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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓ

Quan pensem en la degradació del medi ambient recordem l’impacte que exercei-
xen les indústries, el transport, etc., però no ens adonem que els productes que
comprem formen part d’aquest cicle de l’activitat econòmica, i per tant tots podem
contribuir a millorar el nostre entorn prenent consciència i adoptant uns hàbits de
compra respectuosa amb el medi.

Amb la guia que teniu a les mans podeu trobar un bon grapat d’orientacions per fer
una compra ecològicament correcta, que a més us permetran millorar la qualitat del
vostre espai de treball (soroll, substàncies nocives, etc.).

CCCrrriii ttteeerrriiisss   gggeeennneeerrraaalllsss   dddeee   cccooommmppprrraaa   aaammmbbbiiieeennntttaaalllmmmeeennnttt    cccooorrrrrreeeccctttaaa

Hi ha diverses accions que podem portar a terme per disminuir l’impacte que exer-
cim sobre el medi quan comprem productes, tant per a l’oficina com per a altres
usos:

 Comprovar que el producte és realment necessari, ja que si no acabarà com a
residu a les escombraries sense haver exercit una funció pràctica o estètica.
Tampoc és apropiat comprar un producte nou si el que tenim es pot reparar.
 Comprar només la quantitat de producte que realment necessiteu. L’estalvi de
comprar en grans quantitats només és real quan es consumeix tot el producte,
ja que amb el temps la part sense utilitzar es farà malbé i l'haurem de llençar.
 Escollir productes que no continguin substàncies perilloses per a la salut de les
persones i per al medi ambient.
 Si és possible, evitar els productes amb barreja de materials, ja que després
serà molt difícil reciclar-los.
 Seleccionar els productes que tinguin un menor consum d’energia i/o aigua
durant la seva vida útil.
 Comprar productes elaborats amb recursos renovables, o matèries primeres
reciclades o reutilitzades.
 Escollir productes de llarga duració.
 Evitar aquells productes que utilitzin una gran quantitat d'embalatges, o amb
envasos fets amb productes no reciclables.

Una altra forma de comprar respectant el medi ambient és buscar productes que
portin una etiqueta ecològica. Aquest segell ens indica que tenen un menor impacte
ambiental en el procés de fabricació (estalvi en la utilització de recursos naturals i
matèries primeres, reducció en les emissions de contaminants), durant el seu ús
(menor consum d'energia), i quan l’hem de llençar (menor quantitat de residus i
menys tòxics). Entre les ecoetiquetes existents podem destacar les següents:
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Distintiu de garantia de qualitat ambiental. El concedeix la Ge-
neralitat de Catalunya, i s'atorga a productes i serveis que superen
determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels que
són obligatoris per la normativa vigent.

Etiqueta ecològica de la UE. És un distintiu oficial creat l'any
1992 per la Unió Europea que garanteix als consumidors que els
productes han estat elaborats amb un menor impacte ambiental. A
Catalunya l'atorga la Generalitat.

Energy Star. És un certificat d'eficiència energètica atorgat per
l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units. És molt
comú trobar aquest distintiu en aparells electrònics com monitors
d'ordinador, faxos, impressores o fotocopiadores.
Àngel Blau. És atorgada per l'Institut Alemany de Qualitat i Certifi-
cació en cooperació amb l'Agència Ambiental Federal. Es
concedeix des de l'any 1977, seguint els criteris de respecte ambi-
ental fixats per un jurat independent. Ha estat atorgada a uns 4000
productes i serveis, i és molt comú veure-la en el paper.
Cigne Nòrdic. És l'etiqueta oficial conjunta de Noruega, Suècia,
Dinamarca, Finlàndia i Islàndia, i es concedeix als fabricants, im-
portadors o comerciants que operen en aquests països. També és
habitual veure-la en productes de paper.

TCO. S'aplica a l'equipament d'oficina, i comprèn criteris ecològics,
d'eficiència energètica, d'emissions de contaminants, i d'ergono-
mia. N’hi ha diverses versions d’aquesta ecoetiqueta (TCO’95,
TCO’99, TCO’01, TCO’03), que comprenen productes com ordina-
dors de sobretaula, monitors, teclats, impressores, fotocopiadores,
ordinadors portàtils, o telèfons mòbils.

FSC. És el certificat més conegut per a productes de fusta, i ga-
ranteix la seva procedència de boscos o plantacions forestals
gestionades correctament des del punt de vista social, econòmic i
mediambiental. L’emet el Forest Stewardship Council, una entitat
internacional sense ànim de lucre.

