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L’OFICINA VERDA: TREBALLAR SENSE RESIDUS 
 
Tots estem familiaritzats amb les papereres i contenidors de recollida 
selectiva, que ens permeten diferenciar el residu que generem en 
funció de les matèries primeres que conté. Mitjançant el reciclatge es 
recuperen grans quantitats de paper i cartró, metalls, plàstics, vidre i 
matèria orgànica que s’incorporen al cicle productiu, disminuint el 
consum d’energia, aigua i altres matèries primeres. Per exemple, a la 
UB ja es recicla més de la meitat dels residus municipals que generem. 
 
L’hàbit del reciclatge es una bona contribució a la 
sostenibilitat, però encara hi ha una solució millor 
per als residus: evitar generar-los. En una oficina 
verda, la compra i la utilització de productes es fa 
també pensant en els residus que es generaran. 
Amb algunes accions senzilles es pot reduir signifi-
cativament la quantitat de deixalles que surten del 
nostre espai de treball. 
 
 

 Com reduir els residus que generem a l’oficina? 
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Comprant només allò que realment necessitem i en la quantitat estricta-
ment necessària. Quan comprem de més, el producte pot quedar obsolet o 
ens caduca i l’hem de llençar. 

Utilitzant el paper per les dues cares, ja sigui imprimint o fotocopiant en 
aquest format o aprofitant el paper usat per una cara per prendre notes o 
imprimir esborranys. 

Substituint la compra d’ampolles d’aigua d’un sol ús per fonts, i utilitzant 
gots o tasses propis en comptes de gots d’un sol ús. Així evitem generar 
grans quantitats de residus de plàstic. 

Compartint el material d’oficina que no fem servir constantment, com gra-
padores, marcadors, cinta adhesiva, etc. 

Emprant productes recarregables com bolígrafs, retoladors i marcadors 
fluorescents. En comparació, els d’un sol ús incrementen innecessàriament 
la quantitat de residus generats. 

Comprant a proveïdors que lliurin el producte amb pocs embalatges, o que 
es facin càrrec d’aquests embalums quan fan el lliurament. 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/indicadors/residusmunicipals.htm
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/index.htm
http://www.arc-cat.net/ca/ccr/conveni_rm/
http://www.residusiconsum.org/

