
 

FITXA Núm. 61 – MARÇ 2009 

SOBRES REUTILITZABLES I CORREU SOSTENIBLE 
 
La nostra Universitat genera grans quantitats de documentació que cal remetre a desti-
nataris diversos, molts dels quals dintre de la mateixa UB. Per enviar aquests documents 
disposem del correu intern, que està inclòs en el servei de carteria i petit transport in-
tern. El transport de cartes i paqueteria el du a terme l’empresa adjudicatària del 
concurs públic, i disposa d’uns itineraris de recollida i distribució prefixats. 
 

Des del punt de vista ambiental, la utilització del correu intern també te una incidència 
sobre l’entorn i exerceix pressió sobre els recursos naturals, ja que estem consumint 
paper en la generació de documentació i en els sobres i etiquetes en que fem la trame-
sa, i energia en el transport de les cartes i/o paquets. 
 

Per tant, quan fem servir aquest servei hem de tenir en 
compte quines alternatives tenim al nostre abast per 
reduir l’impacte ambiental de la tramesa de documents i 
paquets, com per exemple els sobres reutilitzables. La 
majoria de propostes que recollim en aquest ecoconsell 
comporten també un estalvi econòmic i són igualment 
aplicables per al correu amb destinació fora de la UB o 
en la nostra activitat particular. 
 
 Com fer que el nostre correu sigui més sostenible? 
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Evitant sempre que sigui possible enviar documentació per correu en pa-
per, i fer-ho en correu electrònic. És més ràpid i igual d’efectiu. 

Descartant la tramesa d’escrits a tots els treballadors o a tota la comunitat 
universitària. Per a un escrit d’un full A4, si comptem els sobres i etiquetes 
que l’acompanyen, es consumeixen 57 kg de paper en una tramesa a tots 
els treballadors, i 611 kg si també s’adreça el mateix escrit als estudiants. 

Emprant sobres reutilitzables en totes les trameses adreçades a destinataris 
de la UB. Aquests sobres es poden emprar 27 vegades si es fan servir fins 
esgotar totes les caselles disponibles. Si no en teniu a l’abast, podeu de-
manar-los a través de Compres UB. 

Enviant escrits i documentació en paper reciclat. Igualment, en cas d’haver 
d’utilitzar sobres i etiquetes, aquestes també poden ser de paper reciclat. 

Sol·licitant serveis de missatgeria amb mitjans de transport més sostenibles, 
com la bicicleta o vehicles elèctrics. 

http://www.ub.edu/compres/documents/missatgers.htm
http://www.ub.edu/compres/
http://www.reciclapapel.org/htm/ahorrar_reciclar/hogares/reutilizar.asp
http://www.trevol.com

