Guia per a la
prevenció de residus
Dependències municipals

Reduir
preveniés
r

Prevenir residus
és el primer pas
En els darrers anys
els residus s’han
convertit en un dels
problemes més greus
del nostre municipi:
actualment a Rubí
generem 1,35 Kg de
residus per persona
al dia. Això vol dir
que cada any la
ciutat genera al
voltant d’unes 35.000
tones de residus,
un volum suficient
per omplir um camp
de futbol fins a una
alçada de 3 metres.

Aquesta gran quantitat
de residus comporta uns
processos de tractament
complexos i costosos
per a la ciutat i grans
problemes per al planeta.
Davant d’aquesta situació,
cal actuar i fer un ús racional
dels recursos naturals i ser més
respectuosos amb el medi.
Hem de generar molts menys
residus i hem de posar
en pràctica iniciatives
de reutilització.

Cada habitant
de Rubí genera
una mitjana 493 kg
de residus anuals.
Gairebé 1/2 tona
per persona!

Introduir petits canvis en el
dia a dia és reduir residus
L’administració
pública és una
gran generadora de
residus, sobretot,
de paper, material
fungible, tintes
i components
electrònics.
Molts d’aquests
residus es poden
evitar fàcilment,
mitjançant el consum
responsable i la
introducció de petits
canvis en el nostre
comportament
quotidià.

Aquesta guia és un
instrument per assolir els
criteris de sostenibilitat en la
nostra societat. Us proposa
mesures per disminuir la
quantitat de residus generats al
vostre lloc de treball.

Degut a què l’actuació
municipal interactua
profundament en la dinàmica
ciutadana, bona part de les
propostes de la guia són
aplicables o fan referència
directa al conjunt de la
ciutadania com a usuària,
posem per cas, d’un teatre, un
museu, un centre escolar, del
mercat municipal, o com
a participant en un acte cultural,
festiu, popular…
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El paper
es produeix a partir de
la cel·lulosa dels arbres.
La producció requereix un alt
consum de recursos, sobretot
fusta, aigua i energia,
contamina les aigües i
emet gasos nocius a
l’atmosfera.

paper i
cartró

El paper i cartró
suposen gairebé
un 90% dels residus
que es produeixen
a les oficines.

Si reduïm el consum de paper
i cartró, reduirem considerablement
la generació de residus
a les dependències municipals
Si aprofitem bé el paper
prevenim residus.
Aprofita el paper

Reutilitzeu el paper copiat
o imprès a una sola cara com
a esborrany, paper de notes, etc.
Copieu o imprimiu els fulls
per les dues cares.
Feu només les impressions i
còpies estrictament necessàries.

En lloc de paper, utilitzeu
el correu electrònic o intranet;
envieu faxos des de l’ordinador.
Feu servir paper reciclat.
Reduïu les impressions per
poder disminuir el paper a
fotocopiar o a imprimir.

Arxiveu informació en format
digital i feu el mínim de còpies
en paper.
En utilitzar els programes
de tractament de text, reduïu
el cos de lletra i els marges.

Feu servir el gestor de correu
electrònic com a agenda.
Demaneu la nòmina
en versió digital.
Reutilitzeu les carpetes.

Reutilitzeu sobres per
a correus interns.
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El paper i el cartró
és un material 100%
reciclable.
Tot el paper que es
recull a les oficines
de manera selectiva
es pot reciclar.
Aquell paper que
generem el podem
tornar a utilitzar.

Reciclem el paper

Optimitzeu l’ús dels recursos.
Cada paper que va a l’abocador
és un recurs mal aprofitat.
Reduïu els residus que van
a l’abocador i ajudeu a reduir
la contaminació. A l’abocador,
el paper es descomposa
i emet gas metà a l’atmosfera.
Si recupereu aquest material
es redueix l’emissió de gasos.

