
PRONET Serveis. C/ Callaueta, 8 1r 1a. AD500 Andorra la Vella. Tel. 862 394 . www.pronet.ad 
 

 

 

 

Distingits senyors, 

 

Per la present tenim a bé fer-vos partícips del nostre projecte “RESPECTE MEDIAMBIENTAL 

*EPD”, aquesta iniciativa implica que a partir del gener 2020 des de PRONET SERVEIS només 

oferirem als nostres clients productes fungibles, com paper de mans, paper higiènic i bosses 

d’escombreries respectuosos amb el medi ambient i verificats EPD. 

 

El programa “ RESPECTE MEDIAMBIENTAL EPD” no tan sols busca un producte respectuós amb 

el medi ambient  en la seva composició, sinó també en la seva producció.  

 

 

CONSUM ENERGÈTIC PER LA PRODUCCIÓ.  

Un 63% del consum energètic necessari per la seva 

producció és de fons renovables. 

 

CONSUM D’AIGUA. 

Per la producció d’aquest paper s’utilitza un 38% 

menys d’aigua que en altres papers. 

 

 

Pel que fa al consum de bosses d’escombreries, aquestes en lloc de ser substituïdes 

sistemàticament cada dia, sempre que si sigui possible  seran buidades i aprofitades una 

segona vegada. I pel que fa a la seva fabricació només utilitzarem les de plàstic 100% reciclat i 

en una segona fase, implementarem l’ús de bosses  100% compostables. 

 

Aquestes millores han d’anar acompanyades d’un us més responsable d’aquest recursos, 

caldrà replantejar l’ús del paper higiènic que ens moltes ocasions s’utilitza indegudament per 

altres finalitats y que conseqüentment desprestigien l’essència i l’esforç envers el respecte 

mediambiental. 

 

I de la mateixa manera complir escrupolosament amb la selecció de deixalles en origen, evitant 

buidar a paperera qualsevol got de plàstic, líquid o residu metàl·lic. 

 

 

 

*Que és EPD: EPD és una Declaració Ambiental de Producte certificada, que lliura 

informació sobre les dades ambientals de cicle de vida d'un producte o servei, de 

conformitat amb la norma internacional ISO 14025. 

 

L'Internacional EPD® System és un programa per desenvolupar i registrar EPDs de 

qualsevol tipus de béns i serveis. El sistema és internacional i verificat per terceres 

parts. 


