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PAPER ELECTRÒNIC, TOT ALLÒ QUE NO CAL IMPRIMIR 
 
Amb la implantació del mon digital semblava que el paper 
tradicional deixaria de ser-nos útil progressivament, i que 
acabaríem creant, consultant, llegint i arxivant tota la docu-
mentació en format digital. Passades ja dues dècades de 
convivència amb els ordinadors a la feina i a casa, s’ha po-
sat de manifest que la realitat ha estat ben diferent i que la 
facilitat que ens proporcionen els equips informàtics per ac-
cedir a la informació ha incrementat l’ús de paper.  
 
Així, entre els anys 1985 i 2005 el consum de paper a Espa-
nya s’ha triplicat fins situar-se prop de 170 kg anuals per 
persona, incrementant la pressió sobre els recursos naturals 
necessaris per a la seva fabricació: fusta, energia, aigua, etc. 
Per tal d’aprofitar les oportunitats que els equips electrònics 
ens donen d’estalviar paper només cal implantar algunes de 
les accions que us presentem a continuació. 
 
Tones de paper que no cal imprimir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació… 
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Ahorra y recicla papel. Cómo reducir el consumo en oficinas. Fundación Ecodes - Go-
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Emmagatzemar la informació en format electrònic, en comptes de fer-ho 
en paper. 

Contactar amb els proveïdors per a que no enviïn catàlegs i documents en 
paper sinó per correu electrònic. 

Utilitzar l’intranet o el correu electrònic per fer circular documents o infor-
mes en comptes d’imprimir còpies individuals. 

Mantenir actualitzada la llista de contactes per evitar d’enviar documenta-
ció duplicada o a persones que no els interessi. De la mateixa forma, 
quan no en vulguem rebre comunicar-ho als que ens l’envien. 

A l’oficina o departament, organitzar la documentació (impresos, publica-
cions, informes, escrits, etc.), per facilitar que tothom la pugui consultar i 
no sigui necessari disposar de còpies addicionals i duplicats innecessaris. 

Aplicar les mesures proposades a l’ecoconsell per treballar amb menys 
paper (núm. 55). 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/55-MenysPaper.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/55-MenysPaper.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible/paper.htm
http://www.reciclapapel.org/htm/ahorrar_reciclar/oficinas/reducir_ind.asp
http://www.grame.net/principal/lajuntament/serveis/medi-ambient-2/ajuntament-sostenible/seccio-03.html

