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L’OFICINA VERDA: TREBALLAR A FAVOR DEL 
MEDI AMBIENT… I DE NOSALTRES MATEIXOS 

 
Sovint no som conscients que qualsevol activitat que duem a terme té una incidència sobre 
el medi ambient i, de retruc, sobre la nostra salut i sobre els recursos de les generacions 
futures. A la Universitat, on bona part de la feina es du a terme a les oficines i els despat-
xos, també contribuïm a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, consumim recursos naturals 
o generem contaminació atmosfèrica. 
 
Bona part d’aquests impactes ambientals estan associats a la compra 
de material d’oficina i altres productes, a l’ús d’aparells electrònics com 
ordinadors, impressores o fotocopiadores, i a l’adaptació dels espais 
de treball per dotar-los de les millors condicions possibles de lluminosi-
tat i temperatura, amb diversos tipus de lluminàries i sistemes de 
calefacció i aire condicionat. 
 
Per reduir el nostre impacte sobre el medi ambient i treballar de forma respectuosa amb 
l’entorn disposem de les eines que ens proporciona l’oficina verda. Sota aquest concepte hi 
ha el compromís de preservar el medi ambient aplicant un seguit d’hàbits, bones pràcti-
ques i criteris que suposen un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de la 
qualitat de vida al nostre lloc de treball. 
 
 Què significa transformar l’espai de treball en una oficina verda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Més informació… 
Oficina Verda – Agenda 21BCN. Ajuntament de Barcelona, 2006. 
Mini-guia de compra verda per a oficines. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient. 
Universitat de Barcelona. 2004. 
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Reduir els consums de material i energia mitjançant una compra responsa-
ble i l’ús racional de la llum artificial i la climatització. 

Produir menys residus evitant les compres innecessàries, reutilitzant sempre 
que sigui possible (per exemple, el paper a doble cara), i reciclant tot allò 
que ja no ens és útil. 

Reduir possibles problemes de salut evitant l’ús de productes tòxics i/o peri-
llosos, com coles o correctors amb dissolvents. 

Estalviar despeses econòmiques en molts casos, com per exemple amb la 
compra de material d’oficina fabricat en tot o en part amb productes reci-
clats o amb sistemes de recàrrega. 

Escollir sempre aquells productes que siguin més respectuosos amb el medi 
ambient, ja sigui perquè consumeixen menys energia, perquè estan fabri-
cats amb productes reciclats, perquè generen menys soroll, perquè són 
fàcilment reciclables, etc. 

Triar productes amb certificació ecològica (vegeu l’ecoconsell núm. 15). 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/15-Etiquetes.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/index.htm
http://www.ub.es/ossma/mediambient/documents/MiniGuiaCV.pdf

