
Cada 
treballador/a 

de l’Ajuntament 
consumeix 

21kg 
de paper a l’any.

Un 

70% 
del paper consumit 
a les dependències 

de l’Ajuntament 
és reciclat.

Què podem fer?
• Comprem el material d’oficina que realment necessita-

rem i utilitzarem. Compartim el material d’oficina: creem 
espais per a l’ús compartit!

• Evitem productes amb substàncies problemàtiques per 
a la salut o el medi ambient. Prioritzem productes de 
base aquosa en lloc de dissolvents orgànics, o productes 
de polipropilè (PP) en lloc de clorur de polivinil (PVC).

• Comprem productes de materials reciclats.

• Si és possible, comprem productes amb ecoetiquetes 
verificades per organismes oficials.

• Millor opció, tria ecològica. A l’hora de triar, comparem 
dues alternatives del producte que necessitem i triem el 
producte que tingui característiques més positives. Per 
exemple, evitem productes constituïts per diferents 
materials, ja que després és més difícil reciclar-los (en cas 
de fer-se malbé, gestionem correctament els residus de 
productes monomaterial!). També evitem aquells productes 
que utilitzin una gran quantitat d’embalatges o envasos de 
materials no reciclables.

• Triem productes que permetin reduir residus: produc-
tes recarregables, reutilitzables, de llarga durada i fàcilment 
reparables.

• Aprofitem les característiques ambientals positives 
dels productes! Comprem recàrregues per poder fer ús 
del material recarregable, reutilitzem clips, material d’arxiu, 
etc., tanquem el material (retoladors, marcadors) per evitar 
que s’assequi, no acumulem innecessàriament memòries 
USB!

Podem estalviar-nos la compra de 
llibretes o blocs reutilitzant el paper 
utilitzat només per una cara.

Sabies que... 

El paper 
reciclat és un

10% 
més econòmic!

Si usem una pila reutilitzable, que 
pot recarregar-se fins a mil vegades, 
ens estalviarem fins a 25 kg de 
residus respecte a una pila conven-
cional (20-25 grams)!

Fes un ús
responsable dels

Materials
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Sabies que... 

 

Sabíeu que...

Existeixen 
marcadors 

fluorescents 
recarregables

Dubtes sobre les diferents opcions? 
Aquí pots trobar algunes 
propostes concretes:

Bolígrafs 
• de plàstic reciclat, de polipropilè o de materials 

biodegradables (midó de blat de moro), mono-
materials metàl·lics o de fusta procedent 
d’explotacions forestals sostenibles i sense lacar. 

• amb mines recarregables.

Coles i adhesius 
en barra
• de goma aràbiga 

en comptes de 
coles de contacte 
ràpides.

• de base aquosa i 
recarregables. 

Aparells com ara calculadores, 
llanternes i ràdios
• que funcionin amb sistemes 

alternatius a les piles (solars, 
etc.). Si ja en tenim amb piles, 
utilitzem-les recarregables. 
En el cas de les calculadores, 
prioritzem l’ús de l’eina existent 
a l’ordinador!

Llapis 
o portamines 
• de fusta procedent 

d’explotacions 
forestals sostenibles 
i sense lacar.

Marcadors 
fluorescents 
• de plàstic reciclat 

o de prolipropilè
• secs o amb base 

aquosa i reomplibles. 

Retoladors 
de tinta
amb base 
aquosa i 
recarregables.

Cinta adhesiva 
de polipropilè o d’acetat 
de cel·lulosa.

Paper/cartró 
• de fibra 100% 

reciclada.

Fundes per arxivar
documents / cobertes 
d’enquadernar
de polipropilè (PP).

Material no fungible 
(maquinetes de fer 
punta, tisores, grapa-
dores, etc.), monomate-
rials metàl·lics.

Correctors
• de base aquosa i 

recarregables.
• cintes correctores 

recanviables en comptes 
de correctors líquids.

Notes adhesives 
que incorporin fibra 
100% reciclada.

Goma d’esborrar
de cautxú natural.

Paper higiènic
de fibra 100% 
reciclada.

Cartutxos 
de tòners i tintes 
remanufacturats.

Gots / tasses  
• individuals.
• reciclats i reutilitzables.

Si organitzem caterings, podem 
emprar gots i tasses de material 
biodegradable. Molts productes són 
de PLA (àcid polilàctic), un material 
estèticament igual al plàstic però 
obtingut a partir de blat de moro. 
Compte, llença’ls al contenidor de 
fracció orgànica! També pots trobar 
elements (tasses, plats...) de cartró.

Documents 
de fulls de paper 
reciclat estalvien 
2,6 vegades les 

emissions de CO2 
respecte al paper 

blanc verge.

Carpetes, arxivadors 
definitius, llibretes, notes 
adhesives, marcadors de pàgina, 
targetes institucionals... 
de fibra 100% reciclada.

Sobres
sense finestra (sense 
plàstic), per millorar la 
reciclabilitat del paper.
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Informa-te’n! Si desitgeu més informació: 
www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible


