
 
 
 

 

FITXA Núm. 5 – FEBRER 2004 

      CARTUTXOS DE TINTA I TÒNER: 
       UN RESIDU ESPECIAL 

 

Durant la feina diària generem un residu que cal recollir separadament ja que conté 
elements contaminants per al medi ambient (metalls pesants, pigments, conservants): són 
els cartutxos de tinta i tòner que emprem en impressores, fotocopiadores i aparells de fax. 
Es necessari que al nostre espai de treball disposem d’un sistema de recollida selectiva dels 
cartutxos buits, guardant-los separadament en un contenidor específic. La majoria d’edificis 
de la UB ja tenen organitzada la recollida d’aquest residu, amb contenidors destinats 
només a tòner i cartutxos de tinta, però en cas necessari també es poden utilitzar altres vies 
que garanteixen un destí ambientalment correcte: 

• Acordar la recollida amb alguna entitat sense ànim de lucre, que a 
més de treballar a favor del medi ambient genera un benefici social 
(Fundació Natura, Fundació Humanitària Dr. Trueta, Fundació 
Engrunes, Fundació Trinijove, etc.). 

• Contactar amb una empresa autoritzada per la Junta de Residus 
(convé consultar que siguin empreses autoritzades per al reciclatge 
d’aquests residus, o que figurin al registre de transportistes). 
Concertar la recollida amb el nostre proveïdor habitual de cartutxos. 

 
 
 

També podem reduir els residus utilitzant cartutxos reciclats. Per assegurar-nos que aquests 
cartutxos no ens donin problemes hem de: 

Comprovar que el cartutx sigui totalment compatible per al nostre model i marca  
d’impressora, fotocopiadora o fax. 
Escollir cartutxos reciclats que hagin estat remanufacturats, ja que se’ls substitueixen 
les peces de desgast que donen problemes amb els equips d’impressió. 
Demanar a l’empresa que ens subministra els cartutxos reciclats que doni una 
garantia de qualitat, de forma que assumeixi la responsabilitat de la reparació si es 
produeix alguna avaria en l’equip. 
 

 

Què podem fer amb els cartutxos de tinta i tòner?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Més informació… 
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Estalviar tinta per allargar la vida del cartutx, imprimint només els 
documents que siguin necessaris i activant l’opció d’impressió a 
menor qualitat quan es tracti d’esborranys. 
Dipositar els tòners i cartutxos de tinta buits en els contenidors que hi 
ha repartits pels edificis. 
Com a alternativa, concertar la recollida amb alguna ONG o amb el 
proveïdor dels cartutxos nous. 

http://www.plantatuarbol.com/index2.htm
http://www.trueta.cat/
http://www.trinijove.org
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.asp
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/transportistes/cgr_consulta_transport.asp
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf
http://www.plantatuarbol.com/index2.htm
ossma@ub.edu

