INTRODUCCIÓ

A les vostres mans teniu la primera edició del
Butlletí trimestral de compra verda a la UAB.
Aquesta iniciativa es fruït del projecte “Compra
verda a la UAB” iniciat conjuntament pel SEPMA i
l’ICTA de la UAB el 2003, amb el recolzament de
la Fundació AGBAR i de l’Agència de Residus de
Catalunya.
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Curs de Formació l’Oficina Verda
El passat 21 de juny es va dur a terme la segona edició del curs de formació per al
personal de la universitat l’Oficina Verda, en el qual es dóna informació útil per a les
persones encarregades de fer compres de material d’oficina a la UAB per a posar en
pràctica la compra de productes d’oficina més ecològics. Ja han passat un total de
27 persones per aquest curs, que ha estat valorat molt positivament pels assistents.
Valoració de la utilitat del curs
(sum a de les dues edicions)
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Fotografia del mòdul pràctic del curs

Indicadors de compra verda a la UAB
Un dels objectius del projecte “compra verda a la UAB” ha estat la monitorització
dels avenços en compra verda a la universitat, a través del disseny i càlcul d’un
seguit d’indicadors.
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Alguns d’aquests indicadors (veieu la Figura 1) mostren que el consum total de
paper a la UAB durant el període 2003-2004, ha estat de 4,43 kg de paper per
persona i any. Tanmateix, només el 54% del paper consumit és paper reciclat –
percentatge que augmenta fins al 81% si només es consideren els serveis de
reprografia –. El consum d’aquest paper reciclat ha suposat per la universitat l’estalvi
de 439 tones de CO2 (un dels principals responsables del canvi climàtic) emeses a
l’atmosfera.

Figura 1: Indicadors de paper
a) Consum anual de paper per
persona (en kg)

b) Percentatge de paper reciclat
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Figura 2: Ambientalització de serveis

a) Progressió de l'am bientalització dels
concursos a la UAB des de 1999

nombre de concursos
ambientalitzats

D’altra banda, des de 1999, la
UAB
ha
anat
introduint
consideracions ambientals en les
especificacions tècniques dels
concursos de serveis externs. A la
Figura 2a podeu veure com ha
estat aquesta progressió fins al
2004, i com ha passat de 2
concursos ambientalitzats el 1999
a 8 el 2004.
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En dades relatives, el percentatge
de
concursos
de
serveis
ambientalitzats els 2004 va ser del
27,3% respecte al total de
concursos de serveis del mateix
any (veieu la Figura 2b). En termes
econòmics, aquests concursos van
representar una inversió del 3,65%
del pressupost total destinat a
serveis a la universitat.
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Nou plec de béns mobles
Enguany, la UAB continua amb la seva política d’introducció de criteris ambientals
en concursos públics de prestació de serveis o de compra de materials.
Fa uns mesos va sortir a concurs públic el nou concurs de béns mobles de la UAB
(nº expedient 1933/2005). Aquest concurs incloïa, entre altres aspectes:
-

El compromís de l’empresa a lliurar informació ambiental a la UAB (d’acord amb
el Pla d’Acció de la seva Agenda 21)
La valoració de què l’empresa disposi d’un Sistema de Gestió Ambiental (ISO
14.001 o EMAS)
La necessitat de presentar un estudi detallat dels impactes dels seus productes
sobre el medi ambient – mitjançant una Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) –
La valoració de l’ús de materials ambientalment més respectuosos: fusta
certificada d’explotacions forestals sostenibles (FSC o PEFC); material reciclat
(fusta o plàstic)
La valoració de l’adaptabilitat dels mobles als canvis que es produeixen a la
UAB, mitjançant una estructura modular que també permeti la seva ampliació
La valoració de la reciclabilitat dels productes una vegada han finalitzat la seva
vida útil (que tinguin unions reversibles que permetin separar els diferents
materials i/o que estiguin fets amb materials altament reciclables).

El concurs ha estat adjudicat la primera setmana de setembre. Podeu consultar la
llista de proveïdors homologats a la web de promoció econòmica i compres.

Article d’opinió: MANEL SABÉS
Assessor en Medi Ambient del Rector de la UAB
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...

Una de les expressions d’insostenibilitat de la nostra societat consumista és
l’excessiva generació de béns, molts dels quals són superflus.
La compra verda, entesa com l’adquisició de béns elaborats i distribuïts de forma
respectuosa amb el nostre entorn, constitueix un dels eixos del consum responsable.
Realitzar un consum responsable, a més d’afavorir el nostre entorn, també influeix
en el canvi de tendència del mercat.
La UAB fa anys que està treballant per tal de disminuir la seva petjada ecològica i,
en aquest sentit, està proposant fórmules que afavoreixin un desenvolupament més
sostenible.
En aquest inici de segle, la compra verda pot ser una de les eines per a la
implantació de l’agenda 21 i, en aquest sentit, la nostra Agenda 21 ja contempla
portar a terme un programa específic com el de compra verda.
Estic ben segur que aquest butlletí farà que el programa compra verda sigui un
instrument fonamental per davallar l’impacte ambiental provocat per l’activitat pròpia
de la nostra universitat.
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Avançament de notícies...
El proper curs s’iniciarà a la universitat un projecte pilot de reutilització i
reciclatge de consumibles d’impressores (tóners i cartutxos de tinta). En aquest
projecte hi participaran ABACUS i l’empresa BKTS.
El més d’octubre es celebrarà a la Universitat de Girona una jornada sobre
compra verda en el marc de la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles), coorganitzada per la UdG i la UAB.
En breu tindreu disponible a la web de promoció econòmica i compres una edició
electrònica del “manual de compra verda de material d’oficina i equips
informàtics”.

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
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Servei de Prevenció i Medi Ambient
Ambientals Edifici del Rectorat, 1ª planta
Fax: 93 581 41 42

Institut de Ciència i Tecnologia
Torre C5 parells. 4ª planta
Fax. 93 581 33 31