CCCooommm   uuuttt iii lll iii tttzzzaaarrr   aaaqqquuueeessstttaaa   ggguuuiiiaaa

La guia s’estructura en forma de fitxes per tipus de producte, en que es detallen
recomanacions a tenir en compte abans de comprar, i consells ambientals per a la
utilització i el rebuig d’aquests materials d’oficina.

Com a complement de les fitxes, al final del document figura informació útil per tots
els que vulguin aprofundir en el tema, amb una breu llista de documents sobre
compra verda disponibles a Internet i enllaços a pàgines web per localitzar pro-
ductes amb certificats ecològics.
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PPPaaapppeeerrr   dddeee   cccòòòpppiiiaaa   iii   iiimmmppprrreeessssssiiióóó,,,   iii   aaallltttrrreeesss   ppprrroooddduuucccttteeesss   dddeee   pppaaapppeeerrr

Què és?

Paper en fulls de diferents formats i
gramatges per a ús en impressores,
faxos i fotocopiadores. També es
tracten en aquest grup altres produc-
tes de paper, com llibretes, sobres i
targetes de visita.
El paper pot haver estat fabricat utilit-
zant fibres verges procedents
d’explotacions forestals, o reaprofitant
paper vell recuperat amb la recollida
selectiva.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Escollir paper fabricat amb material reciclat, total o parcialment.

 És millor comprar paper no blanquejat, o en tot cas totalment
lliure de clor en el procés de blanqueig (paper TCF). El paper
ECF o lliure de clor elemental és la última opció, ja que conti-
nua utilitzant diòxid de clor.

 El paper fabricat amb fusta procedent de boscos gestionats
sosteniblement és una bona alternativa al paper reciclat.

 Evitar el paper plastificat.

 Procurar que els productes aplicats al paper siguin de baixa
perillositat (tintes, coles, adhesius, etc.).

 Les llibretes i blocs de notes, millor si són de paper reciclat.

 Quan encarreguem sobres i/o targetes de visita institucionals,
que siguin sempre de paper reciclat. A més, és millor que els
sobres no portin finestra, ja que dificulta el reciclatge del paper.

També
cal tenir

present...

 Utilitzar el paper per les dues cares.

 Aprofitar paper escrit per una cara per prendre notes o imprimir
esborranys.

 Fer només les còpies realment necessàries dels documents.

 En utilitzar el correu electrònic, evitar imprimir els missatges.

 Emprar sobres d’ús múltiple o reutilitzar els sobres d’un sòl ús
per a les trameses de correu intern permet estalviar diners i re-
cursos naturals.

 Dipositar el paper en els contenidors de recollida selectiva per
assegurar el seu reciclatge.
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MMMaaattteeerrriiiaaalll   dddeee   ccclllaaassssssiiifffiiicccaaaccciiióóó   iii   aaarrrxxxiiiuuu

Què és?

Els productes de classificació i arxiu ens permeten organitzar
l’espai de treball, i inclouen arxivadors, caixes, carpetes, dossiers,
fundes i material d’enquadernació.
En general predominen els productes de cartró o plàstic, molt
sovint barrejats amb metalls en forma de clips o palanques, el que
dificulta el seu reciclatge quan deixen de ser útils.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Comprar arxivadors i carpetes de cartró reciclat.

 Quan no puguem evitar que les fundes i dossiers de plàstic,
millor comprar-los de polipropilé (PP), que està lliure de pro-
ductes contaminants com metalls pesants i clor.

 Evitar el material de classificació amb barreges de material,
com els arxivadors de palanca de cartró plastificat.

 Prescindir de productes fabricats amb PVC (clorur de polivinil).

També
cal tenir

present...

 Utilitzar només els arxivadors estrictament necessaris (per
exemple, posar uns pocs folis o una sola  transparència en ca-
da funda és un malbaratament de recursos).

 Reutiltzar el material de classificació o arxiu abans de conver-
tir-los en residu (per exemple, posant noves etiquetes al llom).

 Dipositar els residus d’aquests productes en els contenidors de
recollida selectiva corresponents (paper/cartró o plàstic).
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MMMaaattteeerrriiiaaalll   ddd’’’eeessscccrrriiippptttuuurrraaa

Què és?

