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AJUNTAMENT  

DE 

BLANES 

 
BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’OFICINA 

 
 
 
El manual de bones pràctiques ambientals de l’Ajuntament de Blanes és una guia elaborada 
amb la finalitat d’aconseguir que, amb petits canvis en els nostres hàbits diaris, fem un ús més 
eficient dels recursos, la qual cosa ha de repercutir a curt termini en un estalvi econòmic, 
però també contribuir a millorar la nostra qualitat de vida i col·laborar en la creació d’un món 
més sostenible. Aquest manual està emmarcat en el Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 de la 
ciutat. 
 
En aquest manual s’hi estableixen un seguit de criteris ambientals per a l’activitat diària del 
personal de les oficines municipals. Hi trobareu una sèrie de consells sobre l’ús racional del 
paper, mesures d’estalvi energètic i estalvi d’aigua, reducció de la producció de deixalles i 
implantació de la recollida selectiva. 
 
Els objectius d’aquesta eina són: 

 Millorar el coneixement i la conscienciació ambiental del personal municipal. 
 Divulgar bones pràctiques d’estalvi i eficiència energètica. 
 Atendre els possibles suggeriments i propostes en matèria de sostenibilitat que 

pugui aportar el personal municipal. 
 
L’ENERGIA 

El llum 
 Aprofiteu la llum natural sempre que sigui possible i enceneu només els llums que 

necessiteu. 
 Tanqueu els llums al sortir dels lavabos i de les sales de reunió. 
 Apagueu el llum del despatx en acabar la jornada laboral, quan aneu a esmorzar, 

tingueu una reunió o hagueu de ser fora més de 20 minuts. Els llums de les zones de 
trànsit han de quedar encesos els imprescindibles. 

 
La climatització 

 Controleu l’obertura de les finestres per evitar pèrdues de calor o de fred 
innecessàries. 

 Per tal d’estalviar energia en la climatització del lloc de treball, podem fer ús dels 
sistemes de protecció solar. A l’hivern s’han de mantenir les persianes obertes 
durant el dia per aprofitar l’entrada de llum i la calor solar, i tancar-les a la nit per 
tal de mantenir la calor acumulada al llarg del dia. A l’estiu s’ha de seguir 
l’estratègia contrària. 

 Es recomana mantenir la temperatura entre 19º i 21ºC a l’hivern i entre 24ºC i 26ºC 
a l’estiu. 
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 Utilitzeu el termòstat per controlar la temperatura i eviteu engegar i apagar la 
calefacció. 

 Tanqueu portes i finestres quan la calefacció o l’aire condicionat estiguin 
funcionant. 

 Si detecteu alguna anomalia en els sistemes de climatització, aviseu al responsable 
de manteniment. 

 Tanqueu la climatització al finalitzar la jornada de treball. 
 
Els aparells elèctrics i electrònics 

 Apagueu els equips en acabar la jornada laboral. Apagueu també les pantalles dels 
ordinadors !! 

 Com a norma general, apagueu els equips, si no els heu de fer servir durant una 
hora. 

 Desconnecteu els monitors dels ordinadors quan aneu a esmorzar o tingueu 
reunions. Si no hem d’utilitzar l’ordinador durant períodes curts, apagant només la 
pantalla estalviarem energia i, al tornar a engegar-la no ens haurem d’esperar que 
es reiniciï l’equip. El salvapantalles no redueix el consum energètic; la millor solució 
per estalviar energia és apagar el monitor. L'únic protector de pantalla que estalvia 
energia és el negre, si de cas, activeu-lo en 10 minuts. 

 Utilitzeu el mode d’espera per a estones breus d’inactivitat (la informació no es 
perd).  

 
EL PAPER 

Reduïm, reutilitzem i reciclem 
 Reviseu el contingut i l’ortografia abans d’imprimir qualsevol document, així 

evitarem fer impressions innecessàries. 
 Utilitzeu mitjans electrònics sempre que sigui possible per tal de reduir la 

impressió en paper. 
 És important imprimir només els documents necessaris, evitant la impressió de 

correus electrònics (si convé guardar-los, es poden imprimir com a pdf). 
 Compartiu documents a l’ordinador a través del servidor. 
 Dipositeu en safates de reaprofitament, al costat de les impressores i/o als 

despatxos, tot el paper que pugui tenir un doble ús i utilitzeu-lo per a prendre 
notes o imprimir esborranys. 

