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    PAPER (III): ELS RESIDUS DE PAPER 
 

Sempre arriba el moment en que els productes que utilitzem ens deixen de ser 
útils i es converteixen en residu, i el paper no és una excepció: a la Universitat 
gairebé un 60% dels residus totals generats corresponen a aquesta fracció. 
 

Per tal de minimitzar l’explotació dels recursos forestals, les emissions de 
productes contaminants (clor, metalls pesants, etc.), i el consum de matèries 
primeres com l’aigua i l’energia, que van associades a la fabricació del 
paper, és molt important reciclar els residus mitjançant la recollida selectiva. 
 

A la UB ja fa temps que participem en el reciclatge de paper i cartró: per exemple, durant 
l’any 2002 es van recuperar 28,6 tones al Campus Mundet, 23,4 tones als centres de 
Pedralbes Nord, al voltant de 10,2 tones a Bellvitge, i 5,6 tones més al Pavelló Rosa. 
Tanmateix, entre tots podem contribuir a millorar la recollida selectiva tenint en compte que 
en els contenidors destinats a paper/cartró: 
                   

es poden llençar no es poden llençar 
• paper d'impressió o escriptura  
• sobres 
• diaris i revistes 
• llibres i guies telefòniques 
• catàlegs i tríptics 
• carpetes i separadors de 

paper i cartró 
• cartells i publicitat 
• envasos i embalatges de 

cartró 

• paper tèrmic per a fax 
• etiquetes i paper adhesiu 
• mocadors de paper, 

tovallons i paper higiènic 
• paper d'autocopiat 
• carpetes amb elements 

metàl·lics o plàstics 
• cartrons de begudes 

(tetra-bricks) 

En cas de dubte sobre com gestionar aquests residus, o per conèixer el funcionament del 
sistema de recollida selectiva en el vostre centre, contacteu amb l’OSSMA. 
 

Què podem fer per a un bon reciclatge del paper? 

Més informació… 

Fitxes d’eco-consells de l’OSSMA sobre paper (núm. 2 i núm. 4). Oficina de Seguretat, 
Salut  i Medi Ambient (UB). 2003. 

     Guia de l’oficina verda. Guia d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. 2001. 
Proyecto Ahorra y recicla papel: una iniciativa desde Aragón. Fundación Ecología y 
Desarrollo – Gobierno de Aragón. 2003. 
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Reduir la quantitat de residus que generem aplicant les recomanacions de l’eco-
consell núm. 2 (imprimir i fotocopiar a dues cares, fer només les impressions o 
fotocòpies necessàries, reutilitzar el paper escrit o imprès a una sola cara, etc.). 
Dipositar tots els residus de paper i cartró als contenidors de recollida selectiva. 
Abans de posar el paper als contenidors, cal treure tots els elements que no es poden 
reciclar (clips, grapes, finestres dels sobres, etc.). 
Plegar el cartró i treure els embalatges d'altres materials que pugui contenir a l'interior.

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/medi_residus.htm
http://www.ub.es/ossma/mediambient/02-paper.pdf
http://www.ub.es/ossma/mediambient/02-paper.pdf
http://www.ub.es/ossma/mediambient/02-paper.pdf
http://www.ub.es/ossma/mediambient/04-paper.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf
http://www.reciclapapel.org/

