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TINTA D’IMPRESSORES: L’ALTRE OR NEGRE 
 
Probablement no ens adonem quan imprimim documents a l’oficina, 
però quan se’ns esgota un cartutx de tinta de la impressora a casa i hem 
de comprar-ne un de nou, segur que pensem quant ens costa imprimir 
cada full. Si calculéssim el preu d’un litre de tinta per a impressores ens 
espantaríem: surt molt més car que una ampolla de Dom Perignon !! 
 
A aquest cost econòmic hem d’afegir, a més, el cost ambiental de la producció i l’ús dels car-
tutxos de tinta, ja que contenen substàncies tòxiques i en la seva fabricació i transport es 
consumeixen grans quantitats de recursos naturals (energia, aigua, etc.). 
 
És per això que, a més de reciclar els cartutxos de tinta dipositant-los als con-
tenidors de recollida específics, i de comprar cartutxos reciclats, la manera més 
efectiva de reduir el cost econòmic i ambiental associat al consum de tinta 
d’impressió és aplicar les mesures d’estalvi que us proposem a continuació.  
 

Com reduir el nostre consum de tinta d’impressió? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Més informació… 
Triar una impressora: qüestió de tintes. Revista electrònica Consumer.es. Fundació Grupo 
Eroski. 2007. 
Cartutxos de tinta i tòner: un residu especial. Ecoconsells, núm. 5. Oficina de Seguretat, 
Salut i Medi Ambient. Universitat de Barcelona. 2004. 
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Evitar la impressió de documents innecessaris. 
Imprimir en l’opció d’esborrany sempre que sigui possible. Així podrem duplicar la 
vida útil dels cartutxos. 
Passar el corrector ortogràfic i revisar els documents abans d’imprimir-los. 
Utilitzar la vista preliminar abans d’imprimir un document en comptes de polsar 
directament sobre la icona d’impressió. Així s’eviten moltes impressions inútils, com 
pàgines no desitjades o en blanc, seccions tallades, etc. 
Quan s’imprimeixen molts documents (més de 300 pàgines al mes) és millor em-
prar impressores làser, ja que tenen un major rendiment i consumeixen menys 
recursos per imprimir cada full. 
En comprar impressores de tinta, escollir models que disposin de tintes de color 
separades. Així evitarem haver de llençar el cartutx quan s’ha esgotat només un 
dels colors. 
Existeixen programes informàtics que permeten escollir el percentatge d’estalvi de 
tinta que volem obtenir. Amb un estalvi del 20-30 % s’obtenen resultats força 
satisfactoris. 
No sempre cal imprimir sobre paper. Podem guardar o enviar documents en su-
port electrònic si els imprimim en PDF. 

http://revista.consumer.es/web/ca/20070101/internet/71054.php
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/05-toner.pdf
http://www.adobe.com/es/products/reader/