Malgrat que l’ús de l’ordinador ha reduït la utilització de llapisos,
bolígrafs, retoladors i marcadors fluorescents, aquest tipus de
material acostuma a ser d’un sol ús i incrementa la quantitat de
residus que generem.
Aquest material acostuma a ser de PVC, un plàstic que conté un
producte contaminant (clor), i només els llapisos es fabriquen
majoritàriament amb productes naturals (fusta), malgrat que al-
guns poden estar lacats amb substàncies que contenen metalls
pesants.
A més, és molt freqüent la barreja de materials (metall i plàstic), i
alguns marcadors contenen pigments amb metalls pesants o dis-
solvents poc recomanables des del punt de vista ambiental.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Utilitzar material d’escriptura reutilitzable. És millor comprar un
bon portamines, bolígraf o marcador de text, i canviar la mina o
la tinta amb recàrregues cada cop que sigui necessari.

 Ja existeixen bolígrafs amb carcassa de materials biodegrada-
bles (midó de blat de moro), que es poden llençar al contenidor
de matèria orgànica.

 En comprar llapisos tradicionals, que no portin la fusta lacada.

 Evitar els rotuladors i bolígrafs amb barreja de materials. Millor
que siguin només de metall o plàstic per facilitar el reciclatge.

 Si comprem material de plàstic, que sigui reciclat o de polipro-
pilé (PP). Prescindir sempre dels productes fabricats amb PVC.

També
cal tenir

present...

 Comprar només el material d’escriptura que realment utilitza-
rem. No té sentit disposar de bolígrafs o marcadors de colors i
gruixos diferents si després els hem de llençar sense fer-los
servir.

 Dipositar els residus d’aquests productes en els contenidors de
recollida selectiva corresponents (paper/cartró o plàstic).
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   AAAllltttrrreee   mmmaaattteeerrriiiaaalll   fffuuunnngggiiibbbllleee

Què és?

A les oficines i despatxos es consumeix una gran
diversitat de material fungible en petites quantitats,
dels quals convé destacar els correctors de text, les
cintes adhesives o les coles i els adhesius.
Aquests materials contenen plàstics –
principalment PVC–, barrejats amb
dissolvents orgànics com l’etanol o
l’acetona, i conservants com el
formaldehid que poden ser altament
tòxics, com és el cas de les coles
especials de contacte.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Evitar la compra d’aquests productes si no són estrictament
necessaris. En molts casos podem evitar el seu ús.

 En tots els casos, triar material recarregable per disminuir la
quantitat de residus, ja que així no cal llençar la carcassa cada
cop que s’esgota.

 Escollir cintes correctores en comptes de correctors líquids, ja
que no porten dissolvents.

 Com a pegament, la goma aràbiga és el producte ambiental-
ment més correcte (no porta productes contaminants i genera
menys residus).

 Evitar sempre les coles de contacte o coles ràpides (són molt
tòxiques), i en cas d’utilitzar adhesius en barra, que siguin de
base aquosa i recarregables.

 Les cintes adhesives d’acetat de cel·lulosa són les més respec-
tuoses amb el medi ambient. Com a alternativa, es poden
comprar cintes de polipropilé.

 Descartar la compra de cintes adhesives de PVC (atenció!, la
majoria de cintes transparents són d’aquest material).

També
cal tenir

present...

 Dipositar els residus d’aquests productes en els contenidors de
recollida selectiva corresponents (plàstic).

 Les coles amb dissolvents orgànics són residus especials, i cal
portar-les a la deixalleria per evitar l’alliberament de contami-
nants.

 Les cintes adhesives dificulten el reciclatge del paper, per tant
és millor evitar d’utilitzar-les.
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AAApppaaarrreeellllllsss   ddd’’’ooofffiiiccciiinnnaaa

Què és?

L’entorn de treball ja no es pot imaginar sense aparells electrònics
com l’ordinador, el fax, les impressores i les fotocopiadores.
Aquestes màquines contenen productes molt contaminants (metalls
pesants, PVC i d’altres), consumeixen energia durant tot el temps
que les utilitzem, i a més les substituïm per aparells nous cada cop
més sovint, generant un problema creixent de residus.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Ordinadors: comprar aparells amb baix consum d’energia,
fabricats amb materials reciclats, que tinguin un baix nivell de
soroll, i que permetin ampliacions de memòria i actualitzacions
per allargar el temps de vida útil.
 Monitors: triar sempre que sigui possible els de pantalla plana,
ja que consumeixen menys energia i posseeixen un baix nivell
d’emissió de radiacions. En qualsevol cas, comprar monitors fa-
bricats amb materials reciclats.
 Fotocopiadores / impressores: és imprescindible que permetin
fer còpies a dues cares. Comprovar també que el consum
d’energia, l’emissió d’ozó i el nivell de soroll siguin baixos. Hi ha
models que, a més, estan fabricats amb materials reciclats.
 Faxos: comprovar que el consum d’energia i de soroll sigui baix,
evitar d’utilitzar-los amb paper tèrmic, i comprar models que ad-
metin paper reciclat.
 Calculadores: comprar-les només si és realment necessari
(l’ordinador ja incorpora aquesta eina), i en tot cas escollir mo-
dels solars que funcionin sense piles.

