GUIA DE L’OFICINA VERDA

Presentació
La societat pren cada dia més consciència de la necessitat
de protegir el medi ambient i de promoure un desenvolupament més sostenible. Un nou model basat en l’ús racional
dels recursos naturals –que són limitats- en un canvi d’hàbits de consum que afavoreixi l’estalvi energètic, en l’ús de
productes més idonis i tecnologies més netes i en una
reducció de l’impacte ambiental de les nostres activitats, via
reducció, reutilització i reciclatge dels residus.
L’Ajuntament de Barcelona –que està en procès d’elaboració
de l’Agenda 21- està compromès amb la construcció d’una
ciutat conscient dels reptes ambientals, cada dia més sostenible i solidària. Al costat de les polítiques que s’estan realitzant en aquest terreny –foment de les energies renovables,
nous sistemes de recollida selectiva, increment del verd
urbà, etc.- és necessari també millorar el nostre propi funcionament com a organització compromesa amb el desenvolupament sostenible.
La Guia de l’Oficina Verda –adreçada al personal de
l’Ajuntament de Barcelona- pretén ser una eina en aquesta
direcció. Un conjunt d’informacions i de consells que ens
ajudaran a millorar la nostra coherència ambiental, des de

l’ús del paper, el material d’oficina i arxiu, el material d’informàtica i ofimàtica, les màquines de begudes, etc. Hi trobareu criteris i consells útils a l’hora d’aquirir, utilitzar i
reciclar els productes.
L’ambientalització de la pròpia organització és un compromís
amb la preservació del medi ambient i, a la vegada, suposa
un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de
la qualitat de vida al lloc de treball. També reforça la imatge
ciutadana de l’organització municipal, que ha de ser model
de coherència i responsabilitat amb els reptes ambientals i
amb les declaracions internacionals que hem suscrit.
La transició cap a una societat més sostenible implica un
canvi profund en molts dels nostres hàbits col.lectius i individuals quotidians. Sovint es concreta en petits gests que
demanen l’esforç de superar la rutina. A casa, a l’escola, a
l’oficina, en el barri, en les activitats de lleure... el compromís ambiental és possible, necessari i positiu.
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Per què potenciar la utilització de productes ambientalment correctes des de l’Ajuntament?
L’administració, que sovint demana la implicació dels sectors productius, així com de cadascun dels ciutadans i ciutadanes a títol individual per tenir cura per la protecció
del medi ambient i fer la nostra ciutat més sostenible, té
una funció modèl.lica important.
Liderar processos d’ambientalització i potenciar una
demanda de productes i serveis ecològicament correctes
formen part d’una estratègia compartida de preservar el
medi ambient.

Què forma part de la compra verda a
nivell municipal?
L’administració local contracta un gran número de productes i serveis amb incidència mediambiental:
la compra de productes (com mobiliari, material d’oficina, parc mòbil)
la contractació de serveis (com neteja i manteniment
d’edificis i equipaments públics)
el manteniment de propietats i serveis públics (zones
verdes, enllumenat)
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la contractació d’obres de construcció o rehabilitació
d’edificis
la organització d’actuacions municipals puntuals (festes populars).

Quins actors intervenen en
l’ambientalització ?
En la reducció d’aquests factors ambientalment negatius
poden intervenir diferents actors:
els fabricants de material, màquines i mobiliari d’oficina, que han de desenvolupar alternatives menys nocives
els proveïdors, que han d’incloure els productes
ambientalment correctes en la seva oferta
els responsables polítics, que han d’adoptar compromisos polítics per recolzar l’ambientalització de l’administració
els responsables de compres i contractació de serveis,
que han de homologar i comprar productes i serveis
i finalment els treballadors, que fan les seves
demandes de material d’oficina, i amb el seu comportament contribueixen a un consum conscient, que inclou la
reutilització i reducció de residus.

