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Ocupacions verdes. Mesures proambientals per una 
economia sostenible 
 
Les ocupacions verdes són les que redueixen l’impacte ambiental de les empreses i els 
sectors econòmics. A la taula de sota es detallen les mesures proambientals segons 
diferents àmbits de l’economia, que es preveu generin ocupacions verdes per tal 
d’arribar a una economia més sostenible. S’han de generar per diversos motius: 
mediamentals, econòmics i socials. Això ofereix una gran oportunitat per iniciar noves 
empreses, establir nous mercats i reduir el cost de l’energia. 

Aquestes ocupacions abasten una gran varietat de perfils ocupacionals i qualificacions, i 
algunes són noves però la majoria estan basades en professions i ocupacions tradicionals, 
tot i que amb continguts i competències més o menys modificades.   

 
Subministrament d’energia 
 Gasificació integrada/retenció del carboni 
 Cogeneració (producció combinada de calor i electricitat) 
 Energies renovables (eòlica, solar, biocombustibles, geotèrmica, hidroelèctrica en petita escala); piles de combustible 
Transport 
 Vehicles amb menys consum de combustible 
 Vehicles híbrids-elèctrics, elèctrics i amb piles de combustible 
 Vehicles compartits 
 Transport públic 
 Transport no motoritzat (utilitzar la bicicleta, caminar) i canvis en les polítiques d’utilització de la terra i pautes d’assentament 

(per reduir la distància i la dependència del transport motoritzat) 
Manufactures 
 Control de la contaminació (torres de rentat de gasos i altres tecnologies d’exhaustadores) 
 Eficiència de l’energia i els materials 
 Tècniques de producció neta (evitar les substàncies tòxiques) 
 Del bressol al bressol (sistemes de cicle tancat) 
Edificis 
 Iluminació, aparells i equipament d’oficina amb ús eficient d’energia 
 Calefacció/refrigeració solar, panels solars 
 Reconversió 
 Edificis verds (finestres, aïllament, materials de construcció, sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat amb ús eficient 

d’energia) 
 Cases solars passives, edificis sense emissions 
Gestió de materials 
 Reciclatge 
 Responsabilitat ampliada del productor, acceptació i reelaboració dels productes després de la seva vida útil 
 Desmaterialització 
 Durabilitat i reparabilitat dels productes 
Venda al detall 
 Promoció de productes eficients i ecoetiquetes 
 Ubicació de les botigues més properes a les zones residencials 
 Reducció de les distàncies d’enviament (des de l’origen dels productes fins a la ubicació de la botiga) 
 Nova economia dels serveis (venda de serveis, no de productes) 
Agricultura 
 Conservació del sòl  
 Eficiència dels recursos hídrics 
 Mètodes de cultiu orgànics 
 Reducció de la distància entre l’explotació agrícola i el mercat  
Silvicultura 
 Projectes de reforestació i forestació 
 Agrosilvicultura 
 Planes de ordenació sostenible dels boscos i certificació 
 Fre a la deforestació 
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