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Oficina Residu Zero
Descripció de la iniciativa

A Ecoinstitut hem implantat un sistema de gestió ambiental que ens permet conèixer l’impacte de la
nostra activitat i actuar per reduir-lo. Les mesures que duem a terme engloben un ampli ventall de
vectors ambientals, des de l’energia fins al consum de productes i materials. En destaquen les accions
de prevenció i gestió dels residus que, enfocades des d’una perspectiva de les compres, de l’ús
responsable dels materials i d’una correcta recollida selectiva, ens encaminen cap a l’objectiu d’oficina
Residu Zero.
Rebutgem publicitat no sol·licitada, materials que no necessitem i productes amb càrrega contaminant
que dificulten el seu reciclatge.
Reduïm el consum de recursos a través de decisions de compra i hàbits com el consum d’aigua de
l’aixeta, l’adquisició de material, mobiliari i equips d’oficina duradors o la impressió a doble cara per
defecte i només dels documents imprescindibles.
Reutilitzem els materials, per exemple: el paper imprès per una sola cara és classificat i reutilitzat;
emprem bolígrafs i retoladors recarregables; utilitzem vaixella reutilitzable a la cuina de l’oficina; i
adquirim mobiliari i equips informàtics de segona mà o remanufacturats.
Recollim selectivament tot allò que no hem pogut evitar que es converteixi en residu per assegurar el
seu reciclatge.
Autocompostem les restes orgàniques gràcies a un compostador construït amb materials reutilitzats. El
compost obtingut és l’aliment predilecte de les plantes que fan de la nostra terrassa un petit oasi de
benestar i biodiversitat urbana.
I anualment monitoritzem la generació i la separació en origen per intentar reduir la quantitat
generada i millorar els nostres resultat.
Gràcies a aquestes mesures, la generació de residus per persona treballadora d’Ecoinstitut és de només
21,5 kg anuals, molt per sota dels 81,63 kg d’una oficina estàndard (font: Estudi de generació de residus
comercials, Agència de Residus de Catalunya 2014).
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5. Ús racional dels recursos
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El projecte Oficina Residu Zero és clarament reproduïbles a la major part d’oficines, ja que es basa en
mesures senzilles que estan a l’abast de tothom. Creiem que les accions que duem a terme a
Ecoinstitut les poden implementar totes les entitats per contribuir conjuntament als objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
De fet, en el marc de l’activitat d’Ecoinstitut, aquest coneixement i experiència es comparteix amb
altres entitats (a través de formacions o assessorament a administracions públiques, centres educatius
o col·legis professionals entre altres). Per tant, es tracta també d’una experiència exemplificadora.
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Generació anual de residus per persona treballadora: 21,51 kg, dels quals:
- Residus destinats a recollida selectiva municipal: 81%
- Residus orgànics autocompostats: 17%

Resta destinada al rebuig: 2%
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