També
cal tenir

present...

 Desconnectar els aparells en acabar la jornada de treball, i els
d’ús individual si sortim de l’oficina durant un temps important.
Els monitors també els podem apagar si no els hem de fer servir
durant un temps (reunió, esmorzar, etc.).
Imprimir només quan sigui necessari, i utilitzant la qualitat ‘eco-
nòmica’ o ‘esborrany’ sempre que sigui possible.
Contactar amb el Servei de Patrimoni i Contractació quan vul-
guem desfer-nos d’un aparell, ja que encara pot ser útil per al-
gun altre departament o servei de la Universitat.
Si l’aparell ja no es pot utilitzar, donar-lo de baixa de l’inventari i
gestionar el residu a través de la unitat responsable de l’edifici.
Així afavorim que els materials es reaprofitin (ferralla, plàstic, vi-
dre, etc.), i que els elements perillosos no contaminin el medi.
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CCCooonnnsssuuummmiiibbbllleeesss   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmàààtttiiicccaaa   (((III))):::   CCCDDDsss   iii   dddiiisssqqquuueeetttsss

Què és?

L’ús d’ordinadors comporta la utilit-
zació d’unitats d’emmagatzematge
de dades, que han anat canviat de
format al llarg del temps. Les més
esteses actualment són els discos
compactes (CDs), i els disquets de
3,5”, amb una proporció creixent de
DVDs.

Què puc
fer per

comprar
bé?

Evitem comprar disquets de 3,5” innecessàriament. Aquests
discos es poden reutilitzar nombroses vegades formatejant-los
o esborrant els arxius que contenien, i de ben segur que si re-
visem entre els disquets vells trobarem alguns que ja no
serveixen i es poden reaprofitar.
 Utilitzeu preferentment CD-RW (regrabables). Com que es
poden formatejar i reutilitzar centenars de vegades, a llarg ter-
mini acaben sortint més barats que els CD-R, que només es
poden gravar un cop. Aquesta és una solució molt bona per a
fer còpies de seguretat periòdiques, o quan necessitem portar
una presentació o altres documents per a una reunió.

També
cal tenir

present...

 Procureu gravar els CDs a la màxima capacitat possible, ja que
així estalviareu recursos, diners i espai d’emmagatzematge. No
té gaire sentit gravar un CD amb un únic arxiu, en especial si
es tracta d’un CD-R, ja que malbaratem una enorme quantitat
d’espai per a desar dades.
Els disquets i CDs inservibles s’han de llençar preferentment
en contenidors específics per a que siguin recollits juntament
amb la ferralla electrònica (ordinadors, monitors, faxos, etc.).
Aquests consumibles són enviats a plantes de tractament per
aprofitar els elements metàl·lics i plàstics.
Les caixes rígides de protecció per als CDs que calgui llençar
es poden dipositar amb la fracció d’envasos (contenidor groc).
Tanmateix, podem reduir la generació d’aquest residu guardant
algunes caixes per a altres usos (estoigs que es trenquen, CDs
que ens arriben sense cap sistema de protecció, etc.).
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CCCooonnnsssuuummmiiibbbllleeesss   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmàààtttiiicccaaa   (((IIIIII))):::   tttòòònnneeerrrsss   iii   cccaaarrrtttuuutttxxxooosss   dddeee   tttiiinnntttaaa

Què és?

Diàriament utilitzem impressores i fotocopiadores per a la obtenció
i distribució d’informació en format paper. Aquesta acció requereix
el consum de recanvis de tinta, ja sigui en forma de cartutxos de
tinta líquida per a faxos i impressores d’injecció, o amb cartutxos
de pols de tòner per a impressores làser o fotocopiadores.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Utilitzar tòners i cartutxos no originals compatibles amb el nos-
tre model d’impressora. Aquests cartutxos reutilitzen total o
parcialment els components dels cartutxos originals.
 Comprovar que els cartutxos siguin remanufacturats (s’han
substituït peces desgastades), i evitar els cartutxos que només
han estat reomplerts (poden produir avaries en l’aparell).
 Comprar recanvis desmuntables (per una part el capçal
d’impressió i per l’altre el dipòsit de tinta), sempre i quan el mo-
del d’impressora ho permeti. Amb aquest sistema, a més,
podem estalviar diners.

