
 
“Les compres verdes no són l’únic sistema per a  

minimitzar els problemes ambientals relacionats amb el 
consum excessiu, però constitueixen un pas important  

en el camí cap a un món més sostenible” 
                                                        

             Lisa Mastany, 2003 
                           Worldwatch Institute 
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Jornada de compra verda de la CRUE 
 
El passat 6 d’octubre es va celebrar a la universitat de Girona la reunió del grup de 
treball sobre qualitat ambiental i desenvolupament sostenible en universitats de la 
Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) “criterios ambientales en 
la compra de productos y en la contratación de servicios en las universidades”, co-
organitzada per l’Oficina Veda de la UdG i el SEPMA de la UAB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponències del matí.  

A l’acte hi van assistir 44 persones 
de 20 universitats d’arreu de l’estat, 
en representació de diferents 
programes o oficines de medi 
ambient, de les àrees o 
departaments de compres i dels 
gabinets jurídics d’aquestes 
universitats. 

 

Públic assistent a les taules rodones 
de la tarda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inici prova pilot de tóner reciclat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de principis de mes, 7 unitats de la UAB (rectorat, ETSE, econòmiques, dret, 
didàctica de la llengua i literatura, ciències de l’educació i filosofia) estan col·laborant 
en el projecte, fent un seguiment exhaustiu de la qualitat i durabilitat d’unes mostres 
de tóner i tinta reciclats proporcionades per BKTS. 
 
 Si el resultat d’aquesta primera fase és positiu, el primer trimestre  de l’any vinent 
està previst iniciar una prova pilot en un centre de la universitat (encara a 
determinar) on es tancarà tot el circuit de compra, venda, ús i recollida d’aquests 
productes. 
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A l’inici de la jornada es van presentar els resultats d’una enquesta realitzada a 
les universitats espanyoles de la CRUE sobre compra verda i ambientalització de 
concursos, a la qual hi van respondre 15 universitats. Els resultats van posar de 
manifest l’existència d’experiències en la compra de productes verds per part de 
les universitats (86% de les respostes), així com la incipient introducció de 
criteris ambientals en els plecs de contractació pública de serveis o productes a 
la universitat (7% de les respostes). També van quedar accentuada la manca de 
coneixements i de criteris ambientals com la principal barrera percebuda per les 
universitats per fer compra verda (60% dels enquestats). 
 
Durant la jornada es van presentar casos pràctics de compra de productes 
ecològics en diferents universitats (equips informàtics a la UPC, jardinería 
ecològica a la UdG, serveis de vènding a la UAB i compostatge de residus a les 
cafeteries de la UAH) i es van realitzar dues taules rodones sobre la 
monitorització del compliment dels criteris ambientals de les empreses 
concessionàries i sobre els costos associats a no fer compra verda. També es va 
presentar una ponència sobre els aspectes jurídics relacionats amb la 
contractació pública.  
 
La jornada va finalitzar amb la revisió i debat de l’esborrany d’una declaració 
sobre compra verda a les universitat, pendent d’aprovació, que podeu 
descarregar-vos a través de la web de l’oficina verda de la UdG 
www.udg.es/ov/jornadas_compraverde.htm, on també teniu l’opció de 
descarregar-vos els pdf de les ponències de la jornada. 
  

Com us vam avançar en el butlletí anterior, el mes de 
novembre es va endegar la primera etapa per a la 
posada en marxa d’una prova pilot d’ús de tóner i 
cartutxos de tinta reciclats o remanufacturats a la UAB. 
En aquesta prova pilot hi participen el SEPMA, l’ICTA, 
ABACUS i BKTS (una empresa especialitzada  
en la recollida i el reciclatge de cartutxos de tinta i 
tóners usats). 
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Apartat d’opinió: 
         
Si voleu participar en aquesta secció, envieu-nos els vostres articles a l’adreça que 
apareix al final del butlletí, estarem encantats d’incloure les vostres opinions...  

Producció i consum sostenibles: context internacional 

A nivell internacional, les pautes de producció i consum insostenibles ja es trobaren 
recollides en el capítol quatre de l’Agenda 21, adoptada per la Conferència de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament – coneguda com a 
Cimera de la Terra -, celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992.  
L’any 1995, la Comissió per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 
(CSD) va aprovar un Pla de Treball Internacional per canviar les pautes de consum i 
producció. Aquest pla incloïa aspectes com les tendències en consum i producció, 
els impactes de possibles canvis, els compromisos voluntaris, les polítiques, els 
indicadors, i les guies per a la protecció dels consumidors.  
Més endavant, el 2002, la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible, 
celebrada a Johannesburg, va aprovar el Pla d’Implementació de Johannesburg 
(conegut per les sigles en anglès JPOI) com a marc per a la implementació dels 
acords de Rio i de Johannesburg. El capítol III del JPOI, titulat “Canviar les pautes 
de consum i producció insostenibles”, promou el desenvolupament d’un marc de 
programes de suport a iniciatives regionals i nacionals per accelerar la transició cap 
a una producció i consum sostenibles.  
 
