gran de les seves emissions. Per a fer 

aquest primer pas, serà útil consultar els resultats de l’Anàlisi del Cicle de Vida fets pel Projecte Greening 

Books LIFE+ per a veure quines fases necessiten canviar més urgentment. A la vegada, aquestes empreses 

hauran d’escollir de quines maneres podrien compensar la petjada ecològica que no poden evitar i 

comunicar als clients i als usuaris finals què estan fent per a millorar el medi ambient. Al llarg del temps, 

aquests agents podran anar incorporant més i més criteris d’ecoedició per a assolir els seus objectius a llarg 

termini. 

Com més consciència col·lectiva hi hagi que el sector editorial ha de ser més ambientalment sostenible, 

més s’incentivarà la recerca per a millorar i incorporar nous criteris d’ecoedició. Actualment, Pol·len 

Edicions està fent una feina excel·lent a l’Estat espanyol pel que fa a la conscienciació mediambiental i 

també està començant a arribar a les editorials de Sud-amèrica perquè desenvolupin projectes semblants als 

seus països. Tot i així, una sola editorial no pot combatre el pes d’una indústria sencera i necessita l’ajuda 

de tots els agents del sector per a aconseguir aquest canvi transversal tan necessari. 
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10 Annex – Exemple d’una etiqueta bDAP 

Etiqueta extreta de de la secció “Què és l’eina bookDAPer?” de la pàgina web www.bookdaper.cat.  

 

 

 

 


