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Incorporar criteris de gestió i administració en format digital per evitar 
el consum i la generació de residus de paper. 
Reforçar les fonts d’aigua als edificis per reduir la generació d’envasos 
d’un sol ús. 
Implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) als serveis de 
restauració i màquines de venda automàtica de begudes  
Construir nous magatzems de residus especials als centres que encara 
no en tenen (Biologia i Belles Arts). 
Coordinar la Xarxa d’Universitats Residu Zero per a la promoció i la im-
plementació del model de prevenció de residus al món universitari. 
 

Comprar només allò que realment necessites i en la quantitat adient. Quan 
comprem de més, el producte pot quedar obsolet i esdevé un residu. 
Evitar els productes d’un sol ús i emprar productes reutilitzables o re-
carregables, com ara piles o bolígrafs i retoladors. 
Utilitzar sistemes alternatius per evitar generar residus d’envasos, com per 
exemple utilitzar gots o tasses propis en comptes de gots d’un sol ús i 
promoure la substitució d’ampolles d’aigua per fonts a l’entorn de treball.
Utilitzar 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. 

RESIDUS A LA UNIVERSITAT: DEL RECICLATGE A LA PREVENCIÓ 
 
Des de l’any 2005 la UB ha implantat procediments 
de gestió de residus i ha distribuït contenidors de 
recollida selectiva a tots els edificis. Això, unit a la 
participació de tota la comunitat universitària, ha fet 
possible recuperar el doble de residus de paper-
cartró, envasos i vidre, en tant que el rebuig o residu 
barrejat ha minvat un 35%. 
A més, es recicla una major varietat de fraccions de 
residus: piles, fluorescents, equips electrònics, volu-
minosos i tots aquells residus tòxics i/o perillosos que 
es generen als laboratoris i tallers dels centres. 
La UB, en el marc del Pla de Sostenibilitat, vol tant 
seguir millorant la gestió de residus i alhora engegar 
noves accions de prevenció, evitant la generació de 
residus i minimitzant-ne tant la quantitat com la peri-
llositat. 
Per més informació, podeu accedir al Web del Pla o al 
Blog del Pla de Sostenibilitat. 

 Què vol fer la UB per millorar la gestió de residus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I què pots fer tu? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Més informació… 
Blog del Pla de Sostenibilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
Web de residus UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2011. 
Web de l’oficina verda. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2011. 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_6.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/residus/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_residus.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Residus
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_overda.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Oficina%20Verda