Aquest marc de programes s’ha traduït en nombroses activitats locals, regionals i 
nacionals, així com dues trobades d’experts de Nacions Unides a Marrakesh el 2003 
i a San José de Costa Rica el 2005. Una de les principals eines identificades durant 
aquest procés per promoure el consum i producció sostenibles és la compra pública 
sostenible, consistent en què les administracions públiques, els principals 
consumidors de béns i serveis en la majoria de països, apliquin criteris de 
sostenibilitat en l’adquisició dels seus productes i serveis externs.  
 
Dins d’aquest context, cal emmarcar els esforços de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per esdevenir més sostenible, afavorint la compra i ús de productes més 
respectuosos amb l’entorn. 
 

Miquel Muñoz (miquel.munoz@uab.es)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

 
Publicació del manual de compra verda 
 
Aprofitant la reunió de la CRUE el passat 6 d’octubre a Girona, es va presentar 
l’edició impresa bilingüe (català/castellà) del primer exemplar de la col·lecció “Guies 
de compra verda a la Universitat” corresponent a material d’oficina i equipaments 
informàtics.  
 
Un exemplar d’aquesta guia, on es recullen recomanacions pràctiques per a la 
compra, ús i gestió final de productes que habitualment utilitzen en el nostre entorn 
de treball, serà enviat a tots els departaments, instituts i centres adscrits de la 
universitat per a què en puguin fer ús. Tanmateix, l’edició electrònica del document 
estarà disponible en breu a la nova web de la unitat de compres i contractació de 
l’àrea d’economia i finances de la UAB. 



 

 
Envieu-nos els vostres suggeriments o queixes sobre el programa de compra verda a la 
UAB a la següent adreça electrònica pr.compraverda@uab.es 
 
Servei de Prevenció i Medi Ambient                   Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals Edifici del Rectorat, 1ª planta    Torre C5 parells. 4ª planta 
Fax: 93 581 41 42    Fax. 93 581 33 31 
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Avançament de notícies... 
 
 El primer trimestre d’aquest any s’iniciarà una campanya de difusió de compra 

verda adreçada als estudiants de la UAB. 
 Durant el primer o segon trimestre està prevista la publicació del segon núm. de 

la col·lecció “Guies de compra verda a la universitat” sobre material fungible de 
laboratori. 

 L’Ajuntament de Barcelona acaba de publicar la 25ª Guia d’Educació Ambiental: 
Oficina Verda per a empreses dels sector d’oficines i despatxos. Podeu 
descarregar-la a http://www.mcrit.com/crbs/bd/guia_OVE.pdf o sol·licitar una 
versió impresa al Centre de Recursos Barcelona Sostenible (c/ Nil Fabra, 20 
baixos de Barcelona). 

El repte de l’ICTA... 
 
 
********************************************************************************************
* User name :  unknown 
* File name :  dfA050siprn01 
* From  : 158.109.4.58:723 
* printer  :  lp 
********************************************************************************************
 
Diu el refrany que “en casa del herrero, cuchillo de palo”. A l’ICTA, això no és ben bé 
del tot cert. El centre compta amb diverses millores ambientals respecte a altres 
centres de la UAB, destacant l’ús de pintura ecològica certificada, de paper reciclat, 
llums agrupades per franges o sensors de presència per estalviar energia. Altres 
millores com l’ús de mobiliari dissenyat amb criteris ambientals o lluminàries eficients 
van ser proposades, però no van ser possibles per motius externs a l’ICTA.  
 
Malauradament, el refrany sí que es compleix en un element clau en de la vida diària 
de l’institut: la impressora. Per cada treball o document que s’imprimeix, surt una 
pàgina en blanc amb el missatge en asteriscs que serveix de títol a aquest escrit. 
Això suposa un malbaratament d’entre un 10% i un 20% del paper utilitzat, més de 
cent fulls per setmana! Quants arbres, litres d’aigua i kWh representa això? Tot i que 
aquesta seria una bona pregunta per algun estudiant buscant una idea per un treball 
de curs, l’important és posar una solució al problema, que ja s’arrossega des de fa 
més d’un any, sense que ni a la Secretaria de l’ICTA, ni al Servei d’Informàtica de la 
Facultat de Ciències ni al Servei d’Informàtica de la UAB sembli importar-los.  
 

Miquel Muñoz (miquel.munoz@uab.es) 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

(Les opinions publicades en aquest apartat són responsabilitat exclusiva dels autors. El Butlletí de Compra Verda no 
se'n fa responsable d'aquestes) 