També
cal tenir

present...

 Dipositar els tòners i els cartutxos de tinta gastats en els con-
tenidors ubicats en l’oficina o en un punt de centralització de
l’edifici, que posteriorment seran recollits per una empresa re-
cuperadora autoritzada per la Junta de Residus.
Un mètode també efectiu per garantir la reutilització és con-
certar el retorn del cartutx buit en el moment del lliurament del
nou. Amb aquest sistema es poden arribar a recollir el 100%
dels tòners i cartutxos gastats.
Per tenir la seguretat de que no tindrem problemes en fer servir
cartutxos reutilitzats, algunes empreses inclouen una garantia
per al cas de que el cartutx produeixi una avaria en la impres-
sora.
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PPPiiillleeesss

Què és?

Molts aparells de l’oficina funcionen amb
piles (calculadores,  rellotges, càmeres
digitals…). Aquestes contenen metalls
pesants com el mercuri, plom o cadmi
que poden ser alliberats a través del sòl i
l’aigua quan són disposats a l’abocador:
� 1 pila de mercuri contamina 600.000

litres d’aigua
� 1 pila alcalina contamina 167.000 li-

tres d’aigua
� 1 pila comuna (salina) contamina

3.000 litres d’aigua

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Emprar piles reutilitzables, també denominades acumuladors
secs, ja que tenen un període de vida més llarg que les piles
convencionals d’un sol ús, i són recarregables fins a 1.000 ve-
gades amb un aparell complementari (carregador).
 Triar productes que disposin d’adaptador per a connexió a
xarxa o productes solars sense piles.

També
cal tenir

present...

 Podem allargar la vida de les piles apagant els aparells quan
no els utilitzem.
Abocar les piles usades a les piràmides disposades als dife-
rents centres i que són posteriorment recollits per una empresa
autoritzada per la Junta de Residus.
Tenint en compte que una pila bastó convencional pesa entre
20 i 25 grams, si utilitzem una pila recarregable que es pot reu-
tilitzar fins a 1.000 vegades, podem reduir 25 kg de residus per
pila.
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MMMooobbbiiillliiiaaarrriii

Què és?
Comprèn tots els elements auxiliars utilitzats per guarnir l’oficina,
ja sigui amb un sentit pràctic, com taules, cadires, bucs, armaris,
arxivadors, prestatgeries, penja-robes, etc., o estètic, com fundes,
cortines o entapissats.

Què puc
fer per

comprar
bé?

 Per al mobiliari de fusta, buscar models que garanteixin la
procedència de boscos gestionats sosteniblement, com els que
tenen l’ecoetiqueta FSC (Forest Stewardship Council).
 Evitar la compra de productes de fusta tropical que no estigui
certificada, ja que la major part d’aquest material és procedent
de tales il·legals.
 En mobiliaris d’altres materials (metall, plàstic, etc.), escollir
models fabricats amb matèries primeres reciclades.
 Les cortines, fundes i coixins, millor si són fabricats amb mate-
rials naturals (teixits vegetals, fundes de cuir, etc.).
 En tots els casos, comprar mobiliari fabricat amb materials
sense substàncies perilloses.

També
cal tenir

present...

 Contactar amb el Servei de Patrimoni i Contractació quan vul-
guem desfer-nos d’un element del mobiliari, ja que encara pot
ser útil per algun altre departament o servei de la Universitat.
Si l’element ja no es pot utilitzar, donar-lo de baixa de l’inventari
i gestionar el residu a través de la unitat responsable de
l’edifici. Així afavorim que els materials es reaprofitin (fusta,
plàstic, components metàl·lics, etc.).
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Distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA).
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/productes.htm

Etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel). http://www.eco-label.com/

Àngel Blau. http://www.blauer-engel.de/englisch/produkte_zeichenanwender/
body_produkt_suche.htm

Cigne Nòrdic. http://www.ecolabel.no/Engelsk/Criteria.html

TCO. http://tco.networks.nu/index_publicsearch.htm

FSC. http://www.greenpeace.es/gp2/tour-bosq/madera-cert.htm



Podeu utilitzar les orientacions que trobareu
en aquesta guia quan accediu a

http://espaipersonal.ub.edu/
http://www.ub.edu/compres/



Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)