Feu la correcció de
documents directament a
l’ordinador; utilitzeu bolígrafs de
diferents colors en una mateixa
còpia si la revisen diferents
persones; i imprimiu en versió
esborrany per estalviar tinta.
Reviseu les llistes d’adreces
i elimineu els elements
repetits, erronis o no vigents.
No malbaratieu paper
en enviaments.

Si podeu, prioritzeu una
publicació o subscripció
en format electrònic.
Cancel·leu les subscricions a
publicacions en paper que no
utilitzeu o no us interessin.
No utilitzeu un gramatge
de paper superior al necessari
per a sobres, targetes
i publicacions.

Aprofitar bé
els materials d’escriptori
és reduir residus
S’entén per material
d’escriptori el
elements que fem
servir de formar
habitual al lloc de
treball: bolígrafs,
llapis, grapadores,
clips, tisores, etc

Aprofiteu
els materials

Seleccioneu
els residus

Feu servir els materials amb
criteris d’estalvi i utilitzeu només
el que faci falta!

Si feu servir residus especials
com piles, tòners, etc., recordeu
que no es poden abocar
a la brossa convencional.
Seleccioneu una zona on
dipositar tots els materials que
han d’anar a la Deixalleria.

Feu servir material
d’escriptori reutilitzable.
Per exemple, bolígrafs
amb mina recarregable.
Feu-ne un bon ús: no deixeu
els marcadors, retoladors i coles
sense tapa.
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Col·laborar és saber
usar els recursos
tecnològics
Aprofiteu els
materials electrònics

No poseu les màquines
en funcionament en arribar
al lloc de treball. Feu-ho
quan les necessiteu.
No imprimiu en color
si no és necessari.

Feu servir el paper de les
safates de paper reutilitzat
per als esborranys.
Carregueu faxos,
fotocopiadores i impressores
amb paper reciclat.

Instal·lar impressores
i fotocopiadores que
facin reduccions i
còpies a dues cares
és reduir residus

Pensar en nous usos d’un material
i arreglar-lo quan s’espatlla és reduir residus
Recordeu que
els aparells
electrònics que ja
no tenen possible
reparació, el Servei
d’Informàtica de
Base i Comunicació
s’encarrega
de portar-los
a la Deixalleria per
fer-ne la correcta
gestió.

Procureu un bon
manteniment dels materials.
Abans de llençar-los, procureu
reparar-los. En el cas d’un
aparell informàtic o electrònic,
consulteu si té un servei
d’assistència tècnica.
En realitzar una compra,
garantiu que l’aparell admeti
fer les còpies o impressions
a doble cara.

Allargueu la vida dels aparells.
Si no s’han de fer servir més,
penseu que altres persones o
entitats sí que els poden necessitar.
Reutilitzeu el mobiliari abans
de comprar o llençar cap moble.
Truqueu al Departament de
Compres ja que, si hi ha opcions,
s’encarregarà de fer les gestions
pertinents de reutilització.
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Reduir residus a l’hora
de menjar és ser respectuós
amb el medi ambient
Separeu les restes orgàniques
i envasos de la resta de residus.

Utilitzeu embolcalls de més
d’un ús per transportar els
aliments (carmanyola, bossa de
roba, etc.).
Reduïu l’ús de rotllos de
paper de cuina i de tovallons
de paper. Fomenteu l’ús de
materials de roba.
Disposeu dels elements de
la vaixella necessaris al lloc de
treball i eviteu els components
d’usar i llençar.

Promoveu la instal·lació de
màquines de cafè que admetin
l’ús de tasses reutilitzables i,
si és possible, que premiïn a
aquells que utilitzen la tassa
reutilitzable amb un sistema de
doble preu.
Instal·leu fonts d’aigua enlloc
de màquines expenedores
d’ampolles de plàstic d’aigua.

Recicleu el que no pugueu
prevenir!
Feu servir una tassa
reutilitzable per al consum de
líquids com ara aigua, cafè, te,
refrescos…

Molts dies ens
quedem a dinar o fem
algun àpat a l’oficina.
En aquests menjars
també generem un
conjunt de residus
que es poden reduir
i aprofitar.

