
 

37  COMPRA VERDA (III): PETIT MATERIAL D’OFICINA 
 
A les oficines i despatxos de la Universitat consumim material fungible en petites 
quantitats de molts tipus diferents, com són els correctors de text, els clips i grapes, les 
cintes adhesives, o les coles i els adhesius. Alguns d’aquests materials contenen plàs-
tics com el PVC,  barrejats amb dissolvents com l’etanol o l’acetona, i conservants 
com el formaldehid, que són productes perillosos per al medi ambient i la salut de les 
persones. 
 

Si no tenim cura del material que escollim i només ens fixem en el preu, podem estar utilitzant 
sense adonar-nos productes perjudicials per al nostre entorn. Les quantitats de producte que 
emprarem a la nostra oficina o despatx poden semblar petites, però si sumem les que s’utilitzen 
al conjunt de la Universitat, o a totes les llars de Barcelona, dóna com a resultat un gran con-
sum de recursos i un impacte ambiental important. 
 

Per reduir l’impacte d’aquests productes només cal aplicar tres regles bàsiques:  
comprar-los només quan sigui estrictament necessari,  
escollir els que no continguin substàncies perilloses, i  
fer-ne un bon ús. 

 
Què hem de tenir present en comprar el petit material d’oficina? 
 
 

Evitar la compra d’aquests productes si no són estrictament necessaris. En molts 
casos podem evitar el seu ús. 
Triar material recarregable per disminuir la quantitat de residus, ja que així no 
cal llençar la carcassa cada cop que s’esgota. 
Els clips es poden reutilitzar. Quan fem neteja d’arxiu o reclassifiquem la docu-
mentació no hem de llençar-los a les escombraries, sinó recuperar-los per a un 
nou ús. 
Escollir cintes correctores en comptes de correctors líquids, ja que no porten dis-
solvents. 
L’adhesiu més respectuós amb el medi ambient és la goma aràbiga, ja que  no 
porta productes contaminants i genera menys residus. 
Evitar sempre que sigui possible les coles de contacte o coles ràpides, i en cas 
d’utilitzar adhesius en barra, que siguin de base aquosa i recarregables. 
Parar atenció a l’hora d’escollir cintes adhesives transparents, ja que la majoria 
són de PVC i convé evitar aquest material. Les més recomanables són les 
d’acetat de cel·lulosa; les de polipropilè també són una bona alternativa. 
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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
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