Introducció

En una oficina verda
Problemes ambientals al lloc de
treball
Passem més de 1700 hores anuals al nostre lloc de treball al despatx. La feina administrativa pot comportar
més problemes mediambientals i per la salut del que
sembla d’entrada:
les coles, els líquids correctors, les fotocopiadores,
els mobles, la climatització, els detergents, el tabac i
altres productes alliberen substàncies nocives i problemàtiques

• es redueixen els consums de
material i energia
• es produeixen menys residus
• es redueixen possibles problemes
de salut
s
• s’estalvien despeses econòmique
en molts casos

el soroll produït per les màquines moltes vegades no
permet treballar amb concentració
una mala il.luminació, les radiacions electro-magnètiques o la falta d’ergonomia poden produir estrés.
Tot això, juntament amb una manca de ventilació, pot
produir el que s’anomena "síndrome de l’edifici malalt",
que es fa evident per una alta incidència de transtorns en
les persones que hi tenen el seu lloc de treball.
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Principis de la Compra Verda
Què comprar?

Com seleccionar els productes?

La selecció de productes amb qualitats ambientalment
positives fa necessari definir criteris, que permetin diferenciar entre productes amb més o menys càrregues pel
medi ambient. Productes ecològics són productes, que en
comparació amb altres:

Per poder escollir l'alternativa més ecològica existeixen
bàsicament dues estratègies:

criteri

producte

estalvien recursos, energia o aigua

bombetes de baix consum
produïdes a Catalunya
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utilitzen recursos renovables

calculadores solars

baix contingut o absència de
substàncies problemàtiques com a
residu i amb baixes emissions

marcadors de text secs

Comparació de 2 alternatives de productes
La comparació de 2 alternatives de productes, orientat en els criteris definits
anteriorment.
En aquest cas es tracta de comparar 2
productes per triar l'opció més ecològica.
Per exemple un producte de paper TCF
(totalment lliure de clor) té característiques mediambientalment més positives
que un producte de paper ECF (liure de
clor elemental).

pegaments i retoladors a base aquosa

redueixen residus

bolígrafs amb mina recarregable

són de materials reciclats

paper reciclat

són de llarga durada

grapadores amb una mecànica
de bona qualitat

són fàcilment reparables

plumes amb recanvi

són reutilitzables (no d'un sol ús)

gots propis o gots multiús

són reciclables,
de materials separables

tisores de metall, sense mànec
de plàstic

Etiquetes ecològiques
Les certificacions mediambientals o etiquetes ecològiques volen ser una eina que
garanteixi al comprador/ consumidor la
compra de productes mediambientalment
més positius. A l’annex s’esmenten les etiquetes ecològiques més importants i els
grups de productes pels quals existeixen.
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Principis de la compra verda

Quin ús fer dels productes ?
No només al moment de la compra cal tenir en compte
criteris mediambientals. Igual de important és l’ús que
fem dels productes, per tal de reduir càrregues mediambientals innecessàries.
Abans de comprar un producte cal preguntar-se si
realment és necessari o si no podem prescindir d’ell !
Hem de aprofitar les característiques ambientalment
positives dels productes: no serveix de res comprar marcadors de text recàrregables, si no ens acostumem a demanar recàrregues !
Encara que triem productes ecològics, els hem de utilitzar d’una manera estalviadora. Utilitzar paper reciclat és
tant important com fer-lo servir per les dues cares.

Els residus al despatx es componen de productes utilitzats
(paper, material d’escritura, cartutxos,..), embalatges (cartrons, films, bosses, envasos de plàstic i metall), brossa
orgànica (restes d’aliments,..), residus especials (tòners,
fluorescents, esprais,..) i altres.

Segons els resultats de l’Auditoria mediambiental de l’Ajuntament
de Barcelona i de la Diagnosi Mediambiental de l’Institut
Municipal d’Educació entorn d’un 90 % dels residus produits
internament correspon a paper i cartró !

a
Els principis més importants
tenir en compte són:
La recollida selectiva de paper a
cada lloc de treball
• La recollida d’embalatges i plàstics
a un lloc centralitzat
• La recollida de residus especials
com tòners, fluorescents i piles a

•

Què fer amb els residus ?
La minimització de residus i la correcte gestió dels residus
inevitables són, com a tot arreu, els objectius ambientals
al despatx.

un lloc centralitzat
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