
ACCIÓ BENEFICI

A l’hora de comprar el paper: Es poden buscar 

les etiquetes FSC, Reciclat, o blanquejat sense 

clor (TFC o EFC).

D’aquesta manera es fomenta la gestió 

responsable dels boscos (FSC), s’evita el 

malbaratament de recursos (reciclant) i s’evita 

l’emissió de productes químics contaminants al 

medi (EFC: s’evita l’ús del gas clor únicament, 

TFC: s’evita l’ús del gas clor i tots els seus 

derivats).

A l’imprimir: 

• Abans d’imprimir, utilitzar la “Visualització 

prèvia” per evitar impressions incorrectes. 

• Imprimiu a doble cara. 

• Sempre que sigui possible, reaprofiteu els 

fulls que encara es poden imprimir per una 

de les cares. 

• Imprimiu amb el mode d’estalvi de tinta 

o esborrany de la impressora. Intenteu 

imprimir en blanc i negre. 

Els tòners i cartutxos gastats, es poden 

entregar a la majoria de botigues que els 

venen, que en faran una gestió adequada. 

Així s’evita el malbaratament de recursos i 

aprofitem al màxim les possibilitats que tenen. 

També es redueix el consum de tintes i tòners i 

es facilita el seu reciclatge.

Per prendre notes: Utilitzar fulls en brut i 

retalls d’altres fulls. 

Així es facilita el seu reciclatge i la seva 

valorització com nou paper reciclat de bona 

qualitat. 
Quan el paper ja no es pugui utilitzar més o 

s’hagi de destruir: Reciclar-lo al paper i cartró, 

sense bossa de plàstic i treure totes les grapes 

i clips. Intentar separar el paper de color.

En els sobres o altres tipus de paper: Intentar 

que no siguin mesclats (sobres sense finestreta, 

evitar l’ús de enganxines de plàstic i altres 

materials. 

Per evitar l’ús de paper: Tota la documentació 

que pugui ser emmagatzemada i entregada 

digitalment, millor que impresa. 

Per una banda, és un mètode més segur 

d’emmagatzematge, ocupa menys, i per l’altre 

s’evita l’ús de recursos i el seu esgotament. 

TFC
EFC



• Apagueu l’ordinador (i la pantalla) en acabar la jornada laboral. Els 

altres equips, apagueu-los si no els heu d’usar en 1h. 

• El protector de pantalla no redueix el consum elèctric, cal apagar la 

pantalla quan sortim del despatx més de 5 minuts.

• Tapeu sempre els bolígrafs i retoladors per evitar que s’assequin i 

guardeu-los cap per vall. 

• Quan compreu material d’oficina, eviteu el que vingui embolicat 

individualment. 

• Compreu equips i material certificat ecològicament (EcoLabel, Angel 

Blau, Cigne Blanc, Distintiu de Garantia Ambiental,..)

• Aprofiteu la llum natural sempre que sigui possible.

• Els llums automàtics i regulables són una molt bona decisió per 

els serveis o espais poc utilitzats. També es millor fer la transició 

cap a equips de llum més sostenibles com el LED.

• A l’hivern, mantenir les persianes obertes per aprofitar l’entrada 

de llum i calor, a la nit tancar-les per resguardar la calor 

acumulada pel dia. A l’estiu, a l’inrevés. 

• Utilitzeu el termòstat (entre 19-21ºC a l’hivern i entre 24-26ºC a 

l’estiu)  enlloc de engegar i apagar la calefacció o obrir i tancar 

finestres.

Informeu-vos i informeu als vostres companys sobre el transport públic més adient per 

arribar al lloc de feina. 

Fomenteu l’ús de bicicletes i vehicles elèctrics, instal·lant pàrquings de bicicletes i punts de 

càrrega elèctrica si s’escau. 

Promoveu l’ús del cotxe compartit entre treballadors que visquin a prop. 

Faciliteu el teletreball per a casos en que pugui ser útil. 



Guia realitzada per:

Si es disposa de cafetera pròpia, hi ha diferents opcions: (ordenades de 

més ecològica a menys):

• Cafetera amb càpsules re-omplibles, ús de cafè a granel i 

compostatge de les restes de cafè

• Cafetera de càpsules compostables (llençant-les a la fracció orgànica)

• Cafetera amb càpsules d’alumini (reciclables a la botiga)

• Cafetera amb càpsules de plàstic (reciclables als envasos). 

En tots els casos, es pot avaluar la “bondat” ambiental del cafè buscant les 

etiquetes “fair trade” (comerç just), “ecològic”, “orgànic” o equivalents. 

Per reduir l’ús de residus plàstics:

• Reduir l’ús d’ampolles d’aigua. Depenent del consum, es pot 

utilitzar garrafes enlloc d’ampolles petites, arribant fins al punt 

d’instal·lar fonts d’aigua (potabilitzadores o amb garrafes 

retornables, depenent de l’entorn). 

• Evitar l’ús de plàstics d’un sol ús, per tot el menatge de la zona 

de serveis i els despatxos (tasses, gots, plats i coberts) es poden 

utilitzar gots de vidre, coberts de metall i plats de porcellana o 

altres materials. 

Així es redueix el consum de materials fòssils i s’evita el seu 

abocament.

Els electrodomèstics que hi hagi a la zona de serveis han de ser de 

la major eficiència energètica possible. 

• A la zona de serveis sí que pot haver una zona 

de reciclatge amb orgànic, plàstic, paper i 

cartró, taps, olis i resta. 

• Per la bossa d’orgànica, cal usar bosses 

compostables i per el paper i cartró, no cal 

bossa plàstica, n’hi ha prou amb una caixa.

• Els taps els recullen diferents entitats socials 

per projectes solidaris.

Dins d’un projecte 

subvencionat per:

www.fagem.org www.paemataro.cat

http://www.fagem.org/
http://www.paemataró.cat/

