
Reducció de residus associats al material d’oficina

En la compra del material d’escriptori cal ser 
conscients dels productes que seleccionem. Hi ha 
dos aspectes bàsics a considerar: la composició dels 
productes (creats a partir de materials reciclats, de 
base aquosa o amb certificacions ecològiques) i la 
possibilitat de reutilitzar-los (en comptes de ser d’un 
sol ús, millor que es puguin recarregar). Aquests 
criteris es poden aplicar en materials d’oficina com 
llapis, bolígrafs, marcadors, barres adhesives, etc. 

Una altra actuació en aquest mateix àmbit fa 
referència a la compra de consumibles d’informàtica 
i ofimàtica recarregables. Els cartutxos, si s’utilitzen 

com a productes d’un sol ús, generen un volum 
molt gran de residus que contenen restes de tintes 
i pols de tòner, i que, per tant, tenen un cert grau de 
toxicitat. Es proposa la substitució dels cartutxos 
d’un sol ús per models amb capçals de tinta 
reemplenables. La recàrrega de cartutxos de tinta 
és una operació complexa, però existeixen empreses 
que realitzen el servei de reompliment externament.
A més de reduir la generació de residus, aquestes 
actuacions també comporten un benefici econòmic, 
ja que la compra i l’ús de recàrregues reverteixen en 
un estalvi de diners.

Recepció i administració

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

Les tasques administratives de qualsevol activitat, incloses les dels hotels, generen una quantitat 
important de residus. Als despatxos també es poden dur a terme actuacions que permetin reduir  
els impactes derivats del seu propi funcionament i tendir cap a una oficina verda. 

Es plantegen diferents actuacions per tal de realitzar una compra i un consum responsables dels productes 
que s’utilitzen en els despatxos amb l’objectiu de reduir els residus i estalviar econòmicament. Existeixen 
diverses opcions que es poden implementar en un despatx per convertir-lo en una oficina verda:

Opció A: Incorporació de criteris ambientals en 
l’adquisició del material d’oficina

Opcions d’estalvi i de reducció de residus

Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials Adquisició del material i de recàrregues

En l’espai Emmagatzematge temporal dels cartutxos



Costos - Exemple: cartutxos recarregables

Opció A Situació habitual

Implantació 39,8 €/cartutx reutilitzable 39,8 €/cartutx d’un sol ús

Reposició 15,9 €/recàrrega 39,8 €/cartutx d’un sol ús

En l’organització Integració de criteris ambientals en les operacions de compra i en les tasques 
quotidianes per tal de racionalitzar l’ús de tot el material d’oficina.
Requereix fer una recerca i selecció de proveïdors i la implantació del procediment 
d’entrega i recollida dels productes (en el cas dels elements reutilitzables).

D’implantació Substitució progressiva dels nous materials en la mesura que es vagin exhaurint els 
estocs existents.

Comparativa de costos

Cost (€) Residus (kg)

Nombre de cartutxos utilitzats Nombre de cartutxos utilitzats

1 105 510 1025 2515 1530 3020 2035 3540 40
0 0

2.000 50

1.750

1.250

750

30

1.500

1.000

40

45

35

25

15

5

500

20

250
10

Situació habitual Opció A

Comparativa de la generació de residus


