La prevenció de deixalles és un dels passos més importants en la millora de la
gestió ambiental de les empreses, ja que el millor residu és el que no es produeix.

Tenim tendència a pensar que la gestió de residus és un tema més propi
d’instal·lacions industrials o d’activitats del sector serveis que no pas de la
feina diària als despatxos i oficines.

#6
Prevenció de
residus

Al Centre Andorra Sostenible
estem a la vostra disposició per
aclarir dubtes o resoldre

consultes sobre aquest i altres
temes de sostenibilitat.

No obstant això, en aquests espais laborals es poden posar en pràctica
accions senzilles i efectives de millora de la sostenibilitat. Un conjunt
essencial

d’aquestes

mesures

és

la

prevenció de

residus, ja que permet estalviar recursos (materials i energia) i,
consegüentment, diners. A més, permet reduir la generació de deixalles i
d’emissions i complir amb els principals criteris del que es considera
“compra verda”.
La prevenció de residus és clau per evitar el consum desproporcionat i la
compra de productes d’escassa utilitat que en poc temps esdevindran
deixalles. Per tant, abans de res ens hem de preguntar si el que volem
comprar és necessari:
• Una planificació realista i ben dimensionada en el temps i l’espai
d’allò que necessitem ens evitarà generar residus i malbaratar
diners; per exemple, podem compartir alguns materials d’oficina
d’ús poc freqüent i no multiplicar-los indiscriminadament.
• És fonamental aprofitar i reutilitzar els recursos que ja tenim, com
per exemple fer servir la part lliure del paper imprès només per
una sola cara.
• Cal implementar alternatives que ens estalviïn comprar nou
material; per exemple, emprar mitjans electrònics en comptes
d’imprimir en paper.
• Un cop esgotades les opcions anteriors, comprem només allò que
realment necessitem, sense sobredimensionar les nostres compres
amb material que no utilitzarem.

Ens trobareu a:

C/ Prat de la Creu, 62-64 1a planta
(Departament de Medi Ambient)
AD500 Andorra la Vella
www.sostenibilitat.ad
andorrasostenible@andorra.ad
Telèfon: +376 875 771
I també a les xarxes socials:

Quan haguem decidit i dimensionat la compra, els materials que podem
adquirir poden ser més o menys sostenibles:
• És millor escollir productes reutilitzables o recarregables abans que
els d’un sol ús.
• Entre dos productes similars, és preferible escollir aquells que per
les seves prestacions, garantitzin una vida útil més llarga i no
quedin obsolets tan aviat.
• Hi ha distribuïdors que treballen amb productes certificats o
ecoetiquetats ―n’asseguren la sostenibilitat―, ja sigui d’acord amb
criteris de proximitat o d’ecodisseny (amb un embalatge mínim, per
exemple) o pel fet que provenen de processos més sostenibles,
com els productes reciclats.

