
Un bitllet d'anada, sense tiquet de tornada

ELS RESIDUS TECNOLÒGICS

AGBOGBLOSHIE
País del golf de Guinea 

a Àfrica Occidental

És, probablement, el 
lloc mes contaminat 
del continent Africà. 
Concentra el major 
nombre de residus 
elèctrics i electrònics 

de Ghana.

En aquest lloc 
treballen adults i 

infants que busquen 
coure, alumini, acer i 
llautó per 3 o 4 euros 

al dia.

L'acumulació 
d'aquests residus, 

per on creua el Rio 
Guadalquivir, afecta 
la cadena alimentosa 

de Ghana.

Augmenta el 
nombre de persones 

exposades a 
infeccions en les 
vies respiratòries.
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COM ARRIBEN 
ELS RESIDUS TECNOLÒGICS 

D'EUROPA A ÀFRICA?

Europa consumeix massivament productes 
electrònics, que en principi poden reutilitzar-se 
però acaben rebutjant-se.

La responsabilitat ambiental d'aquests productes, 
no recau en organitzacions concretes i al final 
molts d'aquests residus acaben en contenidors 
plens de tones de productes elèctrics i electrònics 
obsolets que s'exporta al sud de manera il·legal i 
ingressen en països on les lleis d'importació 
d'articles de segona mà, són menys estrictes.
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El conveni de Basilea, sobre el 
control de moviments 
transfronterers dels residus 
perillosos i la seva eliminació, 
prohibeix  l'exportació de residus 
contaminants entre els estats 
membres de l'organització. 

El Conveni reglamenta els 
moviments transfronterers dels 
residus perillosos i d'altres, i 
obliga les Parts a assegurar que es 
gestionen i eliminen de manera 
ambientalment racional.
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30% N'ESPANYA NOMÉS 
ES RECICLA EL 30% 

DELS RESIDUS D'APARELLS 
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

L'estat espanyol va crear una 
bateria de mesures per tal de ser 
més eficients en la gestió de residus, 
especificant i detallant les 
obligacions dels usuaris, fabricants, 
representants autoritzats, 
importadors, distribuïdors i gestors.

Reafirma l'evidència científica de la 
freqüència a l'alça de la presència 
de materials perillosos en els 
aparells elèctrics i electrònics. 
Especifica el paper i responsabilitats 
dels productors i pretén reforçar el 
control del compliment per part 
d'importadors d'aquests aparells.

RECORREGUT DELS RESIDUS GENERATS 
PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

La UB compra els productes tecnològics 
a través del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC).

mitUB compra: 

Per a professor o 
administratius que necessiten 
algun aparell electrònic, sense 
esperar al següent rènting, 
poden comprar directe 
mitjançant algun proveïdor 
homologat.

UB rènting: 

El mètode més utilitzat, 
mitjançant contractes de 
quatre anys que després es 
prorroguen, o directament 
es queden els equips i 
després ells se'n fan càrrec 
de gestionar-los.

FUNDACIONS

No tots els residus que es 
generen acaben arribant al gestor, 
en alguns dels recintes s'han detectat 
robatoris, per tant, en aquest punt, 
es perd una part de la cadena de 
seguiment.

Fan auditories i inspeccions, 
col·locant càmeres, escàners i 
xips que els permeten fer un 
seguiment i saber en tot 
moment que passa amb els 
residus que ells han traslladat a 
les instal·lacions, evitant-se 
problemes judicials.

Recull els residus en els punts 
de generació.

Els transporten a les plantes de 
tractaments, traspassant també 
la responsabilitat i el problema. 

A partir d'aquí el camí es va difuminant, els 
agents  saben que hi ha gestors que per 
treure'n més profit econòmic, opten per 
l'enviament il·legal dels residus a països de 
l'empobrit Sud Global, on les lleis 
d'importacions són més flexibles.

Tancant així un cicle on aquestes comunitats 
reben tots els impactes, inicials i finals, d'uns 
productes que no utilitzen.
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ECOLEC

Reutilitzen i desmantellen tot 
el que poden segons la seva 
capacitat i pressupost.

També desenvolupen projectes 
per conscienciar a les persones 
sobre la problemàtica d'aquesta 
tipologia de residus.

En matèria de residus, la 
UB els emmagatzema en 
recintes tancats de cada 
facultat. Després són 
enviats al gestor de la 
universitat. 4

L'Oficina de Seguretat, Salut i 
Medi Ambient (OSSMA), 
s'encarrega en primera 
instància de la gestió dels 
residus de la UB. 

L'espai de medi ambient porta 
la gestió de residus, i compta 
amb dos tècnics.
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Existeixen els sistemes 
col·lectius de responsabilitat 
ampliada del productor 

(SCRAP)

que s'encarreguen de canalitzar 
la correcta gestió dels RAEE de 

diferents empreses 
productores.
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ACS 
Recycling
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Un treball de: Clara Sans Torres i Mar Humet Caballero

Amb el suport de:                       i la col·laboració de:

Suburbi d'Accra 
capital de Ghana

MARC LEGAL NIVELL EUROPEU/MUNDIAL


