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KIT DE COMPRA VERDA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 
Teniu a les mans un exemplar del kit de compra verda que hem preparat des de l’Oficina de Seguretat, Salut 
i Medi Ambient (OSSMA). Aquest paquet conté diversos exemples de consumibles d’oficina que proporcio-
nen algun tipus d’avantatge ambiental respecte d’altres de la mateixa categoria, ja sigui perquè estan 
fabricats amb materials reciclats, perquè contribueixen a la reutilització de matèries primeres, o perquè 
redueixen la quantitat de residus generats quan s’esgoten o ja no són útils. 
 

En el moment de lliurar-vos aquest kit de compra verda us hem fet una breu explicació del contingut i de 
com podeu fer a partir d’ara una compra ambientalment responsable. En cas que no us interessi qualsevol 
dels productes que conté el kit, passeu-lo a alguna altra persona que en faci ús.  
 

L’embalatge en què us presentem el material d’oficina no l’heu de llençar, sinó que retallant-ne la tapa el 
podeu reutilitzar com a safata per posar-hi el paper usat per una cara, que encara us servirà per fer impres-
sions d’esborranys o per prendre notes. 
 

El kit de compra verda inclou el material següent: 
 

Producte Descripció Avantatges ambientals

 

Embalatge del kit, que es 
converteix en safata de paper 
usat només que en retalleu la 
tapa 

La reutilització d’un envàs com a recipient per a un altre ús 
permet reduir la quantitat de residus que generem. 

 

Bossa de correu intern (tres 
unitats noves i tres de ja 
utilitzades) 

La reutilització d’un mateix objecte permet evitar el consum 
del mateix producte en versió d’un sol ús, cosa que genera 
menys residus i evita el consum de matèries primeres 
emprades en la fabricació (energia, aigua, paper, etc.). Les 
bosses de correu intern es poden fer servir més de 20 
vegades! 

 

Sobre d’un sol ús en paper 
reciclat (dues unitats de 
110 x 220) 

Quan no es pugui fer servir el sobre multiús de correu 
intern, la millor alternativa és utilitzar sobres de paper 
reciclat, que redueixen el consum de matèries primeres com 
ara fusta, energia o aigua. 

 
 

Sotagot amb missatges de 
sensibilització ambiental 

Per fabricar-los hem recuperat CD i DVD vells, cosa que ha 
evitat que esdevinguessin un residu, els hem aplicat una 
caràtula adhesiva i els hem protegit amb una capa plàstica 
perquè no es deteriorin amb el líquid que es pugui vessar 
dels gots o les tasses. 

 

Portallapis (dues unitats) Amb el cartró que sobrava de la planxa per fabricar 
l’embalatge del kit ens han pogut fer un parell de portallapis 
per a la taula de treball. Així, hem reduït la quantitat de 
residu de cartró i el malbaratament de recursos. 

 

Paper reciclat (paquet de 20 
fulls) 

Aquesta és una mostra del paper homologat a la UB, que 
presenta un contingut en fibra reciclada postconsum del 
100 %, amb certificació ambiental Blue Angel, no incorpora 
clor en el procés de blanqueig ni substàncies o preparats 
amb metalls pesants, utilitza exclusivament tensioactius 
biodegradables en l’extracció de tintes de les fibres recicla-
des, i presenta embalatges fets amb material reciclat i 
reciclable. 
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Producte Descripció Avantatges ambientals

 

Fulletó sobre el paper reciclat En aquest fulletó desplegable trobem informació sobre els 
avantatges ambientals que comporta l’ús de paper reciclat, 
com per exemple una reducció del consum de matèries 
primeres (fusta, aigua i energia) o una disminució 
d’emissions de CO2. 

 

Llibreta de paper i cartró 
reciclats 

Igual que la mostra de paper, l’ús de materials reciclats evita 
haver de consumir fusta i fibres vegetals verges, i redueix el 
consum d’energia i d’aigua en la fabricació. 

 

 

Bolígraf reciclat i recarregable
(un bolígraf + una recàrrega) 

La carcassa del bolígraf està fabricada amb un 68 % de 
material reciclat, i es pot reaprofitar substituint la mina amb 
una recàrrega. Així reduïm la quantitat de residus que 
generem, reaprofitem el plàstic recuperat amb la recollida 
selectiva i minimitzem la pressió sobre els recursos naturals. 

 

Etiquetes autoadhesives de 
paper reciclat (dos fulls amb 
dotze etiquetes de 105 x 48 
cadascun) 

Tot i que és convenient evitar l’ús d’etiquetes autoadhesi-
ves, en cas que no ho puguem evitar és recomanable 
utilitzar-ne com aquestes, fabricades amb paper reciclat, 
que redueixen el consum de recursos naturals, i amb adhe-
siu fet amb base d’aigua, que no incorpora dissolvents 
perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones. 

 

Notes adhesives reciclades (un
bloc de cent notes de 76 x 76 
mm) 

De la mateixa manera que amb les etiquetes autoadhesives, 
és preferible no fer-ne servir i en lloc d’això emprar paper 
usat per una cara per prendre notes. Tanmateix, aquest 
model està fabricat amb paper reciclat i amb adhesiu amb 
base d’aigua, que redueix l’impacte ambiental. 

 
 

Marcador fluorescent groc 
recarregable (un marcador + 
una recàrrega) 

És recomanable compartir els marcadors fluorescents atès
que són d’ús esporàdic i no els necessitem de manera 
contínua. Si no podeu evitar d’utilitzar-los, és preferible 
comprar-ne de recarregables, cosa que evita la generació de 
residus cada cop que els esgotem. 

 

 

Marcador de pissarra reciclat i 
recarregable (un marcador + 
una recàrrega) 

Com altres marcadors i retoladors, els que utilitzem per a les 
pissarres blanques també poden ser recarregables, de 
manera que s’evita la generació de residus cada cop que 
s’esgoten. A més, com la carcassa és fabricada amb material 
reciclat, reduïm el consum de recursos naturals emprats en 
el procés de fabricació. 

 
El kit forma part del projecte de compra verda de la UB, que també preveu l’ús progressiu i generalitzat de paper 
reciclat i tòners i cartutxos de tinta remanufacturats en tota l’activitat universitària, o la incorporació de productes de 
menor incidència ambiental en el catàleg de compres. Aquestes mesures s’aniran implantant al llarg dels propers 
mesos, i permetran que tots puguem contribuir a preservar el medi ambient aplicant un seguit d’hàbits, de bones 
pràctiques i de criteris de compra que suposen un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de la quali-
tat de vida al nostre lloc de treball. 
 

Ens podeu fer arribar qualsevol opinió, pregunta o suggeriment sobre aquest kit o sobre com incorporar criteris de  
compra verda en la vostra unitat, departament o servei a ossma@ub.edu. 
 
 


