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   COMPRA VERDA (I): COM FER UNA COMPRA 
   AMBIENTALMENT CORRECTA 

 
 

Una part important de l’impacte ambiental de les nostres activitats es 
produeix en el moment de decidir què comprem i en quina quantitat, 
ja que l’adquisició d’un producte té una incidència sobre el medi al 
llarg de tota la seva vida útil: 

en comprar-lo estem consumint els recursos naturals emprats en la seva fabricació 
(energia, aigua, fusta, minerals, etc.), 
durant la seva utilització consumim els recursos necessaris per al seu funcionament 
(per exemple, l’energia que requereix un aparell electrònic), i  
quan ja no ens és útil i es converteix en un residu pot afectar negativament si no es 
recicla, o si conté substàncies perilloses que s’alliberen al medi. 

 

Per això abans d’efectuar una compra, a més dels aspectes que es valoren 
tradicionalment (preu, estètica, etc.), hem de tenir presents diferents factors 
amb incidència ambiental que ens permetin reduir el seu impacte durant tot 
el temps que utilitzem aquell producte, i fins i tot quan l’haguem de llençar. 
 
 

Què cal tenir en compte per fer una compra respectuosa amb el medi? 

 

Més informació… 

Mini-guia de compra verda per a oficines. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient. 
Universitat de Barcelona. 2004. 
Compra verda a la UAB. Servei de Prevenció i de Medi Ambient. Universitat Autònoma 
de Barcelona. 2005. 
Oficina Verda – Agenda 21BCN. Ajuntament de Barcelona, 2006. 
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Comprar només allò que realment necessitem i en la quantitat estrictament necessària. 
Comprar més no sempre surt més barat, ja que el producte sobrant ens pot caducar o 
quedar obsolet, i l’haurem de llençar. 
Reparar el producte o aparell que tenim abans de comprar-ne un de nou. Per allargar 
la seva vida útil és convenient fer un bon manteniment. 
Proveu de compartir els productes amb altres usuaris (per exemple, hi ha material 
d’oficina que no cal comprar individualitzat, com grapadores, marcadors, 
dispensadors de cinta adhesiva, etc.). 
Buscar, a l’etiqueta del producte o a la fitxa tècnica, quines substàncies s’han emprat 
en la seva fabricació, evitant aquelles que siguin tòxiques i/o perilloses.  
Comprovar les característiques del producte, especialment el consum d’aigua, el 
consum d’energia, i les emissions de soroll, escollint preferentment aquell que sigui 
més eficient. 
Evitar la compra de productes d’un sol ús, ja que incrementen innecessàriament el 
consum de recursos i la quantitat de residus generats 
Escollir productes fabricats amb productes reciclats, reutilitzats, o que disposin 
d’etiqueta ecològica (vegeu l’ecoconsell núm. 15). 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://www.ub.es/ossma/mediambient/documents/MiniGuiaCV.pdf
http://www.blues.uab.es/~osha22/osha/oshacat/compraverda/framecompraverda.html
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/index.htm