 Si es disminueix la mida de la lletra, els espais en blanc i els marges de la pàgina, es 
pot aprofitar millor el paper a l’hora d’imprimir tot reduint el número de pàgines 
impreses. 
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Utilitzem correctament les impressores i fotocopiadores 
 Els aparells ja estan configurats perquè imprimeixin per defecte a doble cara i a 

una tinta, sempre que sigui possible. Tingueu en compte que també podem imprimir 
dues planes per full i a doble cara, si heu de treballar amb esborranys, etc. 

 Sempre que sigui possible fotocopieu també a dues cares per tal de reduir el 
consum de paper. 

 Imprimiu o fotocopieu només les còpies necessàries. 
 
EL MATERIAL D’OFICINA 

Manteniment i ús adequat dels materials d’oficina 
 Mantingueu els retoladors, marcadors i bolígrafs ben tancats quan no els utilitzeu 

per evitar que s’assequin. 
 Disposeu el material d’oficina ben ordenat per evitar que s'extraviï i aprofiteu al 

màxim retoladors, bolígrafs, llapis,... 
 Reutilitzeu les carpetes d’anelles posant-hi etiquetes noves. 

 
Cartutxos de tinta i tòners 

 Els cartutxos de tinta i tòner que utilitzen les impressores, fotocopiadores i 
aparells de fax són uns residus contaminants i cal separar-los selectivament per 
tractar-los de forma especial. Recordeu que els heu de fer arribar al dept. 
d’Informàtica on les Brigades els recullen i després els porten a la Deixalleria. 

 La millor manera d’estalviar tinta és imprimir només els arxius necessaris. Per 
comprovar l’escrit del nostre document informàtic ho hem de fer a través de l’opció 
que ofereixen molts programes de “presentació preliminar” en comptes d’imprimir 
el document. 

 És bo que coneguem el funcionament de les impressores i de les fotocopiadores que 
ens envolten per tal de poder reduir el consum de tinta que gastem al fer proves 
d’impressió. 

 Per esborranys i sempre que sigui possible utilitzeu la impressió en mode 
"estalvi de tòner" o "menor qualitat", per estalviar tinta i allargar la vida útil del 
tòner. 

 Allargueu la vida útil dels consumibles (cartutxos, tòners, tambors, etc.) 
mitjançant la regulació del contrast i el percentatge de negre utilitzat.  

 Quan la fotocopiadora us avisi que s’ha de canviar el tòner, sacsegeu-lo i en podreu 
treure moltes més còpies. 

 
ELS RESIDUS 

 Reviseu els documents en pantalla abans d’imprimir-los.  
 Reduïu al mínim la quantitat d’impressions.  
 A les dependències municipals hi trobareu contenidors de paper, envasos i rebuig. 

Feu una bona separació de cada fracció i minimitzeu l’ús de les papereres de rebuig.  
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 Llenceu el paper i el cartró a les papereres específiques de color blau. Si és 
possible, no hi llenceu grapes ni clips. 

 A l’entrada de l’edifici principal de l’Ajuntament hi ha el contenidor de piles. 
 Feu una correcta separació dels embalatges de cartró i de plàstic dels equips nous.  
 Recolliu selectivament els RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics).  
 Recolliu selectivament els recanvis fungibles diferents del paper (tòner, etc.).  
 Hem de reduir al màxim el consum d’envasos de plàstic i un cop utilitzats s’han de 

recollir selectivament. 
 Les màquines de refrescs i begudes calentes poden provocar un augment 

considerable dels residus que es produeixen a l’oficina. El tipus de residus generats 
són llaunes, ampolles de plàstic, gots de cafè i culleretes. Tots ells s’han de separar 
de manera selectiva per ser reciclats posteriorment. 

 A l’hora de comprar el material d’oficina, sempre que sigui possible cal que evitem 
els productes que tenen embalatge individual. Hem tenir en compte que més del 
30% dels plàstics que utilitzem cada dia només els aprofitem pel simple fet de 
desembolicar un producte i llençar-lo a les escombraries. Aquests embalatges de 
plàstic s’han de separar selectivament al contenidor adequat. 