Comprar amb sentit comú
és prevenir residus
Compra millor

Demaneu als proveïdors que
utilitzin embalatges o sistemes
de transport de materials
reutilitzables i/o retornables.
Eviteu envasos i embolcalls
innecessaris.
Feu previsions d’ús i intenteu
comprar productes amb envàs
gran, enlloc d’utilitzar envasos
individuals.

Fugiu dels productes
d’un sol ús.
Opteu per productes
recarregables: piles, bolígrafs,
retoladors, recanvis de tinta...

Adquiriu el paper
i cartró sense blanquejar
amb clor, sense colorants
i amb certificació ecològica
homologada.

Compreu els aparells
electrònics pensant en la
reducció de l’ús de piles.

Feu servir bosses
reutilitzables per al transport
de materials.

Saps que a moltes
ciutats i països ja han
prohibit als comerços
vendre productes
amb bosses de
plàstic?
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Com prevenir residus
en actes i activitats que
s’organitzin

Intenteu fer una bona
previsió del nombre d’assistents
a l’acte. Així ajustareu millor la
quantitat de vaixella necessària
o altres materials que
necessiteu per realitzar l’acte,
i no obtindreu materials que
després no serviran.

Procureu que aquell menjar
que compreu sigui a granel o
sense envàs i, si no pot ser així,
compreu el producte en grans
envasos. D’aquesta manera
podreu reduir la quantitat de
residus.

Si no podeu comprar les
begudes amb ampolles
retornables, opteu per ampolles
de gran capacitat o bidons de
pressió.
Pel que fa a la vaixella,
podeu promoure que cadascú
porti la seva, fer el lloguer a
la Deixalleria de la vaixella
reutilitzable o en actes amb
molta gent utilitzar vaixella
compostable.

Les festes provoquen
un gran impacte al
medi. Fem-les més
sostenibles.

Eviteu els productes
d’un sol ús.
Els ornaments de la festa
els podeu fer amb materials
reciclats. D’aquesta manera
evitareu augmentar els residus
que genera l’acte.
Demaneu que s’ubiquin
les illes de contenidors per
a la recollida selectiva de l’acte.

Feu saber al assistents els
criteris ambientals que s’han
tingut en compte per organitzar
l’acte, i com poden participar,
per exemple, seleccionant
els residus correctament, o
fent servir diverses vegades el
mateix got compostable.
Si heu d’editar fulletons
informatius per a la difusió
d’actes o activitats, feu-ho
amb materials ecològics.
13

Prevenir
és reduir residus
Ajuda’ns! A reduir
residus, a reutlitzar-los
i, finalment a
separar-los bé.
Perquè després de
prevenir, cal separar
els residus per
poder-los reciclar

Un petit canvi
d’hàbits pot significar
una gran millora per
al medi ambient

I després de prevenir,
llenceu els residus
on pertoca.
Perquè separar
és reciclar!

Deixalleries
Cova Solera
Mercat municipal
Deixalleries mòbils
Minideixalleries de carrer

telèfon verd
900 130 130
www.rubi.cat
Des d’un mòbil truqueu
al 93 699 98 01

Mobles i trastos vells
Els venim a recollir a la porta de
casa teva. Truca gratuïtament al
telèfon verd.

paper i
cartró
paper, diaris, revistes,
fullets, sobres, caixes
de cartró, postals, paper
d’embolicar, cartolines…

vidre
ampolles,
pots de vidre…

envasos
plàstics, llaunes
i tetrabrics

Ajuda’ns a reduir residus, a
reutlitzar-los i, finalment,
a separar-los bé.

orgànica
restes de menjar,
paper de cuina brut,
petits restes
de jardineria…

resta
pols ’escombrar, restes
decigarreta, compreses
i bolquers, fregalls,
ceràmica…
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telèfon verd
900 130 130
www.rubi.cat
Des d’un mòbil truqueu
al 93 699 98 01

