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Con este documento Apetamcor pretende achegar a os seus
traballadores unhas nocións básicas sobre a xestión ambiental da
entidade, establecendo unhas prácticas de oficina que leven a unha
redución do impacto ambiental provocado por a actividade desta e
máis concretamente, por cada un deles de maneira individual. Ainda
que este impacto se perciba como pouco significativo ou baixo,
sempre se poden levar a cabo pequenas accións encamiñadas a súa
prevención ou redución.
Centrarémonos nos seguintes puntos:





Control e redución de consumos: papel, cartuchos de tóner de
fotocopiadoras e impresoras, auga e enerxía.
Reutilización de material funxible
Utilización de produtos respetuosos co medio ambiente
Correcta separación de residuos perigosos (ante calquera
dúbida preguntar ao responsable)

REDUCIÓN E CONTROL DE CONSUMOS: PAPEL
As prácticas para a consecución dunha redución do consumo de
papel en oficinas basease en que todo o persoal que traballe en
oficinas proceda segundo as seguintes indicacións:
-

-

En todos os departamentos farase unha clasificación e
separación do papel usado por unha soa cara para a súa
reutilización, deixándoos a man en postos de traballo,
fotocopiadora e impresoras.
Reutilizar o papel usado, empregando a cara que non está
impresa, para copias de documentos internos da empresa,
notas, recepción de fax, probas de impresión, etc.
Optimizar o consumo de papel usándoo por as dúas caras,
cando se imprima, escriba ou fotocopie.
Utilizar o correo electrónico e/ou fax nas comunicacións
externas, sempre que sexa posible.
Utilizar o ordenador como sustituto do papel nos envíos de
documentos
Limitar o número de copias dos documentos a arquivar,
mantendo os arquivos electrónicos (dixitalización da
información)
Limitar a impresión de documentos en borrador, utilizándose
os ficheiros informáticos para a súa revisión.
Comprobar
o
papel
que
posúen
as
impresoras
e
fotocopiadoras e as características da impresora ou
fotocopiadora, antes de imprimir ou fotocopiar.
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-

Deixar o papel común instalado na impresora, ao rematar a
impresión de arquivos que requiren un tipo especial de papel.
Comprobar que as características da impresión son as
correctas en “vista preliminar”, antes da impresión.
Optimizar a impresión organizando a salida gráfica do maior
número de arquivos na mínima superficie de papel posible,
como por exemplo, empregando marxes e espacios de
interlineado máis pequenos ou utilizando unha fonte de letra e
tamaño pequeno.

REDUCIÓN E CONTROL DE CONSUMOS: CARTUCHOS DE TÓNER DE
IMPRESIÓN
O consumo de cartuchos de tóner está en parte relacionado ao
consumo de papel nas oficinas, xa que grande parte do papel que se
consume é debido á impresión.
Polo tanto, algunhas das directrices a seguir para a redución do
consumo de cartuchos de tóner e de tinta son comúns á redución do
consumo de papel. Estas son:









Configurar as impresoras para imprimir en forma de
“borrador” e só cando se requira unha maior calidade de
impresión, se cambiará a “óptima” en esa ocasión pinchando
en “propiedades”.
Utilizar o correo electrónico e/ou fax fronte ao ao correo ou
fax convencional nas comunicacións externas.
Utilizar o ordenador como sustituto do papel nos envíos de
documentos.
Limitar o número de copias dos documentos a arquivar,
mantendo os arquivos electrónicos (dixitalización da
información)
Limitar a impresión de documentos en borrador, utilizando os
ficheiros informáticos para a súa revisión.
Comprobar
o
papel
que
posúen
as
impresoras
e
fotocopiadoras e as caraterísticas da impresora ou
fotocopiadora , antes de imprimir ou fotocopiar.
Comprobar que as características da impresión son as
correctas en “vista preliminar”, antes da impresión.

REDUCIÓN E CONTROL DE CONSUMOS: MATERIAL
A reutilización do material funxible supón, por unha banda,
minimizar o consumo de materias primas (que implica un
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agotamento dos recursos) así como unha redución na produción de
residuos.
Para conseguir o dito obxectivo débense cumplir nos postos de
oficina as seguintes pautas:









Comprar material que se poda volver a reutilizar
Reutilizar papel
Usar portaminas para que se poidan volver a cargar as minas
co mismo “envase” no lugar de lapiceiros.
Reutilizar chinchetas para colocar carteles nos taboleiros (no
lugar de celo).
Reutilizar clips (no lugar de grampas)
Reutilizar os disquetes e CD (deberán ser regrabables).
Reutilizar as carpetas para gardar os documentos.
Utilizar ata agotar os materiais cos que se desenvolve o
traballo (lapiceiros, bloc de notas, gomas, bolígrafos, etc)

REDUCIÓN E CONTROL DE CONSUMOS: ENERXÍA
Para acadar unha redución do consumo enerxético cumpriranse as
seguintes pautas:













Apagar os equipos de aire acondicionado, fotocopiadoras e
demais equipos eléctricos ao rematar a xornada.
Instalar a opción de aforro de enerxía en equipos informáticos
e fotocopiadoras.
Colocar regletas con botón de apagado para evitar que
aparatos como os ordenadores, pantallas, impresoras...
consuman enerxía ainda que esté en stand-by.
Apagar o botón das regletas cando o último que utilice os
aparatos conectados a esa regleta deixe de utilizalos.
Apagar os equipos informáticos e as impresoras ao rematar a
xornada ou cando se estime que non van ser utilizados por
máis de unha hora.
Apagar a luz dos servizos cada vez que unha persoa saia.
Apagar as luces dunha determinada área de traballo, por a
última persoa que abandone a zona.
A última persoa en abandoar unha área comprobará que todos
os equipos estén apagados.
A última persoa en abandoar unha área comprobará que todas
as ventás están pechadas (tamén por seguridade)
Colocar lámpadas de aforro enerxético.
Manter os termostatos entre 20 e 22ºC no inverno e entre 22 e
25ºC no verán.
Manter as ventás e portas pechadas, deixando as ventás
abertas para ventilar o tempo imprescindible.
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Aproveitar as fontes de luz natural e acender só a iluminación
correspondente á área de traballo cando sexa precisa.
Evitar instalar nos ordenadores salvapantallas con imaxes
(afórrase enerxía se a pantalla permanece en negro)

REDUCIÓN E CONTROL DE CONSUMOS: AUGA
O consumo de auga que se realiza é dos sanitarios, para consumo e
limpeza. Para manter unha redución do consumo de auga
procederase, na medida do posible, segunda as seguintes prácticas:







Comprar cisternas ecolóxicas (con opción de media descarga)
Colocar billas “monomandos” nos lavabos xa que son máis
fáciles de pechar evitando o goteo.
Se se observa calquera incidencia no funcionamento das
cisternas notificarase ao Responsable de medioambiente quen
avisará aos servizos de mantemento para que se contraten os
servizos de fontanería que solvente este problema.
Igualmente actuarase se se detecta que gotean as billas.
Procurar optimizar o consumo de auga coas billas abertas, no
tempo que sexa preciso.
Deixar correctamente pechadas as billas.

SEPARAR CORRECTAMENTE OS RESIDUOS PERIGOSOS



Existen contedores específicos para os residuos perigosos:
envases contaminados, fluorescentes, pilas, etc.
Ante calquera dúbida prégase preguntar ao responsable de
medioambiente.