 
L’AIGUA 

 Feu un ús racional de l’aigua, no la malgasteu. 
 No utilitzeu el vàter com a paperera. 
 Tanqueu bé les aixetes. 
 Si detecteu una pèrdua d’aigua a l’aixeta o a la cisterna, aviseu al responsable de 

manteniment, es pot estalviar 30 litres al dia si es tracta d’una aixeta i 150 litres si 
es tracta d’una cisterna. 

 
 
A LES REUNIONS, cursos de formació, actes, etc. 

L’aigua 

Si faciliteu aigua per beure, que sigui de xarxa allà on sigui suficientment bona per al paladar. 
En cas contrari, doneu prioritat a l’aigua filtrada o envasada en format gran retornable. 
L’energia 

 Aprofiteu i faciliteu l’entrada de la llum natural, obrint cortines i persianes.  
 Connecteu només els sectors de llum necessaris. Si és possible, reguleu la intensitat 

de la llum elèctrica. 
 Apagueu els llums en abandonar l’estança. 
 Tanqueu portes i finestres quan l’aire condicionat o la calefacció estigui en 

funcionament.  
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 Engegueu els equips ofimàtics auxiliars (projectors, ordinadors, etc.) només quan es 
facin servir. 

Els residus 

 Imprimiu i fotocopieu a doble cara sempre que sigui possible.  
 Reduïu al mínim la quantitat d’impressions.  
 Feu ús del llapis de memòria per emmagatzemar presentacions o documents, en lloc 

de dispositius d’emmagatzematge d’un sol ús com CD o DVD.  
 Utilitzeu ampolles o gerres de vidre per servir l’aigua a la taula.  
 Promoveu la utilització de tasses o gots propis reutilitzables per part dels 

assistents en comptes de gots de plàstic d’un sol ús.  
 Feu una correcta separació dels residus generats i gestioneu-los adequadament. 

Disposeu de contenidors adients per als residus previsibles. 
 Poseu els continguts en línia i potencieu la connectivitat (WIFI, Ethernet, etc) per 

evitar al màxim la documentació en paper. 
 A l’hora d’organitzar l’acte, potencieu la comunicació via web, correu electrònic o 

telèfon.  
Els desplaçaments 

 Ubiqueu els llocs de reunió preferentment en indrets amb una bona connectivitat en 
transport públic.  

 Informeu sobre les possibilitats d’accés en transport públic, les facilitats per a 
l’accés de vianants i en bicicleta.  

 Poseu en marxa iniciatives de cotxe compartit tant entre assistents del mateix 
ajuntament com entre assistents externs.  

 Si és possible, substituïu algunes reunions regulars presencials entre diferents 
seus i entre personal col·laborador per reunions virtuals (via tele/ 
vídeo/webconferències).  

 
 
 I si voleu posar a prova els vostres coneixements us convidem a fer-ho en el següent link: 
 
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es&gs_sm=e&gs_upl=3563l7532l0l7828l1
5l13l0l0l0l4l359l1750l2-
5.1l6l0&q=cache:aMUTCf8ngYIJ:http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=co
m_content&task=view&id=556&Itemid=137&lang=es+bones+practiques+ambi 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es&gs_sm=e&gs_upl=3563l7532l0l7828l15l13l0l0l0l4l359l1750l2-5.1l6l0&q=cache:aMUTCf8ngYIJ:http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=137&lang=es+bones+practiques+ambi
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es&gs_sm=e&gs_upl=3563l7532l0l7828l15l13l0l0l0l4l359l1750l2-5.1l6l0&q=cache:aMUTCf8ngYIJ:http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=137&lang=es+bones+practiques+ambi
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es&gs_sm=e&gs_upl=3563l7532l0l7828l15l13l0l0l0l4l359l1750l2-5.1l6l0&q=cache:aMUTCf8ngYIJ:http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=137&lang=es+bones+practiques+ambi
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es&gs_sm=e&gs_upl=3563l7532l0l7828l15l13l0l0l0l4l359l1750l2-5.1l6l0&q=cache:aMUTCf8ngYIJ:http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=137&lang=es+bones+practiques+ambi

