CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES
AMBIENTALS I AMBIENTALITZACIÓ DE COMPRES
DE CONFERÈNCIES, SEMINARIS I JORNADES A LA UDL

Eina de treball dirigida a totes aquelles persones que es dediquen a l’organització de conferències, seminaris i jornades que
es duen a terme dintre de les instal•lacions de la universitat,
així com a aquelles persones que hi participen amb la seva assistència.

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
Ubicació i condicions de l’espai
• Escollir la situació de l’espai en funció del nombre d’assistents,
rebutjar una decoració excessiva i que aquesta sigui reciclada i
durable per altres esdeveniments.

lliurament de material als assistents. Els productes repartits
haurien de compartir uns criteris ambientals generals com ser
útils, no esdevenir un residu en finalitzar la jornada i estar compost de materials respectuosos amb el medi ambient.
Restauració
• Reduir el consum de gots d’un sol ús i utilitzar gots que es
puguin netejar i reutilitzar moltes vegades, evitar vaixelles d’un
sòl ús.
Gestió de residus
• Aplicar el codi de conducta de les tres R: reduir, reutilitzar i
reciclar, minimitzar les deixalles utilitzant productes reciclables,
ecològics i duradors i separar els residus i dipositar-los al contenidor corresponent.
Transport
• Triar un espai que tingui bona comunicació amb el transport
públic i fomentar-ne l’ús entre els assistents, facilitant informació sobre tots els mitjans de transport públic que hi ha disponibles per accedir-hi, facilitar la mobilitat a peu o amb bicicleta, col•locant places temporals d’aparcament.

AMBIENTALITZACIÓ DE COMPRES
• Prioritzar proveïdors amb distintius de qualitat ambiental

Ús eficient del paper
• Minimitzar l’ús del paper, imprimint només quan sigui necessari i procurant fer les fotocòpies estrictament necessàries,
imprimir/fotocopiar en paper reciclat sempre que sigui possible,
optimitzar al màxim el consum del paper, imprimint a doble cara
i dues pàgines per full.
Eficiència energètica
• Fer un ús eficient de l’enllumenat i els equips de climatització,
regular la temperatura de les instal•lacions d’acord amb l’època
de l’any (a l’hivern, al voltant dels 20ºC i, a l’estiu, al voltant dels
25ºC), tancar els llums quan es surt d’un espai i tancar els llums
als espais on no hi ha ningú.

• Prioritzar la compra de productes regionals, ecològics i de

comerç just.
• Comprar productes a granel.
• Adquirir aliments procedents del mercat local, frescos i de
temporada.
• Utilitzar materials durables que permetin el muntatge de la
parada en edicions futures.
• Utilitzar vaixella, gots i coberts reutilitzables.
• Prioritzar la compra de productes realitzats amb material
reciclat.

Lliurament de material
• En jornades, seminaris o conferències, és bastant comú el
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